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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١ نومبر ٠۵

 

 وضيح دھمتمجبورم 
 

ھيت يک که ما تماعی بيشتر بدون آنجھای  طبيعی و ا در برخورد با پديده ،جمله ما مردم افغانستان ما انسانھا من

  ،ی در ذھن ما جايگزين و بر انگيخته شده دينی و مذھبکه از راه احکام پديده و انديشه را بشناسيم از تصويری

 ای از راه خرد و در بر خورد با ھمچو پديده يا انديشه. دھيم تاب آن تصور را در عمل نشان میالعمل و باز عکس

ما تلقين ه  آنچه ب،يق شدهرزما ته کنيم فقط زير تأثير آنچه ب را بر رسی نمی واقعيت بينی بر خورد نداشته و آن

 بگوئيم و بنويسيم ولو ،اند گفته )اجنبيان و استعمار گران(دانيم تا در دفاع از آنچه ديگران  گرديده خود را مجبور می

  !!قابل قبول مردم و خردمندان نباشد

 تقليد و بلکه با . باشد خرد و انديشه انسانی ما نيست و نمی ۀبايد دور از ذھنی گری قبول نمود که اين باز تاب دھند

 غير بدون در نظر داشت پائينی و بلندی و کجروی جاده ھمچنان بی خردانه و رھروی در راه تفکرات ديگران

  و از دل و جان در دفاعدانيم آوران کج راه رفتگان ھم میر ا رھروان و تيوالنه روان بوده و با افتخار خود رؤمس

نھا آافتخار به اعمال ضد انسانی با ری شان در مقابل ھمه دگر انديشان ايستاده و گوحشی  از ھر نوع جنايت و

  .داريم مباھات ھم می

 شناخت بين خودی و ھنگی اجانب طی قرون متمادی ذھنيت ما را آشفته ساخته تا ازاين درست است که تسلط فر 

 چون به يک سلسله کسان ما امتياز ھای داده .ه داشته باشيمھشک و شبراست و دروغ  – حقيقت و غير آن –انه بيگ

ده و ھا را  تحميل نمو ھنگی آن بر ما حکومت فکری و فر،ھا بيشتر از اصل مرکز حاکميت استعمار شده است و آن

 فريب نسلِ بينش و باور ھای انسانی  ما . شوند جھالت رھنمون شده و میگاه خوفناک تنسل اندر نسل ما را به پر  

ر نا پذير  يپذير و تغي گيری ھای نھادينه شده در دوران کودکی ما بوده و تأثير فته از اطالعات و نتيجهخورده شکل گر

 در ھمان پيمانه محتاج به عمل انکشافی است وآنچه در خود دارد کهيق شده رزرديده است يعنی در ذھن ما چنان تگ

  .جتماع آموخته است  ھمان است و بسمحيط خانواده و اآنچه برايش ذھن نشين گرديده آنچه از 

ما تلقين گرديده و کمتر حاضريم مبتکرانه ه ھای اطراف ھمان است که ب ا از پديده ذھنی مۀمعيار ھای شناخته شد 
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ھای اجتماعی را باز يابی داريم  ثيرات پديدهأدور از عينک محدود گرائی و استعمار پذيری چشم باز نموده علل و ت

که بايد تذکر داد که نقش اين باور ھا و بينش ما در تشخيص ھر پديده و يا پديده ھای مورد نظر و مشخص رول 

 اصل تفکر ۀدھد سازند ی تشکيل میتھای اجتماعی و سياسی و عقيد مثبت داشته و آنچه معيار تشخيص مارا از پديده

 تشخيص خود را قاطع و قضاوت در ھمان تاود ش باشد که در نتيجه باعث می آن میداشت و نتيجه گير ی ازبر

  .ورد روی ھمين معيار ھا عملی گرددم

 زندگی تبديل به عادت شد و معيار ھای سنجش ما را ۀيانات رو ز مر  و در اثر جر يک  باور ذھن نشين وقتی که

