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  .آزاد ل
 ٢٠١٣ دسمبر ٠۵

 

 ھاواست خمختصر کالمی پيرامون
ن نگری ھای خوب و آموزنده با چند تن از دوستان سبب گرديد تا کمی واضح تر در موارد خاص با روش صحبت

 تا از بحث نمايمام و خواھم نوشت با وضاحت کامل با ھم وطنان گرانمايه    مشخص پيرامون آنچه من تا حال نوشته

 ۀ نتيج،خود را دارنده يات مخصوص بی که نظرئھا انديشان و آن ديگرۀن کنندييات خوب و تعيتبادل افکار نظرمجموع 

 .دست آيده نيک ب

زير عنوان  که   دوست گرانمايه و مار کسيست عزيز آقای سنجر ۀبه ارتباط نوشت ھم تصميم داشتم چون قبالً  

در ھمين سايت آزادگان يعنی  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٢منتشره  ) خورد کمونيست ھا با مذھب شيوه برۀمالحظاتی در بار(

 جناب شان و ۀنظر داشت نوشت چيزی بنويسم کنون با در ،اقبال نشر يافته بود) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد (تال پور

 عقب ۀھای جامع واقعيت داشت خويش ازو بر درک  ،ھمچنان خواست و نظر دوستان  چند  سطری به اندازه فھم

 فلسفه و ۀشنگرانتوان ھدايات رو  با قبول آنچه را که می،گذرد ين کشور میاخود و دقت نظر بر آنچه درشدۀ نگھداشته 

 .  بنويسمزمينهگردد  سيری داشته و در ھمين  نين مواردی  رھنمون میھا که در چ تيوری  نجات انسان

 که اديان در یھای اجتماعی انسانی مخصوصاً جوامع  بيانگر يک سلسله حقايق پيرامون واقعيتی محترم سنجرۀنوشت

ده  ھای نا ميمون ي عملکرد در جھت بر طرفی آن پدۀن کننده و ھمه جانبه  دارد و ھمچنان توضيح دھنديآنجا ھا شکل تعي

و جناب شان با اشاراتی علمی بيانگر   مارکسيستی استۀيعنی تسلط  استعمار و دولت ھای مستبد طبقاتی بر مبنای انديش

اين موضوع نيز بودند که  مبارزه عليه  دين و مذھب  آنقدر ھا مھم نبوده  و نبايد  تمام توجه جدی به آن مبذول و 

 .منحيث ھدف غائی حساب گردد

دانم بايد توضيحاتی  ھای خود می  عقيده مندی و انعکاس آن در نوشته،ھای که موضوعات را مربوط به باورئتا آن جا

 آن بر محيط اجتماعی بدون در ھا و ابراز نظرات من پيرامون دين و تأثيرات خدمت مار کسيست ھای گرامی که  نوشته

در دفاع از خودم و داليلی تا بتواند .  بدارم ،اند مبذول داشتهيحاتی تشرکسيستی نوشته شده و نظرداشت اعتقادات مار

                                                     باشد،ين باره از من پر سيده انداھمچنان  برای آن بزرگان و خردمندان که در

بيرون  وضوع را  راه حل بحران ھا و آتيسم نبوده و اين مۀھای ضد دينی اشاع بايد بنويسم که منظور بنده از نوشته 

 سر می برند نمیه ی که مردم آن در بد بختی ھای دينی بئرفت از  وضع غم انگيزکنونی مردم خود و ساير کشور ھا

ھا و باور ھايم در نقد اديان رد مارکسيسم و استدالل عليه آن را ھم در نظر ندارم  و  دانم و ھمچنان با نوشتن  انديشه

ارزه بم(ۀام  که مقول سعی نمودهای من تا اندازه  !! نه ھدف اصلی رسيدن به ھدف دانستهۀمبارزه را وسيلھمچنان اين 

را  در نظر داشته  ) .قيد نفوذ بورژوازی بدون مبارزه با خرافات غير ممکن استز مت کش احبرای رھائی توده ھای ز
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 نقش آن در خرابکاری اذھان ،شام و انسان کش دين خون آۀ چھر،باشم آنچه را  خواھم نوشت نشان دادن ھويت اصلی

