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!ما به يک انق�ب فکری عاجل ضرورت داريم  

 
 

وامع بشری به گونه جتمام گ ــواقعی که در فرھناعتقاداتی ھستند بی پايه و غير خرافات 
  . وجود دارندھای متفاوت

ًھا غالبا نداشتن جواب علمی يا منطقی برای يک  انسان ميانعلت بوجود آمدن خرافات در
 وقتی انسان برای پريـدن چشم راست يا چشم چپ خويش نتـوانـــد .يباشدرويداد يا حادثه م

اـ ن يـود آکسيجـکمب درد را که ممکن است از د، ياعلت سرــدا کنـدليلی علمی يا منطقی پي
 د ظھور آنھا علـت ھائی را ميتراشــ، نداند، برایفشار با? يا عارضه ديگری بروز ميکند

داری از ـرا ھشکه گوشھای ما زنگ ميزنند، آنقتی و.  ندارندرابطۀ با واقعيتنوع که ھيچ 
 مانیـ آن موجودات آسبی پروائی نسبت بهخويش وجانب موجودات آسمانی برای غفلت از

کسی غيبت ما " گوئيم  به ميان می آيد می" مار "  يا وقتی در صحبتی سخن از ؛می دانيم
و اگر .   با کسی جنگ می کنيدويندگ نوک به نوک شوند می ھای ما  اگر کفش."را ميکند

 اگر خاک آن کفش ھا به شکلی قرار گيرند که قسمت ھای کری آن ھا با ھم بيايند ميگويند
...ھا را به دامن تان بتاکنيد پولدار ميشويد و   

 در يک جامعه دانش يا علم و منطق کمتـر باشـد بـه ھمان انـدازه در آن دازه کهـر انـه ھـب
،يکی ازعوامل پيدايش خرافات. ھستنداست و مردم خرافات پسند تربيشترافات جامعه خر  
 که در برابر حوادث و عوارض ند بودۀ اولي و انسان ھای اديان و مذاھب،ابتدائیتفکرات 
بر تخته سنگی سختی  نا?ن و ناتوان ، را تھديد ميکرد که ھر لحظه موجوديت آنھاطبيعت
 و گاھی ھم به ند گاھی به آسمان نگاه ميکرددرماندگی با پريشان حالی و ند ونمودتکيه مي

ی را سک ادانیـاز روی ن ا که ای بس و .ندنچه نک. دن که چه بکنند و نميدانستپيرامون خود
 مقام خدائی قائل ر و از خود قوی ت،تر پديدۀ از خود بزرگرای ب  ياند؛گرفت به خدائی می

.ميشدند  
ن و ـد و چيـــ مردمان ھنخدا و نيمه خدا در اساطيرت پيدايش و وجود ده ھا و صـد ھا ـعل

 انـم و ھراسان انسـ�طـزی نبوده مگر تفکرات آشفته و مت  چي... ومصر و بعد ھا يونان 
. ميان توحش و تمدن در دورۀ درمانده و ضعيفھائی  

 رو اين تفکراتالبته دن اديان تک خدائی ـبوجود آمرشد نسبی شعور و خـرد انسـانی و با 
و و ارواح خبيثه و ازدواج ـری و ديو پجن  . از ميان نرقتندًکام�، ولی به ضعف گذاشتند

و خسوف و کسوف   بروز ویانی غرض حصول خشنودی خداونـدــدر بين دو عيد و قرب
د ـت قھر خداون ع�م يا به،بعنوان...  وسالی  و خشکستاره ھای دنباله دارھور و سقوط ظ
 د ھای انسان ھایــ از ھمان انديشه ھا و ترس ھا و اميرـديگھزارھا موضوع و مطلب و 
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چون اديان نتوانستند دليل اساسی و اصلی آن را بيان  ھستند که نيمه وحشی ـ  نيمه متمـدن
. راه پيدا کردند به ھمان شکل، تا حدودیدر ادياند، نکن  

ود ـودات در وجـوجـ مول اينـه حلـو و ارواح خبيثه و اعتقاد بـری و ديـه جن و پـاعتقاد ب
ودات ـبيماری ھا ناشی از حلول ھمين موجاين انسان ھا و اعتقاد به اين اصل که خيلی از 

