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 ؟؟!!به کی می توان اعتماد کرد! شما يک چيزی بنويسيد

 آخوند خوب  خطرناکتر از آخوند بد است
شناختم  که   کسی را می، شناسا ھاۀليان درازی به اينطرف در جملدارم که از سا خدمت ھموطنان چيز فھم عرض می

  عزيز بود ؟ايمبر

 از استعمار و استثمار و زور ، با دانش و دارای دکتورا در جامعه شناسی بود،ھا ھم دوستش داشتم  آدم چيز فھم خيلی

 سايت  ھای مختلف به نامھای مستعار ی بود که درئھا  نوشته،داشت ھايشآمد و انعکاس اين ھمه بر  بدش می ھا ھمئیوگ

تا آنجا که من ( کم تجربه و وابسته به ھيچ جناحی ھم نبود ، آدم احساساتی نبوده، از او خوشم می آمد ،به نشر می سپرد 

خواھم با  فت میگفتم کجا ؟؟ گ ،ی زد و خدا حافظی نمود ه من زنگ اين آدم مبارز و  ضد استعمار بًاما دفعتا) دانستم می

 ؟؟؟؟ تو و جھانی که در ذھن تو و امثال تو است خدا حافظی گفته ودر جھانی بروم که پر از منفعت مادی و معنوی است

چرا؟ ! ر مگ:گفت  با تعجب ،يدگو دو باره پرسيدم و خواستم رو راست اصل موضوع را ب، منظور او را نفھميدمًمن جدا

 تو نفھميدی و نمی فھمی ؟

 حبت کنی شايد زود تر بفھمم؟فتم اگر کمی روشنتر صگ

را ضد استعمار و استعمار قطع  که مبارزات انقالبی شان فالن و فالن از زمانی: فت گچمی ھا ئی مثل پربا ديده درا

لوژی ولو خرافاتی و و يک آيد، به يک آيدهءنمودند و بنا بر ضرورت ھای آن زمان و ھم حتی اکنون مجبور به اتکا

 ً و آنھم پناه بردن به دين و مخصوصا اسالم بود ؟؟ حساس نمودندمراه کننده ھم باشد  اگ

يم ؟ آخر ما چند سال باھم کار کرده و روی حقايق و گودانستم برايش چه ب که شدم و نمیه شودوستان به شرف تان ک

 .ی در بعضی موارد داشتيمئيری ھانتيجه گی داشته و ئھای جوامع بشری صحبت ھا حقيقت

مطرح شد که چرا اين دوست به اين نتيجه رسيده است که بايد  به عقايد خرافاتی که سالھا خودش برای اما برايم سؤالی 

امعه ظاھر جًزدودن آن مبارزه نموده اما فعال به آن متکی  و به عنوان يک مسلمان دانشمند و يک مالی خوب در 

که از مادر تولد شده  خشوده و انسان پاک مثل اينذشته اش بگناھان گخواھد تا  شود؟؟ به اصطالح عاميانه و فريبنده می

 )استدالل او استآرزو و البته اين (اش  ادامه دھد؟؟  ناه و منزه به زندگیگباشد  بي

يد چه چيزی سبب شده تا او با تمام عقايدش که ناشی از گوبا کمال احترام برايش توضيح دادم و خواھش کردم فقط ب

کرد  ھا و عمل ين کتاب اداشت ھايش ازتمام اديان و ھمچنان مطالعه و بری و مذ ھبی  دين،ھای آسمانی مطالعات کتاب
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ًباره راه مذھبی مخصوصا اسالمی   ھای پيشروان دين و نماينده ھای هللا و ضد خرافات دينی او بود  پشت پا زده و يک

 زيند ؟؟را بر گ) تسنن(

توانم در  وشت استوار به داليل علمی و منطقی بود من نمین فت و می گچون آدم خيلی عزيز و محترمی بود  آنچه می

 رايش او شده است؟گخواستم بدانم چه چيزی سبب   فقط می،ر موقف چنين آدمی خاموش باشم يقبال تغي

يا  چون نامت اسالمی نيست؟: ھا فرار کند و دليلی بياورد مثل توانست از جواب دادن به آن در قبال سؤاالت من که نمی

ه رفتن فرھا که راويان و خصيه ماالن عربی برای ط چون مسلمان نيستی؟ و امثال اين فتن را نداری؟گش پاسخ تو ارز

