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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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  تن مــــباديکبر زنده  شور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وگچو 
شور به دشمن دھيمگ کهشتن دھيم        از آن به گھمه سر به سر تن به   
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ اپريل ١٢

 

 به ارتباط نفرين
 

 مشخص و غير انسانیانسانيت ستيزی مبلغان دين اسالم در اعصار مختلف روی منظور ھای   وء اثر تبليغات سودر

 و فھم ، ما از  سواد ۀداشته شدھگاه و دور نگ خرافی اعراب و استفاده از خوشباوری ھای مردم نا آگھنغرض تسلط فر

 به زبان کهالم هللا و بدون اشتباه است ک قر آن که مسلمان خوش باور و عامی باور دارد يکامروز ، عمومی دانش

توسط جبرئيل به محمد وحی شده است و تمام آيات ) فھمد ؟؟ ی چون خدای معرفی شده توسط اسالم تنھا عربی م(عربی 

 بعد کهباشد   اصل متن قر آن  در آسمان موجود است و در لوح محفوظ میکه آنھا باور دارند ،قرآن ازلی و ابدی است

 ت ؟م   به امر هللا توسط جبر ئيل به محمد نازل شده اسکم کاز پيامبری محمد نظر به واقعات  و شرايط مشخص 

ی خدا را در روی زمين دارند و رھنمائی بشريت را از وظايف گ ادعای نمايندکهسانی کتعدادی از مسلمانان مخصوصا 

 ت بشريت و مرھمی بر زخم ھای انسانھا میمشکال تمام ۀنندک قرآن  حل کهنند ک یدانند ادعا م مبرم و اساسی خود می

ين ی ازيکين زمينه او در) شندک ینار مکی ئحياتی خود را به بھانه ھاتباط موضوعات مھم ار وئی بهگاما از جواب(باشد 

  :نويسد می) باغ معطر(زير عنوان ) غزليات(تابی به نام ک يکدر ) نفضاوی(افسانه سرايان به نام 

 خواندن قرآن انسان را برای جماع آماده می(فتار او گ؟ بر اساس !!کند  قر آن حتی نيروی جنسی انسان را زياد می

 ؟) سازد

تباط چه موضوعاتی به وجود آمده و از نظر اين دين مبين مھم ترين موضوع  اسالم به ارکهحال خود بايد قضاوت نمود 

 تواند باشد ؟؟؟؟؟؟ چه می

يت مسلمانھا حتی عالمان دينی ھم قر آن را فقط ثرکرا نداشته و ندارد و ا ی آناخواندن قرآن برای مسلمان مفھوم فھم معن

ر ک آن فۀرا بدانند و يا ميل به فھم آن داشته باشند و يا در  بار  معنی آنکه نند بدون اينک یم) قرائت(ند يعنی خوان می

 .نندک

 وجود آورده فرمانروائی و استقرار قدرت برای محمد و دوستانش به ،شائی گ سال پيش غرض جھان ١۴٠٠ کهقرآن 

رفته و با استفاده ھای نا گخود ه ل تجارت مقدس را بک اسالمی ش زيادی از مسلمانان و رھبرانشد امروز برای تعداد

 .شانندک ی نسل جوان را به تباھی می مردم مخصوصاً گيان زندوگات ھای مقدس کئی در چومر

 از  استعمار در شرايط مختلف با استفادهۀ خوردندگ ھای عربی و غالمان سوکان شيخگدرين راستا تعدادی از نمايند 

يان جھانی مانع وگاری زور کادن  پديده ای به نام دين به ھر طرف تازيده و صادقانه در ھموه د مقدس جلگھنفر

 و ھر پديده ای را دينی جلوه داده و يا به دينی شدن ، ھر عملی، خواسته اند تاھر حرفی ،پيشرفت عقالنی مردم شده اند

نامند و   به ھمين منظور ايشان خود را عالمان دين می دين اسالم را مھم جلوه دھند وام بردارند تا اديان مخصوصاً گآن 
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ير ساخته و گ را بر مردم خوش باورقبول و ذھنيت ه ایتوانند و توانسته اند ھر افسانه و خراف بندی می اتکين چوادر

 .تسلط خود را بر آنھا تحميل دارند

لچرشفاف و کنام ه عربی برآنچه ما بی ھم مسلط ساختن آداب و رسوم يک اين مال ھا  ۀ وظايف مھم و عمدۀاز جمل

 آنھا اين کهباشد   می،داد يل میگی ما را تشگھن ساختار اصلی فرکهافتخار آفرين و قرار داد ھای اجتماعی انسانی 

 ال مختلف بر ما تحميل داشته و میکی ما به اشگات بندی ھای غير منظم اسالمی در تمام ساحات زندکوظيفه را در چو

 اسالمی کشا پو، غذای اسالمی ،ار اسالمی  ک،ذاشتن اسالمیگنام :  مثال ھای خيلی ساده ، ھم شده انددارند  و مو فق

 تسلط و نفوذ ۀنندکمين أ مردن اسالمی و خالصه ھمه چيز بايد زير نام اسالم ت، ازدواج اسالمی،فتار و رفتار اسالمی گ

 . عربی باشدگروز افزون فرھن

 پر سيده ايم چرا ؟؟؟؟؟؟ز از خود نگخبران ھرو ما بی 

اشخاصی را  ) رام حساب نمودکری و يا ساده انديشی عالمان گرا ساده ن ر بتوان آنگا(ری گ ساده نکهی ازين موارد يک

توانم اين موضوع را ساده   اما من نمی،باشد  ان بيچاره میگدھد ھمان مفھوم نام ھای ما بند به نام عالم دين نشان می

خواسته  ،نند ک ی مردم را امر و نھی م،زنند  ی خدا حرف میگ از نمايندکهسانی ک از که خاطر اينه نم بکانديشی قبول 

