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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 

    ٢٠٠٩ می ١٧    برلين، 
 
  

  
  

  بدنيا آمد؟؟؟" يهود"بحيث " مسيح"
  

، نشان ميدادند و راپورتر گزارش  ) Nazareth" ( ناصريه"را در " نزدهمپاپ، بنديکت شا"در تلويزيون سفر 
  : اين بود که گپشسخن گفت و اولين ) ع(مردک از حضرت عيسای مسيح . ميداد

  
  ».بدنيا آمد" يهود"عيسی بحيث « 

  
ست که اين اين.  هرگز قابل پذيرش نيستنگ کرد، که چنين سخنی از نظر عقلیوقتی اين جمله را شنيدم، گوشم جر

  :تقديم ميکنم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"سطور را نوشته و بحضور اشرف خوانندگان  پورتال 
  

يا بحيث " عيسوی مادر زاد است"زاده شد، يا " هندو"بدنيا آمد ، يا " مسلمان"فالن نفر : چه فلسفه ايست، اگر بگويند 
  :گفته بتوانيم که درست  بايد اين را هم تولد شد؟؟؟ اگر چنين فکری درست باشد،" کافر"

و " يرنانج"و " داکتر"است، يا فالنی را مادرش "  مادر زادخائن"بدنيا آمده ، يا " فيلسوف"زاده شده، يا " دزد"فالنی 
  !!!بدنيا آورد"  پروفيسر"

س ميخواند که انسان در. حاصل ميگردد" اکتساب"به تحقيق که آنچه جبلی و مجبول و فطری نباشد، از طريق 
شود و " نانوای"شود و " مستری"يا شاگری ميکند، تا  .... داکتر و پروفيسر و عالم و دانشورو شود و افسر " معلم"

  . گلکار و مسگر و آهنگر و غيرهنجار و
    

آنچه را انسان به حيث ". اکتسابی"و " کسبی"اند و بعضی هم " ذاتی" و "فطری"حقيقت اينست، که بعض چيزها 
مجبول است، که بدون غريزی و خود نياز دارد، فطری و طبيعی و " زنده ماندن"برای " حيوان"و " جاندار"يک 

انسان با چنين صفات زاده ميشود، همان قسمی که حيوانات ديگر هم . ارادۀ انسان هم در وجود انسان وجود دارد
خاصيت "، " تنفس کردن"، " حرکت کردن"، " خوابيدن"، " نوشيدن"، " خوردن"از قبيل . همينطور بدنيا می آيند

  .و غيره" توالد و تناسل
" بی زبان"شناخت و در واقع  نيست، چون وقتی انسان زبانی را نمی" فطری"و " جبلی"هم  " سخن گفتن"حتی 

  ).زندگانی ميکند(زيدمي" سخن گفتن"بدون " گنگ" اينکه يک انسان بود، هم ميزيست، و مثال چشمگير تر
ميشناسيم، در پروسۀ بسيار " لسان"و " زبان"انسان صدها هزار سال زبان را نميشناخت و آنچه را امروز به نام 

  . طويل المدت و  طوالنی ، در مسير هزاران سال بوجود آمده و به قوام رسيده است
" اکتسابی"و " کسبی"و غيره همه " انديشه"و " فکر"و " آئين"و " منش"و " پيشه"و " حرفه"و " دانش"و " علم"

هندو و "و نه " کافر"بدنيا می آيد و نه " مسلمان"هيچ کس نه . اند، که انسان از ماحول و اجتماع خود بدست می آرد
 اين پدر و مادر اند، که بر طفل خود نامهای مسلمانی و عيسوی و يهودی و هندوئی و ".گبر و ترسا و يهود و نصارا

  .بار می آرند" ن و عيسوی و جهود و هندو و غيرهمسلما"غيره داده و ايشان را 
ز بعض کسان  در ـی مغل نظر به عوامشايد.  با ساختمان مغزی اوالبته قوۀ درک يک انسان مستقيمًا متناسب است

و برعکس .  آموزش و پرورش ايشان را ميسر بسازدترمشکم مادر درست انکشاف نکرده و زمينه و استعداد ک
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، که ساختمان فزيکی مغز شان حتی در همان بطن مادر انکشاف بهتر کرده و زمينۀ ه ميتوانندکسانی هم وجود داشت
   .هم در هر دو صورت، اثرات خود را دارديا ژنتيک نتيک موضوع ج. رای اکتساب پيدا مينمايندببهتر را 

 ــ و »ه شد زاد"يهود"ث حضرت عيسی بحي« فتۀ آن مردکۀ تلويزيون، که گويا با اين شرح مختصر در مييابيم  که گ
" يهود"درينجا  .، از بيخ و بنچک غلط استاست ــ "موسیحضرت پيرو دين  "به تحقيق و هرآئينه" يهود"مراد از 

" سامی" اند، که نژاد "نژاد" هردو از يک "عرب" و "يهود"مطرح شده نميتواند، چون " قوم"به حيث به هيچ وجه 
  .ه ميشودناميد

  
" قوم برگزيدۀ خدا"را " قوم يهود"باصطالح است، که " يهوديت "، متأثر از انديشۀکآن مردحدس ميزنم که گفتۀ 

" قوم برگزيده"فلسفۀ !!!! قايل است؛ العياذ باهللا" تبعيض"تو گوئی خداوند تعالی هم  در بين بندگان خود، . ميداند
  !!!!نه منطق بصيريم می پذيرد و اساس در ديد راسيستی و فاشيستی دارد، که نه آنرا عقل سل

  
  
  
  
 

  