ی را جانشين آن ھای زندگ ھای اصلی انسانی واقعيت وجود آورد يک کمی مشکل خواھد بود تا معيار و مالکه ب

 خواھد بود که در ذھن ما به مروج و عقب ماندهان معيار ھا و ھمان دکته ھای فلھذا بر داشت ما روی ھم. ساخت 

يکی از بد بختی ھای ما مردم ھم .  خريد آنھا رشد و تکامل نموده استعمار گران و نو کران زر تھای اس اثر فعاليت

عيات بوده و در ھمان پيمانه افکار و بينش خود را محدود  و فقط ديد ما فرستم آنچه بايد باشيم نياين است که متوجه

  .داريم گيری نموده و جبھه گيری می نتيجه، ساخته

که  است و يا اينخ عليه ھمه ظلم و استبداد و تجاوز به پا  روی بينش عقالنی و انسانیبايد درست و اساسی...  اما

  !توان بيطرف بود  نمی!بايد يگی را انتخاب نمود. يافتمتيازاتی دست ابه سر بندگی و غالمی فرود آورد و 

  . راه مبارزه با خرافات و استبدادشرافتمندانه با تعھد انسانی و ملی در ھمين

افغانستان (تال آزادگان ن در رابطه به نوشتن در پورمطبوعاتی مفعاليت  من در جريان يکسال که از عمر کوتاه 

ام که صددر صد شکل احساساتی و تعصبی داشته  ی مواجه شدهئگذرد  با چنين بر خورد ھا می) تانآزاد افغانس -آزاد

را مقدس و راه بيرون رفت از مشکالت  ی چيزی  که آنموطن خوب من  خواسته است در موردو نويسنده و ھ

ن را دو باره نوش جاھمان  خورده ھای عرب  احساساتی و ،د بنويسدندا اجتماعی و نجات بشريت از گمراھی می

راھی است .  انسانی و خالصه راه تفاھم نيست، ھموطنی، ھموطن اين راه برادری!بايد گفت که  نه.نموده اند

  ...  خشک و احساساتی،متعصبانه

توان گفت بادر  شوند که می  مخالف و متضاد ھمديکر ختم میۀچون دو راھی را در پيش گر فته ايم که در دو نقط

 مخلصانه و انسانی را ،ی ايجاب مباحثات ھمه جانبه بی م اغراض و داشتن صداقت ھموطنی و انساننظر داشت عد

 به ھمان مفکوره ھای تلقين ء کينه و نفرت از ھمدگر و اتکا،نمايد تا به نتيجه رسيد و بايد قبول نمود که تعصب می

 اساسی و معقول ۀتواند ما را به نتيج  نمیی فرق کلی داشته وھای تلخ امروز  تا واقعيت؛خرافاتیشده  و مورثی  

  …ساند بر

 قدرت نمائی ھای دولت ھای  ۀ در شرايط کنونی با کذشتاندن صد ھا سال منت کشيدن از استعمار و استثمار و تجرب

ی و جنايات پيشتازان دين مبين اسالم و ئراگکنم الزم نيست تا از وحشت اسالمی و سلطنت ھای استبدادی فکر می

 نخواھد بود به صد ھا جنايت و آدمکشی أله شان بر نواميس ملی سر زمين ما به دفاع بر خاست و اين تنھا مستجاوز

در قالب تطبيق دين بر ما روا داشته شده است زود تر از کدام آن جنايات و خرافات دفاع  بايد نمود ؟؟  دفاع از 

 آن ء و اجداد  شان جزء چون آبا.است شرم آور فیبه قدر کاکرد اعراب وحشی بر ملتی که مظلوم واقع شده  عمل

 ھای سالطين اسالمی ءمسرا جبر به کنيزی گرفته شده و در حربانی ھا ھستند و خواھر و  مادر آنھا به ظلم وقر

ين عمل افتخار آميز ای ازئکند که يک  جا  ھموطنی که فکر می!ھا تجاوز صورت گر فته است کنيز و بر عفت آن