 . باشد عمومی و زمينه سازی تسلط استعمار در کشور ھای مختلف بوده و می

 نقش آنان در پسمانی و عقب ماندکی مردم ،ھای پيدايش اديان ام تا علت روی اين ملحوظ من ھميشه سعی نموده

يان بر تسلط زورگو افشای داليل ،اند اد محروم نگھداشته شدهيت مردم آن از نعمت سو که اکثریمخصوصاً در جوامع

ھای استعماری و تأمين منافع شان و  وسايل نفوذ نيروۀجمله  تھي نوشت مردم منن سريمنافع ملی و اجتماعی و تعي

ھا مخصوصاً کشور در بند   آن سر زمينۀھای شوم استعماری در چوکات اديان مروج مقدس جلوه دادن اين خواسته

 تا مردم از ماھيت دين آگاه شوند و  روشنی بيندازمباشد  افغانستان در مقاطع مشخص تاريخی بوده و میۀکشيده شد

بدانند که دين نه تنھا افيون توده ھاست بلکه نقش کشنده  و زوال کننده در تبارز نيروی ھای انسانی غرض رسيدن به 

کرد نيرو ھای مردمی در حھت   تمام آيده ھای واقعاً انسانی و عملدين تخريب کننده. معراج آزادی انسانی را نيز دارد

 باشد آزاد شدن و آزاد زيستن جوامع بوده و می

کسيسم شناخته شده و با  پديده ھای رو بنائی از ديد مارۀ فرھنگ يک جامعه يعنی در زمرۀکه دين در جمل یبا وجود

خود و يا با کمی تالش ه بنائی اجتماعی خود بھای رو  تمام پديدهوھنگ  با تحوالت زير بنائی يک جامعه فرکه  قبول اين

  فرھنگ فيودالی و بورزوازی بعد از سر ،دھد ر شکل میيی  يک جامعه تغيئ ھنگ توده  به فرو عملکرد انقالبی

ردمی و ھنگ مشود به فر ی و پرولتری تبديل میئ ھای  اقتصادی اين جوامع توسط انقالب توده نگونگی اساسات و پايه

 انقالبی ؟

 باشد امعه میجپديده ھای رو بنائی ....و.اين برداشت من از نظر مار کسيسم در رابطه به فرھنگ و ھنر 

يعنی  . و باور مندی به آن يک دانش مقدماتی  الزم  دارد  آموزش،کسيسم يک علم بوده و فرا گيریمارمن معتقدم که  

فرشته ،  داوود،بھشت و دوزخ سليمان،  پريان،ی از جن ھائھا ا شنيدن داستانبکسيسم افسانه و خرافه نيست تا  اينکه مار

کسيسم و يا ھر مار.  ايمان آورد  شدهرا در حافظه سپرد و به  آن باور مند چشم بسته آن...  ماليک چند صد باله و،ھا

شرايط .  آن ايمان پيدا نمودۀ آموخت و به تيوری ھای مطروح، تحليل نمود، را بايد مطالعه کرد  دانش و فلسفه،علم

را انتخاب و بعد از علم آوری کامل به  ترين وعلمی ترين و رھگشاه ترين آن رسی  و اصلیرا در جامعه بر تطبيقی آن

ه البته تمام اين موضوعات ھر کدام ب. بانی داد تا به سر منزل مقصود رسيد قر،عمل و مبارزه کرد  بعداً معتقد شدهآن 

تا فھم . مند شدتوان به آن باور به اين سادگيھا ھم نمی.  و قانونمندی ھای مختص به خود را دارند  خود مقرراتۀنوب

  دانش و برداشت و باور مندی در انسان موجود نشود نمی، تا ايمان انقالبی به اساس فھم،کامل از آن صورت نپذيرد

 زجر و شکنجه و تير ،زندان، بانیين راه قراو عبادت در کسيسم صحبتی نمودوان از انقالبی گری در چوکات مارت