شناخت نسبی مکمل از اما چون ، از جواب دادن به سؤاالت ديگر انديشان يک نوع با قيافه زرد ابراز نظر بدارد

تياط و شمرده صحبت را آغاز نموده و چنين استدالل با خيلی اح و یئ توأم با پر روھمديگر داشتيم با يک نوع خجالت

  : نمود

کنم تا بتوانم راه راست را پيدا و از ھمان روش پيروی نموده و   من مدتھا است پيرامون موضوعات دينی مطالعه می

علمی خود ھای يک تعداد دوستان را مطالعه و با اندوخته ھای  ين مورد نوشته ا و در،ھدارمگباور ھای خويش را ثابت ن

 ؟!!مقايسه نمودم از اھل اسالم و دين و مخالفان دين اسالم 

 عقلی و قابل پذيرش ھيچ انسان باشرف و با ،فتار شان چندان علمیگکه  ديدم کسانی که مدافع دين ھستند با وجودی

وجود آورده و نا مثل من به ھای شان آيده ھای پر منفعت در باطن من و ھزاران  فتار و صحبتگدانش  نيست  اما با 

، بايد در نظر دھند جعت میر بی تحرکی و خوش بودن و خوشباوری  ،خيالی   بی،اه ما را به باور مندی به خدا خود آگ

 چندان خشک و خالی ھم نيستند ؟ بلکه با تقديم يک سلسله امتيازھا مادی  و اجتماعی ووعيده داشت که اين ھمه وعد

 آن ۀقفی نيستم که بتوانم ھمً باشد و من فعال در موشه و کنار جھان توأم میگودر ھر !!!  و من ...برای اشخاصی ھمچو 

 نويسی؟ البته ًھا ھم کم ھستند مثال درھمين سايتی که خودت می ن نظريات دينی خيلیاراز ھا بر مال سازم؟؟ اما مخالف

خوانم ؟  بار ھا به من گفته ای که  از خودت میبود تنھا ) افغانستان آزاد –افغانستان آزاد (گان تال آزادمنظور ھمين پور

 اگر چنين است؟ پس چرا به جز تو کسی ديگری در  مورد دين ،ھا ھزار خواننده و عالقه مند دارد اين پورتال به ده

با ھای افغانی ھم درين چند سال  اخير مراجعه و خواننده  و   د؟ به اکثر سايتالم و غلط بودن آن چيزی نمی نويساس

ھا و صد ھا     عکس به دهه شان بودم کمتر کسی را يافتم که در انتقاد از دين قلم زده باشد ؟؟ اما بۀنويسند) حتياطا(

خود ه داخته و ذھن مرا بدر رد عقايد ضد دين پر...  عالم دين و ، پروفيسور،شخصيت بزرگ با داشتن لقب ھای داکتر

ان ارجمند را به اولين و دومين توجه خوانندگ (ی  بيش از حد دارد مشغول نموده بود و مسلمان بودن را که منفعت ھا

 .خواھانم) ان، منتشر شده در ھمين سايت آزادگمسلمانی ھم فايده دارد (خود زير عنوان  ۀنوشت

بيا ای : فتم گيری کنيم گخواست رو راست با ھم صحبت و نتيجه  رفت و نمی ھای دوست من چون به کجراه می صحبت

ھای بی  ًيان  مخصوصا اسالم صحبتاد ۀکه به آن دنيای خيالی پرواز کنی با ھم نشسته و در بار ين ا ازدوست قبل

سد و ر ھا ، صد ھا و ھزاران نفر  می ن دين و اسالم به دهانه ، تو يک نفر ھستی و مدافع: فت گآاليشانه داشته باشيم،؟ 

 راوی خوب  توۀرد که من يک مال، مولوی، و يا ھم به گفتک جمله بياموزم کفايت خواھد کياگر من از ھر کدام شان 

ھای   نعمتۀيند رو راست به بھشت برين بروم و قبل از آن مالک ھم گوشم ؟؟  با  انجام دادن اعمالی که ايشان  میبا

 و خواندن نوشته )مندی ھای قبلی خوداز باور(خواھم با پيروی  ين جھان بوده و آرامش داشته باشم؟؟ نمی اخدا دادی در