کنم زمان آن رسيده باشد تا  بر اين دکته ھای   فکر می!يسد تا ھمه ھموطنان از اساسات آن مطلع شونداست لطفاً بنو

يق و تلقين شده تا آنچه در واقعيت رزما ته  و ديد آنچه ب!مورثی مکثی نمود و در مورد حقانيت و غير آن فکر نمود
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 ا استج اگر است در ک ؟؟هتوان ديد فرقی است يا ن چشم سر فعالً ھم میه امر گذشته و نتايج آنرا با وضوح کامل ب

  ين تنگنای فکری در چی است ؟؟او راه بيرون رفت از

 ن  باشيم بايدان و متجاوزھای  غير انسانی بيگانگا که بايد رھرو انديشهآن  ۀ عالوه که ب  بد بختی ما ملت اين است

  شکر خدا را ھم بايد به جا !! باشيمنيزعنوی خود ی و م جنايات و تاراج ھستی ماد،ھا شکر گذار و مديون اھانت

 تعجبش ھم  !!ھای مادی  و معنوی ما تجاوز نموده اند  یئبه دارا ، به سر زمين ما،آورد که اعراب به نواميس ما

  !!ھمين است

 قتيبه و ليث دست سرداران عرب مثله  و اجداد خود بءباآکه از کشتار   عالوه اينه طور مثال  بايد تذکر داد که ما ب

ھا جنايت کار ديگر خوشحال و منت گذار باشيم بايد به احترام زياد به مرده ھای آنان ھم احترام داشته   بن قيس و ده

د نمود و  و تبليغ تقدس اسالمی باي.س افغان را مقدس بايد شمردو آنچه بر اجداد ما گذشته  يعنی تجاوز عرب بر نامو

ل و اوباش عرب آمدند و ھر چه بی ناموسی بود ذارااز  ی مشت،سنگان وحشی و خونخوارشگر گذار بود که اين گر

 تير آوران و تجاوز گران بايد آنرا مقدس شمارند آنچه بر ، بلی کجروان مسلمان و دنباله روان؟!کردند و رفتند

 به کنيزی برده و در ناموس ما را زن و دختر و مادر ما را ھم صد ھا ھزار چرا که ؟!مادران شان گذشته است

  ؟!دقرار دادن آغوش خلفای اسالمی

 حج و زکات و ،گيريم و چنان در فکر روزه خود نمیه اين واقعيت است  من و تو ب!ھموطن ناراحت مشوه،  بل

کرد  ايم و از تمام عمل ھم شدهن اا فراموش نموده و دست بوس متجاوزحوران بھشتی غرق ھستيم که ناموس خود ر

و شايد ھم خبر نداشته ! واقعاً شرم انگيز است.. …استه ايم  غير اخالقی شان به دفاع ھم بر خوی ئھای جنا

و اگر خبر داريم   …مقصر من و تو ھستيم نه کسی ديگر … خبر نگھداشته اند  که من و تو را بی اين. …باشيم

افتخارقبول با د ما چی اعمالی انجام شده و  و اجداءباآايم که بر ما چی گذشته و بر ناموس  يم و فھميدهه امطالعه نمود

نھم چون عقايد  خرافاتی و آ با؛اند بانی تجاوز اعراب بودهو زنھای ما قردختران ما  ،کنيم که گر چه مادران ما می

واضج بنويس تا از موضع گيری غير انسانی   بگو و.گيريم ديده می آن جنايات را ن،اند  نا انسانی را بر ما دادهقواعد

آنچه … فقط بايد انسانی فھميد .…اکنون ھم دير نشده ..  عربی تو ھم مطلع شده و بر خود  احساس تکليف نمائيمو

  ...اتفاق افتاده

نمودم اما بد بختانه  بودم  و گفتار خود را در کلمات زيبا  گنجانيده و پيشکش ھموطنان خود می کاش من نويسنده می