سبب پيدايش گروه ھای بنام فال بين و جادوگر و جن گير و د، ـباش در وجود انسان ھا می
حکـام  که ھر کدام در جای و به نوبه خود در تقويه و استتعويذ نويس و  غيره و غيره شد

د و بر کميت و کيفيت خرافات ی در ھت سودآوری خودشان ت�ش کردنانديشه ھای خراف
.افزودند  

ھمانگونه که عدم آگاھی، عدم وجود علم و فقدان استد?ل و تفکر منطقی و عــدم توجه به 
 وجود ، و ميگرددب پيدايش خرافات ميگرديدسب  و عملی انسان ھادست آورد ھای تجربی

ً؛ خصوصا  و می شـوددـش سبب تداوم اين خرافات می دارـای حقه بـاز و دکاناين گروه ھ
و اثرات پف ... ھا و ضرورت ھا و  و بيماريھا ود آورنده نارسائیزمانی که عوامل بوجـ

ه ـب  اين گروه ھای فريب کـار خود را و سحردرمان و  تعويذ و داروو چف و دم و دعا و
ال و ارواح خبيثه و به ھومی مانند ديو وجن و مادرآ موموجودات به حساب دين وحساب 

 قرار  ھمگانیپرستش وستايش و احترام مورد  قبول، که،مقدس آسمانی وحساب نيروھای
.ند می آور،دارند  

ًآيا واقعا ماھتاب در شب ھای بخصوصی باعث جنون ميشود؟ آيا واقعا زلزله و طوفـان و  ً
ًع�مت غضب خداوند است؟ آيـا واقعا قربـانی... سيل و خشک سالی و طاعون و اوبا و   

  خداونـدگوسفند و گاو وشتر و بزی سبب خشنودی خداوند ميگردد و به طبع اين خشنودی
Tممکن است با ديدن خطوط کف دست کسی آينـده و گذشـته وی را ًند؟ آيا واقعا ميکدفع ب 

ع�مت کاغذ وگذاشتن چند ھندسی بروی يک ًپيش بينی نمود؟ آيا واقعا با کشيدن چند خط 
م ــھا کسی را معالجه نمود و يا زن بدبختی را خوشبخت ساخت و شوھر بی رحآندرميان 

ويذی بيھبود بخشيد؟ا که درحال مردن است با نوشتن تعاو را به رحم آورد؟  يا بيماری ر  
 و يا فيروزه و عقيق و ساير سنگ ھای معدنی در زندگی، کار و خوشی و ناخوشی انسان

  ھا تأثير دارند؟
طبقات با? ـ در  دری اکثريت مردم بخصوص افراد متمول و اشخاصگذشتهزمان ھای در 

د وم مراجعه می کردنبه افرادی عالم به احکام نج کشور ما ھنوز ھم اين کار رواج دارد ـ
ممکن ًا عچنين چيزی واقً آيا.  ده آن ھا را پيشگوئی کنندـ ستاره ھا آينتا با مشاھده موقعيت
 بود؛ يا ممکن است؟ 

وبی و ــای جنـ و امريکاـ افريقدر ازمنه ھائی گذشته در بسياری مناطق جھان از جمله در
ای سخت وغير ـنجه ھـماران را با شکـجادوگران بي آسترليا رواج چنان بود که ساحرين و

. ند تداوی ميکرد بزعم خود شان...ل و قبول ـ با لت و کوب و داغ کردن و مقابل تح
ده و ود نمـخارج از کشور رشری از خوانندگان کم سن ما، يا آنھائی که درشايد برای بسيا

 در ھميـن  در بعـضی از مناطق کشور ما ھا اين کاربزرگ شده اند باور نکردنی باشد که
 وارد کردن اـبنام اين که جن يا شيطان را از وجود بيمار بيرون ميکنند بمعجزه ھا  عصر
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 مارــ سيلی و مشت و لگد بر سر و روی و پشت و شانه و کمر و کون بيضربات چوب و
 اين لطف را جامعه .ھم رواج داردنوز ھ،ی دينایبه ھدايت علمھا دن آنًو بعضا با داغ کر