ھای انسانی  خاطر نجات زحمتکشان و رسيدن به ھدفه ب… ه نماز و زکات و حج رفتن و ناست ....  اعدام  و،باران

اين راه . بايد ھمه را متقبل شد ، ی شمرد ئرا مدارج باال و نھا توان آن  بدون استثمار فرد از فرد که میۀيعنی جامع

شود که داستان خرافی  نمی. فت ير زيادی را بايد پذ است  و زحماتسيدن به ھدف پر از سنگالخ و دشواری ھابرای ر

خاطر  ه  عربی گفت و دعا گوی زور مندان بود؟؟  ب،ريش گذاشت، وليت گفتؤشنيد و مديحه سرائی نمود حرف بی مس

تواند باشد  که يک   رسانيده است  دليل بر اين میرا به اثبات يانات تاريخی جھان و کشور ما آنھمين مشکالت که جر

ين علم  و دانش که نه تنھا فلسفی است ا داکتر و انجنير و حتی پروفيسور ازۀتعداد از با سوادان مکتبی ما حتی به سوي

 باشد دوری جسته  و با بلکه يک تيوری علمی و عملی در راه نجات توده ھا از چنگال خونخوار استعمار جھانی می

 اطوار شيخک ھای  و ريش کذاشتن و ادا،چون در اسالم فقط چند کلمه عربی ياد گرفتن! غوش باز اسالم را می پذيرندآ

عرب را در آوردن و به زبان آوردن چند آيت و حديث و بعضی اصطالحات عربی در مواقع الزم معيار ھای اسالمی 

شتناک  و خود در حسانيدن خلق از موجودات وترھا و  فسانهوليت  گفتن و تکرار اؤحرف بی مس. و عالم بودن دين است
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و رشد  ھای مسلمان متولد  که در خانوادهیالبته مسلمانان( موجودی به نام مسلمان ۀفکر اندوختن زر و مال تکميل دھند

ازين . دارند  می افتخار ھنگ منحوس عربی به مسلمان بودن خود نا آگاھانه با خوش باوریاند و زير تأثير فر يافته

 .و رھبران آن است) قاعده مستثنی است

اتی ھای مزخرف و خراف غرض روشن شدن حقايق و تأثير گذاری اين موجودات فکری زھری عجيب و غريب با انديشه

ثيراتی گذاشته و در کشور ما تا کدام اندازه أھنگ جاھليت و نادانی در روان مردم ما چه تشان الزم است  ببينيم اين فر

 ن کننده  است ؟يھم  و تعيم

فت و کنون بايد  ديد کت جھانی   بايد پذيرحر يک انقالب يک ، يک جھش، يک فلسفه،کسيسم را منحيث يک علممار

 را دارد ؟ عملی شدن  مثل افغانستان تا کدام اندازه در شرايط فعلی قابليت ایتطبيق اين ديدگاه در کشور  مصيبت زده 

 چه چيزی ر ا بايد جايگزين چه نمود ؟از کجا بايد شروع کرد ؟ 

کسيسم را  آيا ممکن است در شرايط فعلی مارکسيسم داشت ؟ای در قدم اول صحبت از مار جامعهتوان در چنين  آيا می

 ۀيگزين عقايد زھر آگين و باور ھای دينی مسموم کنند رھائی از استثمار فرد از فرد جا ھا  و  نجات تودهۀمنحيث فلسف

پذير است چرا عملی نسازيم ؟ و اگر  اگر چنين کاری در شرايط فعلی امکان ر خون و رگ مردم ما نمود؟عجين شده د

 تا راه  برای نفوذ و گسترش ، انسانی بايد عيار ساختۀتوان در کدام چوکات ھای مبارز ی را میئھا نيست؟ چه فعاليت

  انقالبی  ھموار شود ؟ۀعلم و فلسف

 بايد آن ظرف را از کثافات آلوده شده و زھر ھای مسموم کننده و کشنده ءشفاف بريزيم ابتدااگر بنا باشد در ظرفی آب  