  يرد اين تخيالت را از دست بدھم ؟؟       گی که آرامش را از من میئھا

خواھم حقايق روشن    فقط میقرار گيردويم مورد قبول ديگران  گخواھم تا آنچه من می من نمی!! ھمو طنان شريف

 ھا را از مصيبت ھای معنوی و واقعی کدام است تا با تعقيب نمودن آن راه و روش توده شده و ببينيم راه اصلی و
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 .کت کنيمحراجتماعی نجات داده و به  ھمان جھت 

 تو تنھا کسی ھستی که ضد دين و اسالم می: فت  که گيند و نا معقول بود ؟ برای ايناما دليل دوستم برايم نا خوشا

 کنند تعداد شان خيلی زياد است ؟؟ که از دين و اسالم صحبت میی نويسی؟ اما آنان

را ووار است ؟ آنچه توجه ت؟ آنچه برايت خوشگداشت داری ، بيا بگو آنچه برشرم، نماتوجه فر!! وشته  اين نۀندخوان

 و آنچه در ضمير  و افکارت است ؟، بگشرم ابراز نظرت نوب نموده ؟ از ذجلب کرده؟ آنچه ترا مج

 ی میئاھا ھم طفالنه و قرون وسط يلیداشت ھايت از وقايع و تاريخ خ، برطرز تفکر تو! دوست عزيز : فتم برايش گ

د کنند ؟ بلکه باي دفاع می) ھر چه است( خودت نبايد به اين توجه داشته باشی که چند نفر از کدام مفکوره و آيده ،باشد

مندی ھای قبلی ات روی چه انديشه و ھمچنان بايد توضيح دھی که باورويد ؟ و چه کسی حقيقت می گ: توجه داشت که

 وده است ؟؟؟علم و دانش؟ خيالی؟؟ خوشباوری؟؟ و يا ھم مرتجع بودن ؟؟؟مفکوره ای ب

ھا   و ده،ثروت ھا ،مقام و منزلت در در بار دو لت ھا ،ھای زندگی شخصیالبته برداشت ھای افراد روی معيار

  مثل یتيری مشابه داشته و قضاوگتوانند از يک پديده برداشت و نتيجه  موضوع ديگر فرق دارد و ھمه اشخاص نمی

ھا ھم قابل تأسف  ھای تاريخی متکی به کميت آن است خيلی از حقيقتشخصی داشت برای برکه   اما اين،ھم داشته باشند

 .باشد می

ين چند سال مطالعه نکردی ؟؟ و به اساس اين باره درار تو درمگ: يلفونی برای دوستم گفتم  زياد ت باالخره بعد از صحبت

که به آن  ر اينچ ديندار و ضد دينی اعتماد مکن مگفتار ھيبه گ: من بار ھا گفته امننوشتی ؟؟ ھا مقاله  اين مطالعات ده

ھای اصلی اين عقايد را  ريشه فکرت را به کار انداز تا بتوانی ،ه کن مطالعنتيجه برسی که ھمه حقايق را گفته اند؟؟

ن کن فقط يخواھی باش و مسيرت را تعي ر چه می و يا ھم ضد آڼ ؟؟ ھ،ويم مسلمان و يا دينی مباشدريابی ؟ من نمی گ

 .اھانه باشد نه کور کورانهاين انتخاب بايد آگآنچه ميل دارم  

نظريات اسالمی را از زبان دنباله روان شنيده و خوانده ام آنھم خوب است  ،من خودم: ...فت  گئیآن دوست با پر رو

 ميل دارم بدون ًھا شديدا من با قبول اين!!! احت زندگی کردندست آودن امتيازھای مادی ره ين دنيا ھم با ب اچون در

 ھميشه ،شوم  در بھشت کمر درد ھم نمی،شوم آنجا من دو باره جوان می!! که   برای اين،چون و چرا به بھشت بروم

 زھا ا د آن ھر چه باش،ھا باشم مانم و تا بتوانم قادر به آميزش با  حوريان بھشتی ھستم پس بھتر است با آن جوان می

ئی جوی ھا!  ھای شرابیجو!! غلمان! دختران باکره! دارند از شرابھا َ محبت و شھوت در بھشت صحبت می،عشق

