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که  روم  واتيکان معروف  ميدانزرنگار کابل را به  تاريخی  پارک يکی از يادداشت های قبلی ام   در

يادداشت بودم و در همان مقائيسه نموده انديشمندان و ديگر انديشان بود روزی و روزگاری ميعاد گاه 
 اساسی ما  که برای تغيير جامعه  شور و شعف روشنفکرانهلهله و م که اگر همان رساندنيز به عرض 
شان نسخه های را می نويشتند و با بيان بنيادی در جامعه  افغانی هم انديشان و ديگر انديو اصالحات 



آن و ما ميرسيد لود سپيکر های پارک زرنگار به گوش مردم فقير که از گوناگون  و انديشه های افکار
 افغان مبدل ميساختيم ،جامعه فقير نسخه های زرينی را به فرهنگ 

 

در ميتوانيستيم انسانی متعالی و ارزشهای  پربارفرهنگ  بحيث يک ملت دارایبدون شک که ما نيز  
 "به درجه " اعتراف "و در مسير راه از مرحله ءايفأ نمائيم حضور فعالی را نقش و جهان معاصر 

 مفاهيم به باوران بی  وياهم باوران دين همه ميان رقابتچنانچه قبأل اشاره نموده ام يم ارتقأ ياب " ايمان
اما  . ميکرد پيدا تبلؤر وعلمی فلسفی خوب بيان يک با  سلطنتی نظام عمومی اصالح راستای در مذهبی

 شبه حاکم وبرخی از زمامداران  عمومی و فقر فرهنگی  خود کامه گی هایکه با دريغ وتأ سف 
، يسيم هرچه نسخه مينويکم و سبب شد تا امروز و درقرن بيستعلمای حجره ای وروشنفکران مجلسی 

ميسازيم نه تنها موجب حرکت و جنبش عمومی مردم ما نه شده بلکه هرچه  یروهو گدسته و حزب 
 را آنچهنفرت ها وکينه ها را بروز روشن . پيش ميرويم به گذشته نفرت انگيز جاهلی رجعت ميکنيم 

با دين مقدس اسالم ست برای زدودن آن مناسبات جاهلی ظهور نموده ا اسالم  دين مقدس  که اصوأل
با همان روحيه  ديناز مفهوم اصلی نا خبران و و در مقابل برخی از بی باوران نمائيم  توجيه می

یتسرپو طاغوت نفرت انگيز جاهلی  که را ی اسالمعدالت طلب جوامع روشنفکران آزادی خواه و  
در تبانی با سازی کنند ،پاک مبرأ و کشتارهرنوع خشونت وازرابويژه اسالم  دينتالش ميکنند دامن 

در راه وبرتن کرده  " معتقدان بر فرآيند سکوالريزاسيون"نه را  لباس سکوالريزم شواليه های که 
برده گی و کشتار  ديناسالم را  ری شمشير ميزنندسرمايه داقويت و حمايت از نظام های غارتگرت

 يکنند معرفی م

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=h55JJSN94tIU 

U ه ن با نگاه مغالطجهان سرمايه داری را می شنويد و ميبينيد که چگونه به مسأله اخالق در دياينجا ديالوگ يکی از تيوری پردازان
 آميز می نگرد ؟ 

و  نبر های فرمائيشیبر برخی ماين منطق معيوب به کرسی نشاندن  برایاست که جالب و شگفت انگيز
اسالم دين خونريزی و جنايت که براستی هم دين  خته باشند ساثابت  گويا استناد ميکنند تا  سرکاری 

آن  ه با شيوه مافيائی و کانگسترینبايد تعجب کرد که اين پادو های نظام سرمايه داری بويژ  .!!است 
 مصاب به بيماریچهارده سال بدينسو از را  تمدن و فرهنگ مادرخت تنومند  اشويروس کشنده  که

علت را عوامل اصلی اين کشتارها و خونريزی ها ختن به و پردابه جايی موشگافی مزمن ساخته است 

https://www.youtube.com/watch?v=h55JJSN94tI�


ازاينکه ما . باستانی ما نقش اول را نداشته اند در عواملی جستجو ميکنند که در عقب نگاهداشتن جامعه 
مردمان اين خيطه با تاريخ در امتداد همگام با ديگر جوامع بشری به جامعه ای هستيم که   هتسباو

آن  ستناد برا  را که با ضد دينی يک آخند فاسق و فاجری علم و خرد زندگی نموده ايم بنأ سخنان 
ی فتوی صادر ميکنند و دين را وسيله عقب ماندگی و جنايت مدشمنان علم و پيشرفت جامعه مجروح ما 