تجاع  و ھمچنان کاسه ليسان و تير  ھم که از برکت سالطين خون خوار و اروشتن ادبيات ابتدائیکه از  فھم و ن

خواھم و خواسته ام با ھموطنانم درد دل و باز  زبانی می آوران ظلم و استبداد  محروم بوده ام و فقط با زبان بی

نه (مردم ستم  کشيده ھای تلخ زندگی ما  رسی ام را در قبال واقعيتش و برجحقايقی باشم که معيار ھای  سنۀ گوکنند

  آنۀن کنندي ذھن نشين نبوده فقط و فقط تعيو تلقين شده  یدھد  و اين معيار ھا تشکيل می)  کننده تلقين شده و گمراه

 نمیی ھای اسالم ناب محمدی ئھمه زور گو در مقابل .باشد يان ابراھيمی میظلم و استکبار جھانی مخصوصاً اد

بی و اسالمی نمايم و خبر خود جبر و ظلم عر  ھمو طن بی برخوان بوده و ی و ثنابينانه دعا گو من ھم خوشتوانم 

  .یکشم از چنين عمل خجالت می

بر ما از نا آگھی ما  که یول احساس نموده تا درد ھای مشترکؤخود را در يک مقطع مشخص تاريخ مس فلھذا 

 که عرب زده یبه مفھوم(انم  شريک شوم نه  آسمانی بيرون نويس و با ھموطنیھا تحميل شده از البالی خود کتاب

 من می) د مسلمان باشی و چنين کنی و چنانيگوئيم درست و صحيح است با گويند ھر چه من و اعراب می ھا می

 بايد آگاھانه و روی ،نمائی  و آنچه در قبال ھموطنانت در عمل پياده می  به آنچه ايمان داری،يم آنچه ميگوئیگو
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  تا در بر خورد خرافات و ضد خرافات  يک طرف مسأله از گمراھی نجات و ؛فاته مزخر ندانش و فھم باشد

  .سندسر منزل مقصود  بره ای انسانی رھنمائی و ب بطرف جامعه

دانم اين  ام و باز ھم خود را نا گزير  از تکرار آن می که بار ھا نوشته ام و مثلی  درين راستا گام ھای ھم بر داشته

 ندارم کند و اصراری ھم  از اسالم بر گشتن يک ھموطن  ھيچ دردی را دوا نمی.شن شودايد رواست که حقايق ب

يد  تا اقالً مسلمانی باشند گو  و به آن ايمان دارند اقالً و اقالً بدانند چيست و چی میمی پرستندفقط خواسته ام آنچه را 

 اين ملحوظ به نوشتاری شروع نمودم از ديدگاه ی  رو!گی به اعراب و جنايات شان  بدون وابست...آگاه و فھميده

دانند  و ھمچنان  ھا را آسمانی میبانجيل و قرآن که مسلمانھا آن کتا ، زبور،ھای  تورات  به نوشتهءقرآن  به اتکا

  .ھای تاريخ نويسان اسالمی متکی بر نوشته

 آنھا پيرو ۀنزد من ھم. ار تباط نداردمن ه  ب،که کدام تاريخ نويس اسالمی پيرو مذھب شعيه است يا سنی  حال اين

 اسالم ۀيق شدرزکه او شان بنا بر خصلت ت نمايند  و اين اسالم ھستند  و به نوعی از اسالم و تاريخ اسالم دفاع می

شان در بنياد و ريشه به آن  ۀ  برای من فر ق ندارد  در نتيجه ھم،گويند و يا خوب  ديگر خود را بد میی يکبعر

ياليستی و ضد  ماترۀيدامن تا حال ھيچ نوع . نويسم ھا و جنايات شان می دارند که امروز من عليه آنچيزی اعتقاد 

 و تاريخ نويسان اسالمی ھای آسمانی خذ من ھمان کتابآام م ام فقط آنچه  نوشته دين را از مراجع ديگر ننوشته

خواھم   فقط در شرايط فعلی نمی.ھيم رسيدسد و عمر کمکم نمايد به آن مرحله ھم خواحال وقتش اگر بر. اند بوده