. بيشتر در حق زنان روا ميداشتندما، تا جائيکه من شاھد بوده ام، روحانيت مردسا?ر   
مار، آن زنی که با يک ھزار مشــــکل و مسـئله در درون با کدام منطق بايد بپذيريم کـه بي

فاميل خود و فاميل شوھر و در جامعه روبروست ـ با ھمه روان نژندی و روانپريشی ـ با 
مداوا می شود؟ ...  لـت و کـوب و قيـد کردن و   

  جلو ميتوانو چگونه ميتوان باور نمود که با خواندن اوراد روحانيون و افسون جادوگران
غيره را دفع و ا و ـ اوب زلزله و امراض مثلل وـ و يا آفت ھای مثل سي؛ھا را گرفتطوفان

؟ رفع کرد  
اينکار برای  !نيست... ار بردن انواع شکنجه وک لت و کوب بيمار و به ،چاره دفع مرض

 چاره روان ! را فراھم کرد،فارماسی و خصوص تحصيل علم طبه بايد زمينه تحصيل، ب
مھيا نمودن فضای سالم زندگی و رفع عواملی انــد  ان و مردان و اطفال ماپريشی ھای زن

 و اباطه و سرپناه آنھا بايد غم اقتصاد و اعاشه. ن ھا می گردندکه سبب روانپريشی ھای آ
  ... و . خورده شود

ستعانت ازخداوند نيست؛ بلکه ستن اخوارفع خشکسالی نماز استسقا و دعا وع و ــدف ارهــچ
 ميکانيزه کردن ،رفع گرسنگی! ای آب گردان استـھـاه ھـای عميق و ساختن بنـد حفـر چ

. نوافل برای استج�ب لطف خداوندت و نه ـزراعـت اس  
دن يک جامعۀ سالم که برمبنای درک سالم انسانی و ـھا با بوجود آم بيـماری روحی انسان

خوشبخت و آزاد باشند و از د و ھمه ــاحترام به حقوق يک ديگر بوجود آمده باشعدالت و 
درجامعه  ھمه به طور مساوی مستفيد گردند و افراط و تفريطی ،ھمه نعمات مادی موجود
ردد ـع�ج ميگ بخصوص ميان زن و مرد ـ وجـود نداشته باشد،  و تفاوتی ميان انسان ھا ـ
! ذ و دم و دعاـو نه با تف و چف و تعوي  

مين مرکز عالم است و ھمۀ سيارات بدور زميــن جامعه دينی در اروپا با اين تصور که ز
الف اين نظر بود محاکمه و مجبور به انصراف از نظرش  که مخـله راــ گالي،دــچرخن می

با اين : " می گويند گاليه وقتی از محاکمه خارج شد با پا به زمين اشاره نموده گفـت .نمود
. بـه امر کليسای رم" برونوانو جورد"  سوزاندن  زنده زندهھمينطور!" حال، تو ميچرخی
با ھمه پا فشاری ھای ورد ديگر، ـھا م مورد، مانند ھميشه و ماننـد ھزار کليسـا در ھر دو

خويش و با ھمه ادعا ھای مبتنی بر اينکه اين حرف ھا حرف خداوند است، ھمانگـونه که 
صور اين کـه ھمه ، يا تنـ زمي، يا ساکـن بودنھموار بودنتصور. اشتباه بوددر ثابت شد، 

خرافات يـا اعتقادات بی پـايـۀ بودنـد کـه جامعـۀ ... کيھان نورش را از زمين می گيـرد و 
.روحانيت به سادگی از آن دست نکشيد  

ارج ــای ممنوع خـاب ھـ از فھرست کتـلهآثار گالي1835 در سال مورد اول زمانی کهدر 
ھمان مکانی که وی  در1899 در سال د و در مورد دوم زمانی که مجسمه برونو راديرگ