 داستانھای ،ليد جنت و دوزخ می پندارندگ ک خود را مال،دارند  ھای خود را به نام قانون الھی  بر جامعه تحميل می

 علمی نموده و از آنھا موضوعات ساينسی خواھند تفسير  چشم صالح پيامبر را میيک عيسی و حتی شتر ،موسی 

لمات عربی بدون خواست و توقع ما ک بر ما با کهی ئنم با اين  ھمه فھم و درايت مفھوم اسماکر نکف... و  ،نند گدرست 

  به فھم مفھوم اسم توجھی ندارند ؟کهذاشته شده را ندانند ؟؟ و يا ھم تصور نمود گ ھا گگتوسط ھمين مال 

 ھمين آقای پروفيسر مال مثالً  باشند نه مفاھيم آن ؟؟  باشد میکهلی ک عربی به ھر شگش تسلط فرھنآنھا ھمه در تال

 خودش و ھزاران عالم ، ھای سعودی به ارتباط جھاد افغانستان عبدالرسول سياف بود کمکسياف اسمش تا زمانی جلب

اما چون ضرورت پول !! استکيلی ھم مضحو اين خ) بنده رسول(يعنیدين مثل او می فھميدند اسمی بی مفھومی است 

 مورد ير داد تا اقالً غي خدا يعنی عبدالرب تۀ از بنده رسول به بندامتيازات مادی پيش آمد اسم خود را فوراً و فتن رگ

 ؟!!يرد گتمسخر باداران عربی خود قرار ن

 ۀلمکر گيند ھر چه باشد او گینم عربی است عالمان دين ما چيزی که ينای داريم اما ازئما به ھزاران ھمچو اسم ھا

يعنی ) لبی حسينک(حتی اسم ما را !! فرقی ندارد  ھای ما گگو يا غالم پيشوند داشته باشد برای مال ) یگبند(عبدل 

اسم فارسی !!!!!!  بودن اعراب ھستند اماگذاشتن برای آنھا فرقی ندارد چون آنھا معتقد به غالمی و سگ حسين گس

 به بی توجھی) مخصوصاً  (،ناهگ ، جرميک تجسم داشته و ک چيز وحشتنايکمنحيث  آنھادری داشتن در قاموس 

 .باشد می) هبيرکناھان گ (ۀ مسلما به زعم آنھا از جملکهشود   عربی حساب میگفرھن

 الم خدا است ؟ آيا محمد به حقيقت انسان خوب و بشر دوست بود ؟ آيا قرآن عدالت و حقوقک آيا قرآن که  اينۀدر بار

 من چندين سال است به ارتباط اين ھمه موضوعات .... ؟ وکندنمود و يا  مي مين و تظمين میأمساوی بين مردم را ت

 ران اسالمی نوشته ام و نمیگ محمد و چپاولۀينامگ تاريخ اسالم و تشريح زند، احاديث نبوی،مستند به تشريح آيات قرآنی

 .رار مطالب را انجام دھمکخواھم ت

 از علمای کهرامی محترم جاويد بود گيز دانشمند گال بر انؤ و ساپر محتوۀ ن اين چند سطر مطالعه نوشت نوشتۀيزگان

ان اقبال نشر گتال آزادمين پور در ھکهمطرح ) ....نفرين (  علمی و قابل فھم را زير عنوان ،االی پر محتوؤرام سک

 .يافت

امون موضوعات مختلف اسالمی و عربی دارند بی توجه از  نوشته ھای زيادی پيرکهی از بھترين عالمان دين يکاما 

 به بنده ھای خود که المسد چنان عاجز شده ۀ قرآن معرفی داشته در سورکهی را ئچرا خدا: که ال شان مبنی بر اينؤس
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 ۀلمک  جوابيه خود اضافه نمودندۀفقط آنچه او شان لطف نموده و در  نوشت ؟؟... و کند نفرين می فرستد و دعای بد می

 ؟)جا کدرجا و درختان کده (عبدالجاويد  : کهعبدل پيشوند اسم جاويد  بود  يعنی 

ی جواب دھد اما بنده فقط خواستم غرض ئال ھاؤشود به ھمچو س سی حاضر نمیک که جای تعجب نيست که با وجودی

 ۀدارند واز ھم زو پل میگين  از آسمان و زمکه در قبال داشتن عالمان دينی کهين خودم اين چند سطر را بنويسم کتس

 فوايد ، خشت شماری مساجد مد ينه ، ثواب ھای نماز جماعت در مد ينه ، و عبادات شان که مالي،شياطين و اعمال شان 

 و ک خورا،ان نوع دعا ھزار،ع نماز صد  نو ،سی آقايانه به  شيوخ اعراب  چاپلو،شيدن نوع عربی لباس پو ،آب زمزم

تباط اين به ار( ،چند زن داشتن شيوخ خليچ و شرعی بودن  ،کهای پنج ستاره در مدينه و متل ھ ھو، اجنه کشاپو

ترين و ساده کوچک!!  معلومات دارند اما ...و ) نويسم دوستم به من تعريف نموده در ذيل می کهموضوع قصه ای را 

ياليستی شور ھای امپرکبی در تبانی با  پايه ھای استعماری عرۀنندکتوانند جواب دھند چون بر مال  الی را نمیؤترين س

 مدسف خورأبر حال مردم خوش باور خود ت!! باشد  می

  چون ھنوز ھم ،ميدمشر  ،نتوانستم آن داستان واقعی و تلخ را بنويسم !! مال معذرت ک با :(فت گاو : داستان آن دوست 

 .؟ بتوانم بخوانم!!ر بنويسند شايدگری اگيسانی دک )يده به اسالمق افغان وبی ع،انسانم 

 

 


