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  شبانه ھای من
) ۵(  

  
آن روزگار نوجوان بودم، مفھوم واقعی اين . را سالھا پيش از کارل مارکس خوانده بودم" دين، افيون توده ھاست"

ولی با گذشت روزگار، به عمق و ژرفنای اين سخن پی . سخن را نه ميدانستم و نه ھم برايم چندان گيرايی داشت

  ."دين، افيون توده ھاست"بردم و با گوشت و پوستم لمس کردم که راستی ھم 

  

."  استدوست کاذب بورژوازی"دين، گرچه امروز در بسا از جوامع به امر خصوصی تبديل شده است، ليک ھنوز 

در کشور من دين، ھيچگاه نتوانسته است نقش پيشرونده داشته باشد، چون از لحاظ فلسفی نيز چنين نقشی را نمی 

بار کند، باز ھم دين " نقش پيشرونده و مترقی"اگر ھزار بار ھم عده ای با زور بر شانه ھايش . تواند به دوش بکشد

ف، ربانی، مالعمر، گلبدين، شينواری، مجددی، پيرم قل، در سرزمين من ارزشی بوده است که تيکه آنرا سيا

راکتی، يونس خالص، شيخ آصف محسنی ، محقق و ديگر شيادان داشته و راستی ھم که اين تيکه را به وجه احسن 

  .پيش برده اند

  

د اگر ما از خدعه و فريبی بيش نخواھد بو. دين بر ايستايی باور دارد و تھداب اصلی آنرا نيز بنيادگرايی می سازد

دين ھمانی است که اخوان ادعايش . سخن به ميان آوريم" اسالم مردمی"و " اسالم متعدل"، " دموکراسی اسالمی"

توليد جعلی " و اسالم مردمی" ، اسالم متعدل"دموکراسی اسالمی"را دارد و طالبان به پای آن سر می برند و 

دين، يعنی قران؛ و قران قابل تعديل نيست تا ما بتوانيم . در تالش سود بردن از دين می باشندروشنفکرانی است که 

احمد شاه احمدزی يکی از جنايتکاران اسالمی با صراحت و به جا می گويد که . از تعادل و دموکراسی صحبت کنيم

  .در اسالم چيزی بنام دموکراسی وجود ندارد

  

بگذاريم که مردم دين و نقش آنرا در زندگی مادی شان  به مرور زمان به بررسی پس چه بھتر که بدون جعلکاری، 

  .بگيرند و  باالخره در مورد آن قضاوت کنند
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ولی مضحکتر زمانی ميشود که عده ای تالش می نمايند تا دين را با ساينس با شيوه ای تطابقت دھند که به جز اينکه 

  . مان نمی شوداز خنده روده بر شويم، چيزی از آن عايد

  

 عقرب با ١۶مال امام مسجد وزير اکبر خان که در عين زمان استاد پوھنتون نيز است، در خطبه روز جمعه مورخ 

او به . احساسات خاص گفت که خوردن يک غذا از لحاظ روحی و اخالقی نيز اثر گذاری معينی بر انسان می گذارد

که اگر کسی به اوالدش گوشت پلنگ بخوراند، کودکش به مرور دو نمونۀ جالب در اين زمينه اشاره کرد و گفت 

زمان خصلت پلنگ را می گيرد و اگر کسی از گوشت خوک بخورد بی ناموس و بيغرت بار می آيد و بی بندوباری 

اما او نفرمود که خودش که سالھا گوشت گاوميش، گاو، . جنسی غرب را نيز به خوردن گوشت خوک ارتباط داد

خصلت گاوميشی،  گاوی، گوسفندی يا بزی و يا ھم :  را خورده است، کدام خصلت را در خود داردگوسفند و بز

  !شترگاوپلنگی است که از بخت بد مردم ما استاد پوھنتون شده است
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  .تا يک شبانه ديگر

  

  

  
  
  
  
  
 