ع ــسوزانده شده بود بر پا شد، در واقع کليسا يا جامعه روحانيت به نمايندگی از تمام جوام
.روحانيت در جھان محکوميت تفکر خرافی خود را امضأ نمود  
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.شکست کليسا در واقعيت امرشکست تمام تفکرات بی پايه، غير واقعی و خرافی دين بود  
کليسا، و مانند کليسا ساير کانون ھا و مراکز دينی ھيچ گاه نتوانسته اند چيزی را به ثبوت 

به ھمين دليل است که ارباب دين به ! بحث دين ھمواره بحث برروی کليات است. برسانند
آگاھی ھای ما از جزيات قضايا . جزيات قضايا ومسايل و پديده ھا و رويداد ھا نميپردازند

و ھر تغييری که .  و مسايل و پديده ھا ھمه برخاسته از علم است و نه از دينو رويداد ھا
و خرد و ر علم ـرسد از خيرات س  به مشاھده می ھاامروز در حيات بشر و زندگی انسان

جامعه دينی غير از صحبت از خدا و شيطان و جنت و دوزخ و نماز و روزه.استقلسفه   
چيزی که به درد زندگی عملی انسان ھا بخورد و. ..حق م� و اسقاط و گوشت قربانی و   

اينھا فراموش نموده انـد که انسان. نيازمندی ھای مادی انسانھا را مرفوع کند، نگفته است  
انسان را ھر چه آفريــده باشد، گل خود . تنھا يک بعد ـ ھمان بعد معنوی يا اخ�قی ـ ندارد

يت اولی تربرای انسان اينست که وی ع�وه رو باشد يا طبيعت وی را آفريده يا خدا، واقع
عد معنوی دارای بعد مادی نيز اسـت و به نان و آب و لباس و خـانه و دوا و درمان و بر ب

ه و جامع. نيز نياز دارد... تغيير و ترقی و پيشرفت و اعت� وامنيت و و آسايش و آرامش 
 پويا و خردمند و موضعی که در ًدينی محققا اين نيازھـا را با موضعی که در برابر انسان

.برابر ترقی و تحول و تکامل گرفته است، نميتواند بر آورده سازد  
ت در ــو و سودجو، ھمان گونه که تا امروز سبب تغيير نـشده اسانيت مسئله گجامعه روح

 در کشورما ھم اين پيشرفتھا و مقاصد از راه مسجد ميسر !آينده نيز سبب تغير نخواھد شد
   .نميشود

 سياسی ـ نظامی ـ تخنيکی ـ مدارج با?ی پيشرفت ھای اقتصادی ـھا به دست يافتن اروپائي
 روحانيت تن و نخواستنو خواسبا انديشۀ ھای دينی  اھا واز درون کليس ...تکنولوژيکی و
  !ه استھا ميسر نشددر اين کشور 

شيشان سرمست ال کـو اميات ـری خرافـعصر روشنگا تا شروع عصر خرد ودر کليسا ھ
 ارباب  سخن عمل و ھزار ھاھا  ھزار. ای دينی مستولی بودـھ آئين تشريفات و قدرت بر

ی که عقـل داشتند و می توانستند حرف درست و نادرست را از ھم تميز برای مردمکليسا 
اره ـمردم را به شک کردن در ب دين خن ارباب و س عملھاصد . ل فھم بودندقاب  غيرکنند

 کليسا .واميداشت  ـ حتی در مورد خدا ـنان ارباب کليساو سخھای دين   ارزشبسياری از
 خود، ھمانگونه که امروز حاميان دين در افغانستان با کارنامه ھای خ�ف دين خود سبـب

!بديل شد؛ و قبر خود را کندبی اعتبار شدن دين شده اند ـ به دشمن خود و به دشمن دين ت  
 تفکر انتقادی از کليسا و از ارباب . سفی و تفکــر علمی گرفتجای تفکر دينی را تفکر فل

اشت  ع�قه ندديگریبه ھيچ چيز خودپرست و سودجوی کليسا که جز بخود به ھيچ کس و
ری در ـ انق�ب فک.دــاز شـ آغ،تـرداخ ميپ برای تحميق مردمو کماکان به ترويج خرافات

.کليسا نمودتفکر دينی و اروپا شروع به اثر گذاری و سست کردن سنگ بنای   
 و  برای حفظ سلطۀ خويش ـھای امروزی مامانند بسياری از م�  ، نيز به نوبه خودکليسا