ھايم از تاريخ   نوشتهتمامگيچی فراھم آورم  در ھايم سر  نوشتهۀچندين موضوع را در ھم ادغام نموده و برای خوانند

 ھمه نزد من تاريخ اسالم است  برای من .ام  ابن خلدون  و غيره تاريخ ھای اسالمی بر داشت نموده، طبری،يعقوبی

  .د که در دفاع از مسلمانان اھل تشيع نوشته شده يا تسننفرقی ندار

يات و استفاده نام اسالم اند   و اگر اختالفی بين شان در رواه   دينی بۀ برای من ھر دو مذھب دو روی يک سک

قه ھمچنان ھر اختالف نظر که بين فر .بن اثير و طبری،خود يعقوبیه شود ب ی ھای مذھبی دارند اين مربو ط میئجو

 دعا خواندن در وقت تشناب ،فات عربی و عقب نگھداشتن مبی اسالمی بوده و يا است برای ترويج مزخرھای مذھ

 ، جماع نمودن  و غيره است ورنه آنھا در  اسالم خود اختالفی ندارند و در جمع آوری ھمه غنايم اسالمی،رفتن

  .توافق کامل دارندی باھم ئ مردم  ديگر و غيره خصلت ھای جناتجاوز بر نواميس ملی 

 مثل یگلوله بستن جوانان پاک و با ايمان ما توسط اسالميونبه  اگر درين باره شکی داريد لطفاً بنويسيد که فرق بين 

ھا وحشی اسالمی ديگر با آخوند ھای ايرانی   حقانی و ده،مال عمرمحسنی،  ، مزاری، گلبدين، خليلی، سياف،ربانی

 ء اين ھمه باعث شده تا از ابتدا. فقط شايد نوع کشتن فرق کند دارند چيست ؟؟ ام میکه رو زانه صد ھا جوان را اعد

  ھا دارند ؟؟ داشت آنچه در اسالم اتفاق افتاده بدارم نه ديدگاه شيعه و سنی و منافع که آنتا حال  از آنھا بر

 يا بد بين به و خوشبين ۀ اميد وارم با اين تو ضيحات غلط فھمی و سوء تفاھی اگر در ذھن  ھموطنان گرانماي

ام پيدا شده است رفع گرديده و فھميده باشند که در دفاع  الی  آنچه خدمت شان د ر گذشته قلم زدهه ھايم  از الب نوشته

 عملکردو موضع گيری - تال ای سخت به گردانندگان پور  عقيده و با ھمچون. از ھيچ نوع دين و مذھب نيستم

ھنگی و استعماری احترام بی شائبه داشته و فر ،تماعیجاتی،  عقيد، امور سياسیمشخص و قاطع شان در قبال ھمه

ھا اگر آن. دارم  وجدانی و اخالقی  می، نويسندگان  شان  را در چوکات انسانیۀافتخار ادعای عضويت در جملبا 

ندارد با وجود اين  قی  فر،ش از من پذيرا نباشندن فرھنگی و دا، ادبی،چنين امری را  بنا بر کوتاھی ھای علمی

 آزاد....... …نويسم    شان  می برای)  ھم(سم ميگويم من  انسانی ووجدانی که دارم ھر جا برباتفکر و عملکرد 
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  :يادداشت

 ۀھمان طوری که به ساير ھمکاران قلمی خويش که ھر يک در زمين"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 به ؛ افتخار می نمايد،را نشانه گرفته، به مبارزه می طلبندو ارتجاعی خاصی مناسبات حاکم استعماری 

نيز افتخار نموده، قلم شان را در جھت تنوير افکار مردم و سايه ھای ." آزاد ل" آقایھمکارگرامی و شجاع خويش

  .يد و خالق تر از آنچه تا اکنون بوده است، آرزو می نما ترشوم خرافات قرون و اعصار توانمند

 AA-AA ارۀ پورتالاد

 

 

 

 

  