پاک نمود در غير آن آبی را که بايد قطره قطره در آن ظرف ريخت خود در  رشد مسموميت و زھر آگينی  موجوديت 

 ؟؟!! ظرف کمک خواھد نمود نه پاک سازی آن ایمحتو

 ما منحيث عالمان و رھبران دينی خود را تحميل ۀاز اعراب و باور ھای شان در جامعکه به نوکری و پيروی  آنانی

وظيفه دارند که برای نجات مردم از آتش دوزخ آنھا را به راه راست  مطابق : يند که آنھا گو   ھميشه می،نموده اند

 ھدايات قرآن و سنت ھدايت نمايند

از )  بدون از آگاھان و نسل جوان کشور(ز نعمت سواد امحروم بودن ين بودن سطح آگاھی سياسی و ئمردم ما نسبت پا 

نيسم  برداشتی که دارند جز ھمان خلقی و پرچمی ھای منفور و زنا زاده ھای تاريخی چيزی ديگر مارکسيسم و کمو

 .نيست

ن و جدانا سال با ھمکاری  بی و١٢٠٠ين اھنگ وحشت و بربريت بازور وارد شده در کشور ما در اسالم منحيث فر

 نام  عقايد و باور ھای مقدس عجين گشته که مشکالت زيادی راه ستان ما چنان در خون و رگ فرد فرد ما ببيگانه پر

 فتا مدتھای زيادی را دربر خواھد گری انسانی مردم خوشباور مئايجاد و جدا نمودن آن از مغز ھا

د بحث که اين خو( اشت وضع سياسی و حکومت داری با نگاه سطحی و گذرا بر او ضاع مردم و کشور بدون در نظر د

ستانی و ھای با ين مھد تمدنا و ھنری دره ئی عنعن،ھنگی فر،فقط ديد بر زندگی اجتماعی) کند جداگانه ای را ايجاب می

ھا   در صد آن٨٠ درصد عقايد اسالمی داشته و تقر يبا ٩٩ما می  فھماند که مردم ما ه سر زمين شير مردان و زنان ب

شان زير ھدايات و رھنمونی  ھمين آيده ھا ۀ وزانر اسالم طرز تفکر و ديد سنتی دارند و زندگی ۀبنيانگرايانه  در بار

به ھمين ملحوظ است  که تعداد زيادی از مفت خوران و بيکاره ھا  و تحصيلکرده ھا شغل بی درد سر و . شود اره میدا

 پروفيسور و نابغه ای ھم وجود دارد و يا داشته باشد فقط در ،گر  داکترا. دارند نان آور عالم دين بودن را انتخاب می

يند  و انتقادی در مقابل شان وجود نداشته باشد  و با  تا ھر چه دل تنگ شان خواست  بگوفکر ھمين موضوع ھستند

ين اصل و اساس زندگی   ما بفمانند که دۀسواد نگھداشته شد خبر از ھمه جا و بی توانند به ملت بی چنين تلقيناتی می

ته  گوش دادن باور و ايمان ھم داشۀ عالوهنديات شان ب چرۀاجتماعی بوده و آخرت به نفع آن کسانی خواھد بود که به ھم
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 .باشند

تواند اين سر نوشت را  ی نمیئن شده و ھيچ نيروينوشت شان از قبل توسط هللا تعيکنند سر فکر می) مردم ما(ھا  آن

. رسد ن نموده است به يک شکلی میيشان تعي  که خدا برای ایروزی از طرف خدا به آنھا به اندازهرزق و . ر دھديتغي

کل به او نمايند و و در انجام  ھر کاری بايد تو ستش دارنداند  و بايد ھميشه خدا را پر شدهآنھا برای بندگی به خدا خلق 

 نمی بينند  و اگر ھم از مشکالت زندگی که ناشی از در دين خود يعنی اسالم چيزی منفی و خراب. شکر گذار باشند 

در مقابل مظالم دولت و . يند ھمين رضای خدا است گو شان توضيج داده شود می باشد برای تضاد ھای طبقاتی می