ر ھا و ـاما ولت.  ھا نوع قيود بنام دين ده ھا و صد، شروع کرد به وضعانقياد بيشتر مـردم
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ھا کار خود   و مبارزۀ ھر يک از اينفلسفه و تفکر و منطقو ... ديدرو ھا و روسو ھا و 
   مگر گرفتن جلو اين انق�ب ممکن بود؟.را کرد

 آرام آرام جای خود  به تدريج وعلم .ا مقاله به کالبد شناسی دين پرداختصد ھا و ھزار ھ
ه ــک ائیـن را به ھمان ج در پيــکار با دين، ديباز نمود وو در ميان توده ھا را در جامعه 

ً ديگردفاع از دين، خصوصا با کارنامه .دمردم ـ برو مسئلۀ شخصی مربوط ميشد ـ کليسا 
  فيلسوفان در توضيح .سودجويانه وغير انسانی و گاھی شرم آور ارباب کليسا ممکن نبود

به ايش از کشيشان ـــمسايل دنيــوی و تبيين مسايل متافزيکی جای کشيشان را گرفتند و ست
. دحسگرائی تبديل ش  وهه و تجربو مشاھدرائی عينيت گاز علم و فلسفه و منطق وستايش 
لسفه را ھر چه زود تــر بياييد ف:  "  فرياد زد  دارای مقام ِد يکی از ھمين فيلسوفانميگوين

و بدين شکل، و از اين راه در راه شکستن يوغ قدرت و سنت پيش "  .از آن مردم بسازيم
.قدم گرديد  

ما نبايــد يک بعــد   .ان ھاستامروز قدرت اروپا و امريکا حاصل کار و ت�ش ھمين انس
ه ـزندگی اروپائی ھا و امريکائی ھا و ساير جوامع پيشرفته  را ـ آنگونه که برخی از حلـق

! د ـ به تماشا بنشينيم مغرض ما ھمواره بدان اشاره ميکنھای روحانيت  
 ـــودا وجـھ  چيز ھا شده و خيلی  کاری صنعتی و پيشرفته از ھر لحاظ خيلی ادر کشورھ

  پيشرفت اينھمه.  ھم سودمند اند و ھم ضروری ـ برای ھمه انسانھا ـبرای ما ھادارد که 
 و چيرگی ارباب مفتخور  با از بين رفتن سلطه و غر زدنھا ھا و آرامیھا و نيرومندی ھا

 قصر ھا و باغ ھا در بھشت لکيتا که در يک دورۀ حتی سند قباله م،کليسا ویو سلطه ج
. ، ميسر افتيدندفروخت ه متقاضان آن میرا در برابر پول ب  

ه حق حاکميت ـود کـدعی بـا مـ م در کشور استفاده گر از دين روحانيت جامعهکليسا مانند
ده است و حق تفسير کتاب را نيز تنھا کليــسا ھا تفويض نمودم را خداوند تنھا به آن بر مر
طبيعت اين حق را : "  گفت  روشنگری، اما اين ادعـا را بـه تمسخر گرفت وجنبش. دارد

  ."به کسی نداده است که بر ديگری فرمان براند
ر ھزار مشــکل  افغانستان اگـر امـروز بـا ھزا.کشور ھا از ھمين جا شروع شد ترقی اين

 و از ديـن و از ارباب ت ھايش از جھانـست که تغييری در برداشروبروست، دليل آن اين
. بوجود نيامده استد آمد،دين ، آنگونه که در اروپا بوجو  

.دـ حتی به دزدان اين صنف ـ ميگـذارد به روحانيت ـ بيش از حدليل آن اينست که احترام  
ر به اصط�ح ـ يک رھب که و چه غير دينی،یزی را، چه دينـچيدليل آن اين است که ھر 

 چنين ان داردکر کند که خدای به آن بزرگی امکدون اين که در اطراف آن فـ ب،گفت دينی
.، بنام ک�م خدا ميپذيرد...امری، چنين ھدايتی بفرمايد يا چنين خواستی داشته باشد و   