مسأله صدور چنين فتوی ها به اين ساده گی نيست بلکه مردم درعصری نه ميدانند که شايد اما . دانند 
طی نيستند بلکه بر حدود وثعور جهان بينی شکمی قرون وس مانند  مکه ما زندگی ميکنيم عوام کاالنعا

دين  پروژه مسخ  چگونه استعمار نو  و ميدانند که. د واقف هستن ه گاناين به اصطالح فتوی دهند
. بر هيچ موجودی رحم ندارند سپرده اند که بدستی زنگيان مست و شمشير به  را انسانی  و  رحمانی

منبر جهالت  باالیمتن قرآن پاک  و گرامرینه تنها با اغالط فروان نحوی امابيايد آنچه را که اين آخند 
ر قرآن پاک در بسيار ی زمينه ها برفته است و به کار منفعت آور پروژه مسخ اديان مشغول است بلکه 

آن می بندد ر تهمت های سنگينی ببنام آيه های از قرآن  یننگين با ارائيه اراجيف تهمت می بندد و
تا چه حد در برابر اسالم  ارزشهای انسانی مسخ ابزار با جهز م معاصر و بشنويم تا بدانيم که استعمار

انديشه های معاصر قرار دارد به ذلت افتاده  تقابل  در صحنهبا قرئت عقالنی و اجتهادی  که رحمانی
و کدامين اسلوب های فکری و فرهنگی چه با  یاستعمارقدرت های از سوی ديگر همين است ؟ و

  ؟  ند شده امتوصل تاکتيک های سياسی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56sU 

 ای وغايه  انگيزه و چه  با چه وقاحت ومهارتی درمانده و بيچاره شده  که اين آخند! ببينيد عزيزان 
و الطائالت چرنديات  گونه ايند ؟ و چگونه دشمنان تابلودار دين می کنمسخ را اسالم  دين مقدس ظهور 

  اسد بودا محسوب ميکنند ، چنانچه جوان ناپخته و عقده به دلی بنام به مثابه اسناد معتبر دينی و فقهیرا 
گروه جنايتکار که د قلم را می گيرد و تمامی جناياتی را وقتی اينگونه اظهارات را می بيند و می شنو

موسوم به دولت اسالمی يا داعش انجام ميدهد آن جنايات را در مطابقت با قرآن و کتب مقدس دينی می 
 "برخورد های آخرت گرايانه با ترور " که بنام  چرنديات نامه اش بخش های در يکی از که وی . داند 

طومار نامه در قسمتی از آن  برشته تحرير در آورده اند بدون اندکترين مطالعه ای و پژوهشی
 امروز دنيای در اگر است  مسخره بسيار :  چنين استنباط ميکند " اما اسالم " تروريستی زير عنوان 

. کند ازدواج خردسالی دخترک با سری پيرانه در يا و نگهدارد خانه در زن تا نه همزمان دمحم مانند کسی
 بايد و است گرفتار خواهی کودک روانی مرض به بلکه نيست، پيامبر تنها نه دمحم سکوالر، قانون مطابق

 و خواندن به قادر که کسی های دريافت اساس بر جمعی زندگی نهادن بنا. شود مجازات و محاکمه
 باشد، معاصر زندگی با مناسب کاراکتر نتواند دمحم اگر. است آور تباهی و غيرمعقول نيست، نوشتن
 فردی کنيم، پيدا علی امام برای امروزی ی نسخه يک است قرار اگر. شود می مفت پايه از خلفا ی قصه

 دشمن« براندازی پی در و داخلی جنِگ سرگرم هردو. ندارد وجود بغدادی ابوبکر از تر مناسب
 .اند »قريب

https://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56s�
http://urozgan.org/fa-AF/article/7925/�
http://www.radiozamaneh.com/247280�


 

با اين صراحت  است که با ديدن چهره داعشی از دين اسالم  اسد بودانها اين البته نبايد گفت که ت 
به با بی رحمی  ی انسانی و تمدنی و همه متون دينی را با ساطور جالدان ارزشهاشمشير کشيده است 

ای از اهالی آن مالی دهکده  چشم اش به عقده مند دربرابر جباران تاريخ وقتی اين جوان قتل ميرسانند 
ساکنان محروم  ل و امالک مابرای چپاؤل و غارت آخند قريه  آن  که و می بيند  هزاره جات می افتد