و اين را غالمک ھای . ی در  قرآن است که خداوند با صبر کنندگان استئيند صبر بايد نمود و آيت ھاگو  می،حکمروا

دارند تا در مقابل  يق میزرعرب زياد تر باگفتن آيات و احاديث در مغز ھای اين بی خبران   با فشار معنوی ت خشيو

ار بوده گد  پرورۀ و ارادءيند ھمين رضاھا و زور مندان ھميشه بگو انی آنالف منافع اجتماعی و انسخواقعات  حادثات و

  .است 

و در باور ھای دينی خود آنقدر خوش بين و خوشباور استند که خدمت  توان کاری را انجام داد  او نمیۀ خالف اراد

جنايت کار آن .  شود ساب میح شان اتجا آوردن  از افتخاره  اسم عربی داشتن و مراسم عربی را ب،گذاری به اعراب

 شان  و اجدادءکه  آبا نگرند  با وجود آن  قدر میۀھا را فتوحات اسالمی دانسته و  به ديد عرب  و کشتار بی حد آن

رض حفظ عقايد و غھا تمام واقعات خونين تاريخی و جانبازی فرزندان اين سر زمين را که  اند  اما اين ھا بوده بانی آنقر

اند ناديده گرفته  و در قضاوت شان در مورد آن ھمه قيام ھا به نفع اعراب  داشته ھای مادی و معنوی شان انجام داده

ن جنايت پيشه و آدمکش را ھنوز ھم شخص به اصطالح اد و تعدادی از آنھا امير عبدالرحمدارن تفکر داشته و عمل می

اين جانور وحشی را به ) شاه دو شمشيره( و اجداد خود يعنی ليث بن قيس ء آباآنھا قاتل. دانند  جای رسيده و ولی میه ب

. زد  اين سر زمين را با دو شمشير گردن می و اجداد ما  يعنی باشندگان بومی ءيند که آباگو اين لحاظ دو شمشيره می

نظير  اوت او در تاريخ بیسامام قتيبه که کشتار و ق، کنند جنايت کار جابر که او را ھم به نام جابر انصار ولی ياد می

مکشی ھای خالد بن آد. را حل نمايد  کنند تا مشکل و يا مشکالت شان ستش  و در قبر ھای آنان رفته دعا میاست پر

که ايشان  و از موجوديت چنين کثافاتی در  تاريخ و اين دانند  فداکاری و  فتوحات اسالمی می، شجاعت،د را شھکارولي

 .دار ند   افتخار می،ھا  اند ھم مسلمان و ارادتمند آن

 بی دين ھا ھا است چون مسلمان اند   اگر اين دنيا و جھان مال کافران و دارند که خداوند با آن آنھا ھميشه استدالل می

گير بيشتر آنھا به تف مالی کريم مار. سوزند باشد و کافران در دوزخ می است آن دنيا با تمام نعماتش  مال آنھا می

زنان شما کشتزار شما :(گويد  ی که میئبرای آنھا صدای مال!! ارزش قايل ھستند تا تداوی و درمان توسط داکتران 

شان دلپذير تر از  به ھزاران مرتبه آھنگ قشنگی داشته و برای) آنھا وارد شويدھستند و به ھر طريقی که ميل داريد بر 

نام زن که برايش ارزش انسانی قايل ه  ب ئیشی، که مالک چيزی برای آنھا ھمين. باشد می.... و ندا و آواز حقوق بشر

چون حاکم بر . ز ھمه چيز است دانند بھتر ا ين بابت مديون دين اسالم میاباشند و خود را غير شعوری از نيستند می

 .دن سر نوشت نماييتواند برايش تعي کسی است و زندانی در اختيار دارد  و می

گذرانند  کشند و زمان را فقط با نفس کشيدن  منحيث زندگی می ی ھای نفس میئآيا در کشوری که مردمش با چنين باور

 ||ھا از مار کسيسم صحبت نمود ؟؟ توان به آن می

 . نقد مذھب اساس ھر نقد ديگر است:يد گو  میبزرگمردی

 

 