علت آن اين است که در اينجا آن چنان يک انق�ب فکريی که دراروپا بوجود آمد، بوجـود 
. نيامده است  

ــچ تغييری در تا اين انق�ب در اين کشور بوجود نيايــد، ھي!! دـد بوجود بيايـاين انق�ب باي
  !وضيعت اين کشور بوجود نمی آيد
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 ،زی نيستـانتظار تغيير در اين کشور بدون تغيير در ساختمان فکری مردم اين کشور چي
! !مگر حماقت و ابله گی  

، ع�وه بر ه قدرتـ بر اريکر يک، برای ماندن  ھ،... يا مسجد وروحانيت، کليسا، کنيسه
، از دانـر و زنـ و کشتن و بستن و زنجيو تحميل کردنن ددا فرمانو  زور  فشار واعمال

تحميق و تخدير و خدعه و حيله و نيــرنگ و ک�م گـرم و نرم و پاکی جامـه و تواضع  و 
�ح ــ اين ھا خوب ميدانند که در کجا کدام س.بزرگی و مھربانی دروغين نيز کار ميگيرند

ــن نند نه سخنان خدا ھستند و نه خدا بديبسياری از سخنانی که اين ھا ميز.  را بکار ببرند
�ب در برابر خـدا ـقيام يا انق�ب در برابر اين ھا قيام و انق. دسخنان و کار ھا ع�قـۀ دار

نند نيست؛ بلکه قيام و انق�ب در برابر کسانی است که به ناحق بنام خدا دستور صادر ميک
نـد؛ ولی فکرميکنم که ديگر برای  و قدرت غيرمشروع خويش بيفزايارـبتا بر عمر نکبت 

بازان  م برای سياستـھ ـ ودم فروش ــنمای گن جو وجوی  سود روحانيت فرصت طلب و
نمای گندم فروش ما که باخون ميليونھا انسان بيشرمانه به  جو وسودجوی ـت طلب وفرص

دن خود ــه ماندــه بـه زنــچنان نفوذ و اعتباری باقی نمانده باشد ک  ـسوداگری پرداخته اند 
  .اطمينان داشته باشندبيشتر از اين 

کشور . اما با اين ھمه ما به يک انق�ب فکری سر تا سری و بيداری ھمه گانی نياز داريم
نجات . سخت بيچاره افتاده استما از دست م�ی خودپرست وسياست مدار بيگانه پرست 

امنيت . در کشور ما امنيت نيست .به ھمين انق�ب و به ھمين بيداری بستگی دارداينکشور
و ناامنی در کشور ما بستگی به ميل و ھوس پاکستان و ايران و روس و ھند و امريکـا و 

 عمريست زيرپای بيگانه ھا لگد مال ميشويم ما بنام يک کشور. پيدا نموده است... چين و 
 فقير ،دــر کنيـ فکتوانيد میبه ھمان اندازۀ که .  از خاک خويش را نداريم دفــاع توانائیو

. حکومتی داريم نه نظام اقتصاديی و نه آنچه  بنام وحدت داخلی ياد ميگـرددما نه . ھستيم  
   . ًافغنستان فع� به تعداد کشور ھای جھان تقسيم گرديده است

ــه ھم!  انق�ب فکـری: ھا ما تنھا و تنھا به يک چيـز نياز داريمبرای رفع ھمه اين نارسائي
تنھا وسيلۀ اسـت برای نيرومندی و اعت� و سرفرازی و " لی روح م"د که وجود می گوينـ

م که بدون بيداری وبدون يک انق�ب فکری ـاستق�ل يک کشور، ولی من به اين باور ھست
تشکي�ت پرسـتـی بوجود ميايـد و نه   نه ميھن  است،يک کشور درکه ايجادگر روح ملی 

! به معنی واقعی آنآزادی، و و روح ملی و استق�لغرور و   
ھمه چيز در يک کشور به بيداری و به انق�ب در شيوۀ تفکر يک ملت بستگی دارد، تنھا 

!!   فکری عاجلبه يک انق�بو تنھا   
!به اميد آن روزی که چنين انق�ب بوجود آيد  

 