بکار می گيرد طبيعی است که فرياد بر می آرد و از را  و ترفند های چه شيادی هاهزاره جات  دهکده 
و صد ها وی  زندگی  غير عادالنه  انزجار اش را اعالم می کند زيرا مجموعه شرائطاسالم مقدس دين 

راهی بانگ نفرت از دين مؤبدان با ود نرا وا داشته است که اينهمه فرياد کنجوان ديگر به ظاهر متدين 
جوقه ، جوقه به که را می بيند مهاجر جوانان رشيدی از کاهنان  ، وقتی در جمع انبوهی شوند هجرتی 

در با هم بشناسند باهم می جنگيدند و بدون آنکه به جنگ دو گروهی که  خدا بيگار برده ميشوند وبنام 
معامله قرار می گيرند و با پشت شانه هايشان سنگهای عظيمی را حمل ميکنند تا قصر های مؤبدان 

 پيکار ين و عادالنه وقتی تاريخ زر. مذهبی را بر فواره های خونی از ستمديده گان اعمار کنند 
نسل های آئنده منتقل شود طبيعی است سينه به سينه به  از زبان کاهنان مذهبی  مسلمانان با نگاه غنيمتی

ها برای غنيمت بخوانند و جنگ را  منجمله قيام تاريخی کربال ی مسلمانان که آن اسد بودا تمام جنگ ها
از دينمداران نيز که خود را هواداران اهل  اما در حوزه ديگری بنامد  "جنگ برادران ناراضی " آنرا 

بر پايه ها ی  حکومت اسالمی ايجاد شت از قرآن پاک وفکرميکنند که  برداسنت وجماعت می خوانند و
باز و د اجر و ثواب بيشتری را نصيب ميشود نه استوار است و هر که بيشتر بکشتاريخ مذکر و مردا

می خورند و از دين به مثابه گاو شيری  به نرخ روز نانکه  نبايد تعجب کرد که چگونه اين آدم های هم 
 با کمال احترام به شخصيت فزيکی جناب عمر خطاب استفاده ميکنند به اين تحليل معيوب رسيده اند ؟ 

احکام که در مذمت دولت مافيائی حاکم بر افغانستان آنرا بخاطريکه متصدی شبکه تلويزيونی پيام افغان 
د دريکی ناجرأ نه ميکنآنچنانکه خداوند در قرآن امر فرموده را  و شريعت اسالمی  اسالم راستين

 نگونه مطالب و ارشادات ارائيه فرمودند ايتلويزيونی اش برنامه های از

https://www.youtube.com/watch?v=4qQU9iY9yRo 

که  شهرام همايونکسی بنام را با سرمايه گذاريی سياسی خطاب که رياست يک شبکه البته جناب عمر 
فقط به روال  و خود مالک چندين شبکه تلويزيونی است بر عهده دارد از امريکائی های ايران تبار

طنين دکلمه تفسير کابلی را که با آواز " پهلوان زنده خوش است  " می گويند که ضرب المثل معروف 
راديويی و تلويزيونی برای تمامی زندگی سياسی خود کافی آقای عمر خطاب از اکثر شبکه های  انداز 

http://urozgan.org/fa-AF/article/7925/�
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ن چيزی زيادی آگاهی ندارد و تنها تالوتی را که ميداند و به اعتراف خودش وی از معنی و تفسير قرآ
توسط جناب مرحوم قرئت نموده و  یجناب برکت هللا سليم با لحن زيباو منطقه مشهور افغانستان  یقاري

که نمونه فعاليت های جناب عمر خطاب نيز .کشککی ترجمه شده است با آواز خود دکلمه نموده اند 
 .خدمت شما عزيزان تقديم است 

https://www.youtube.com/watch?v=NvpYyNTNZJI 

خطرات و دهشتناکترين  گترين راکيدأ باور داريم و با صراحت اعالم ميداريم که اين هاست بز  ام
خطاها و انحرافها و ناهنجاريها و سقوط های غير قابل تحمل که در محيط اجتماعی و در جهان 

اساسی روشنفکران امروزی  های  دلهرهبحيث زيرا اين ايراد ها که . بنام دين انجام می شوند امروزی 

بر مظلومانه را  و معنويت  دين تابوت شناخته ميشوند زاده عوامل تاريخی است که با درد ودريغ 
 .حمل ميکنند تا در قبرستان زندگی خصوصی انسان ها به خاک بسپارند شانه های از خرافات و تحجر

 .  گرفت بيان خواهم  به  فلسفی و مکانيزم اين مغالطه تاريخی را درآئنده لعوام
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