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  نذير دلسوز

  ٢٠١۵ اپريل ١۶
                                        

  !!در درازنای چھارده قرن مردم را از دوزخ ترسانده اند 
  

در خدمت مالکيت خصوصی و طبقۀ   يکی بعد ديگری)تماماً  (ادياندر پروسۀ تکامل جامعۀ انسانی آنگاھی که 

 قشر باالئی طبقۀ حاکمه به  شمشير پيروانشان نيزه ومنفعت جوی اديان که به زور پيشوايان ويا حاکمه درآمدند

و در گام نخست  دين اسالم  به خصوص ،  اديان  ظاھر شدند ؛  ...  و در شکل شاه و امير و خليفه استحاله کردند

و زور و مناسبات  زيور و صاحبان زر و ناپسند وضد انسانی خود کار و کردار و اعمال بازتاب دھندۀ ، پيشوايانش

 سال بدينطرف از آتش دوزخ ترسانده ١۴٠٠ از را ما شجاع و آزاديخواهمردم. ھمان دوره گرديدند حاکم بر جامعۀ

 با قدرتی که خدا برايش داده محمد توانستکه اگر  لحظۀ زودگذر ھم به اين فکر نمی کند  يکرایحتا کسی ب  ؛اند

را به ) خانه اش (  که طالبان مسجد زمانی خدای محمد چرا قادر نيست )» شق القمر«  ( مھتاب را دو شق کندبود

  : يک مثال ساده و عام فھم .را بيدرنگ به آسمان بلند کند  قرآن ھوا می پرانند ؛

روزی به پارک و يا کنار  . می سازدی به شکل يک شی دايروی  کربات کشور غربیکدام نوجوان در  ببينيم يک 

ربات  . کودکی سر راھش قرار می گيرد . ساحل می رود ، دلش می خواھد با يک کودک و يا يک سگ بازی کند 

زمانی که کودک  به ربات نزديک می شود ، . را به کودک نشان داده  از وی می خواھد که آنرا برايش بياورد 

 ھوا پرواز را از زمين به  شیآن ش با ريموتدستش را دراز می کند که آن شيی جالب را از زمين بردارد ؛ جوان 

  . کودک تعجب کرده به ھوا می نگرد و با نگاھش آن شیء ساختۀ دست جوان را دنبال می کند . می دھد

در آسمان پرواز کرد   جنگ با خدا رفته بود ،  را که برای» ابرھه « خدا  بعد از آنکه به ابابيل دستور داد که سپاه 

اين واژه، تنھا يک بار که به داستان يورش سپاه [ را نابود کرد  » ابرھه « و با پرتاب سنگ ، به ھزاران  لشکر 

ن اي) ]. در قرآن  تذکر داده شده  ( تاس  به کار رفته وسيله گروھی از پرندگان پرداخته،  ھا به و نابودی آن  فيل به

 سال آيا آنقدرپير شده و مغزش کار نمی کند که قرآنش را از آتشی که طالبان در خانه اش ١۴٠٠خدای بيچاره طی 

از درون آتش ) ابابيل ( می افروزند، حد اقل قرآنش را از  طاق و رواق مسجد به آتش کشيده شده ذريعۀ ھمان پرنده 

ی آتش گرفتۀ دوزخ را با منقارش  آورده آن ھا را بر سر فيل بيرون آورد ، اگر ابابيل قادر شد سنگ و يا  سنگ ھا

پرتاب کند ؛ بلند کردن قرآن از مسجد آتش گرفته  فکر می کنم کاری دشوارتر از بلند کردن » ابرھه « ھای جنگی 

  .سنگ ھای آتشين دوزخ نباشد 
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خود آئيد و قرآن را نقادانه ارزيابی  به ! افغانستان » در قھر خدا گرفتار شدۀ « آی جوانان سرزمين مال  گزيده و 

و چھل نموده  متن متضاد و محتوای  بی ربط  و قصه ھای دل انگيز و يا ترسناک  ويا افسانه ھا و سی صحنه ھا 

 .مرغک ده يک خانه ھای تخيلی آن  را برای ديگران ھم روشن سازيد 

  

 

 


