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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

   
  عين الدين نذيری ــ کابل

   ٢٠١۴ جون ٢٣     

  

  لبيک به ندای جناب مؤمن زاده

  :مثلی از مردم کابل به ياد ھمۀ ما مانده است که می گويد

  ؟؟؟کجايم راس اس، که گردنم کج باشه: شتره گفتند گردنت کج اس؛ گفت

 پورتال باافتخار ٢٠١۴ جون ٢٢مؤمن زاده را که از ھمين شھر عزيز کابل نوشته و صفحۀ ديروز، . وقتی نوشتۀ جناب ع

  . معروف کابلی به خاطرم گذشترا مزين ساخته است، خواندم، فی البديھه ھمين ضرب المثل» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«

در ھمينجا، بدون اينکه از کسی يا وعده و وعيدی بترسم، صريحاً اقرار می کنم که من به ھيچ دين، چه زمينی و چه به اصطالح 

می کنند، اما بی خدا و منکر ذاتی که بايد جھان را آفريده باشد، ھم نيستم، ولی خدائی را که اديان معرفی . ، اعتقاد ندارم»آسمانی«

من بدين باورم که اديان شباھت به قبائی دارند، که برای يک زمان خاص ماضی و زمانی که عقل بشر تکامل . ھرگز قبول ندارم

در عصری که علوم طبيعی به اين ُذروه از عظمت خود رسيده و پرده از بسا اسرار طبيعت برداشته . نکرده بود، بريده شده است

اديان نه جھان ھستی را .  واھيات دور از عقل آن دگر ھيچ مغز باھوش و متجسسی را قانع ساخته نميتوانداست، بی بنيادی اديان و

جھان اديان، بسيار کوچک و محدود است، که حد اکثر . تفسير معقول کرده می توانند و نه اسرار کائنات را برمال ساخته می توانند

مينه ھزار و يک سؤال الينحل در مورد اديان و بالخاصه دين اسالم دارم و من ک. به کرۀ زمين و جِو اطرافش منحصر می شود

  . کسی از اھل دين را نيافته ام که به پرسش ھايم جوابی بگويد

نويسندۀ عاليقدری به نام جناب عزيز نعيمی که ھمچنان از مغز کابل می نگارد، در مقالۀ ديروزی خود حسن ختامی دارد که سخت 

  :دنويس می وی. بوده ميتواند ھمو  و حالل مشکالتم ھمبه دلم نشسته

  »....ترين، خطرناکترين و ظالمانه ترين بی عقليی که انسان نموده، ايجاد و پذيرش دين بوده و می باشد بزرگترين، ديرپا«

  :و ازين که بگذريم و به معضلۀ جناب مؤمن زاده برسيم

ورد سؤال آن جناب بوده می تواند، ولی بھتر است که جواب پرسش ھای ايشان اگرچه ضرب المثل کابلی جواب کافی و بسنده در م

  .را از خود دين اسالم بخواھيم

گنجانيده شده و آن " آمنت با"در زمانی که خورد بودم و خونم باصطالح اوگين بود، پنج بنای مسلمانی را خوانده بودم که در 

  :چنين است

  »....و کتابھايش و رسوالنش و  او ۀايمان آوردم به خدا و مالئک«
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ارکان اعتقادی دين اسالم بعد از خدا و فرشتگان، کتابھای آسمانی و پيغمبران خدا می باشند، که اگر کسی به يکی ازين بناء ھای 

  .پنجگانه اعتقاد نداشته باشد، مسلمان شناخته نميشود

يل و عيسای مسيح اعتقاد ندارد، بلکه به آنھا با استحقار برخورد مولوی نيازی طوری که جناب مؤمن زاده می نويسد، نه تنھا به انج

اين عمل مولوی نيازی، که اصول اعتقادی دين اسالم را زير پای می . ھم کرده است و اين کاريست خالف اعتقادات دين اسالم

  . نمايد، در حقيقت حکم تکفير او را ھم صادر ميکند

يدی که مسلمانی متشرع می باشند، بر موضوع از نگاه احکام دين اسالم روشنی بيشتر اميدوارم که داکتر صاحب امين الدين سع

  .  انداخته و فتوائی صادر بفرمايند

  

  

 