 )استفاده نکنم توانم از آن آيد و می ين موجوديت چندان خوشم نمی ا چون من مرض شکر دارم ازبد بختانه!!(از عسل

 ،ی محروميت و بيچارگ،  زحمت،و تو و امثالت از مبارزه ) شندولو خيالی و تصوری ھم با(ھا و تحفه ھا  چه نعمت

 .؟؟ ولو خيالی ھم باشد!!عشق و ھوس: عنیيکنيد پس آن بھتر است  بانی و ھمچنين چيز ھا صحبت میقر ،خون، زندان

!! اما ! فت چرا ؟نوشتم  ننوشتی؟؟ گئیمی گو که ی ضد آن جھانهھا مقاله ب ر خودت دهمگ: گفتم صحبتش را قطع نموده 

کردم راھی را که در پيش دارم آنقدر  و فکر می ی اجتماعی خود کمتر اطالع داشتم ؟؟؟؟ز ھای موفقيت در زندگاز رم

اصولی ترين چوکات خواستم در  من می: زحمت افزا نبوده زندان و کشتار در پی نداشته باشد ؟ او ھمچنين ادامه داد

اشته باشد برای نی در پی نداشته باشد ؟ اگر ھم دباو قر کشتار ،مه دھم  زندان به مبارزات خود ادا)ھر چه باشد(انقالبی 

ھای انقالبی ۀ نيرو کارکر و دھقان  بودم بايد به من ھمۀ نمايند،یانقالبک ي ،ديگران باشد نه من ؟ چون من يک تيوريسن

 در یشه بپذيرند ؟ چون چنين موضوعحيث يک انقالبی دو آت ھايم پيروی کنند ؟ من را من ذارند ؟ از من و گفتهگارج 

؟؟ !!انبھای خود را رگين عمر  ابينم بيشتر از  از انقالب مردمی در ھيچ زمانی مطرح نشد الزم نديديم و نمییھيچ صف

ستان قبلی من رفتند بيدل شناس و موالنا پرست شدند ؟؟ قدرم را نمی فھمد ؟ دوولوژی نمايم که کسی وقف چنين ايدئ
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 ای است که بايد ه؟ آخر اين چه نوع مبارز!! اما من ھيچ، رسيدند... وکالت و ،سی ھای وزارت کرھم به تعدادی 

؟؟؟؟ و من نمی خواھم ای ھم بدھد کی خواھد ديد  اش  معلوم نيست اگر نتيجه اما نتيجه! ن شد  تير بارا!زندانی شد 

 .بانی اين نوع مبارزه شومقر

 می باشد،تبديل به آنچه خالف ميل و اراده ام !! که او   ازين صحبت کنم چونتوانم زياده حال من با اين دو ست نمی

 با وجودی! ری کنند روشنگ!  خواھند حقايق را بنويسند که میی فتم که آنانگرين عمل چنين نتيجه او من از  ،شده است 

مزخرفات دينی و فروش ردد تا ين ترس سبب می گکه تعداد شان کم نيست اما دچار يک نوع ترس ووحشت شده که ا

 .سيده رونق بيشتر يابدۀ  پواين امتع

سند رو راست و بدون حاشيه رفتن ابراز  تريات خود را اگر نمی اين مورد نظرتوانند در اه میھموطنان شريف و آگ

 ھمه ری قدمی بر دارد مھم نيست چون اين راستای روشنگتواند در خواھد و يا ھم نمی دارند و اگر چنين ھموطنی نمی

ين باره مبارزه  ا باکی نيست من خود حاضرم تا پای جان در،سند ترحانيون می حکومت و رو،از خشونت مال و مولوی

 .اه شوندلب ما به حقايق اين خرافات پی برده و آگو روشنی اندازم تا مردم خوش ق

 و از نعمت سواد محروم اند منوجدان شان  کت تسلط استعمار توسط نماينده ھای بیاما چون اکثريت توده ھا از بر

دھند  اند و می  مبارزات عميق مردمی انجام دادهیاھريمنچنين ال  توده ھا از چنگئیی که در راه رھائ و آنھا،ستانمدو

 استعمار و استثمار ، توان پر نموده و راه مبارزه عليه تمام خرافات ۀسعی خواھيم نمود تا اين خالی عدم فھم را تا انداز

 .ی نسل ھای بعدی ھموار سازيمرا  برا

 

 

 


