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 دو باره بر گشتم
 

 ،ستان نبودم شرح آن خواھم پرداخت در خدمت دو عندالموقع به،ه البته در صورت لزومک یالتکنسبت معاذير و مش

 و - اختياری نبودغيابت  -خواھم   معذرت می"آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"ان پورتال وزين  گدانندگرالبته از 

 ه ھنوز ھم مصروف تجارت ھای دينی بوده وک وابسته به استعمار طنانشت من سبب دلخوری ھموگوارم اين باز اميد

دھند و در مغز شوی مردم ما و ترويج خرافات به نام  و ادامه  میه داشته و دارند ک یری  استعمار را  بنا به تعھدکنو

ه داشته و دارم  با تمام وجودم در راه محو خرافات کجه ھ چون بنده با صراحت ل،شند نشود  کدين اسالم نعره می

   .نم کمبارزه می

 " افغانستان آزاد- آزاد افغانستان "انگبا مطالعه آرشيف نوشته ھايم اين جنابان با خواندن اولين نوشته ام در پورتال آزاد

ردد و با گ "ت دينیاخراففروش "ه شايد نشر چنين نوشته ھا از طرف من باعث عدم فروش متاع شان  ک،متوجه شدند 

آنھا ی از ک شروع نمودند به تخريبات عليه من و يءردد فلھذا در ابتداگليم آنھا جمع گروشن شدن اذھان مردم شريف ما 

ه ک؟؟ بلی عقيده ای  !!شود   شان میۀضا نمود تا از نشر نوشته ھايم منصرف شود چون باعث خرابی عقيدقااز پورتال ت

 االسالم و صد ھا ھزار حجة ، آيت هللا ، عالم دين، مولوی ، شيخ،و صد ھا ھزار مفتی قدامت تاريخی داردسال  ١۴٠٠

ر انديشان را گن و داآن است و چپ و راست مخالفمدافع !!  ھاکوی و رقاصه برای اين شيخگ و مسخره و دعا کدلق

ۀ  دنبال قدرت ھستند فقط به  چند نوشت،دارند ران تجاوز میگنند  به ناموس د ک تاراج می را ی مردمگ زند،سر می برند

  ؟؟یمک  خوب و محۀشود ؟؟؟؟؟ چه عقيد من اين ھمه عقيده و باور مندی خراب می

ھانی نمودم و بس فقط از اخالق و دمن فقط ياد !!!ه ياد داشت نثار بنده نمودک یشری رفت و تا توانست و ھر فحگآن دي

 ؟!! شيوخ عرب به نام دفاع از اسالم ک شخص فضول  و غالمکروش ي

االت اصلی و سر ؤرد وقتی س ک عالم عالمان بود و ھميشه از شيخ لشم الدين ھای عرب روايت میکهرش گاز جناب دي

االتی داشتند جناب شان شروع نمودند به تشريحات ثواب  ؤر ھمچنان سگم و چند ھموطن دينوشت ساز را مطرح نمود

ال ؤ سکال فقط يؤ سکز ھم حاضر نشدند يگو چرندياتی مثل آن و ھر و ليسيدن آلت تناسلی ھمسر ،چھل نماز در مدينه

؟ من به اين جناب حتی پيشنھاد نمودم ه چرا ؟؟؟؟؟؟؟ ايشان بايد جواب بدھند ک اين،بنده را جواب علمی و منطقی بدھند 

نديات در ذھنيت مردم ما اضافه تر زھر پاشی نيست با نوشتن چر ضرور ،دانند نمی) علم دين(ۀ ر چيزی در بارگه اک

؟ و !اره باشد ک شخص ھمه کذران نمايند ضرور نيست يگنمايند بھتر است به ھمان  شغل طبابت خود قناعت نموده و

 دارد عوض جواب دادن فيسوری در اسالم ھمکه پروه آقای ستار سيرت ک زيادی مثل آن داشتم االتؤھمچنان  بنده  س

 .سی وقت الزم ندارندکبرای جواب دادن به ھر :  ه کمودند فر
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 انی خاموش الزم استگيند و شنوندگوبلی اينھا فقط وقت دارند افسانه ب

 .ه خواھد داشتچنان ادام  ھمشتم و اين داستانگحاال من دو باره بر 

زدم اما با  مپيوتر داشتم سری به پورتال عزيزم میک زمانی دسترسی به ۀه فقط در محدودکی ئدر زمان غيابتم تا آنجا

که در ) عالمان دينی(دگان و  از ھموطنی در مقابل زھر آفرينی  دينی و مذھبی نويسن،سف چيزی از دوستی أمال تک

ه چرا کين نبود اثرم ازأثر شدم و تأ متًه واقعاگشد نخواندم   نشر می" افغانستان آزاد–افغانستان آزاد "تال عزيز پور

 ،دارند  ھای عربی نوشته و با شدت زھر پاشی میکات عالم دين به روايت از شيخکھموطنان مال نمای ما در چو

اه ھم در قبال اين ھمه وتک ۀ نوشتک اين پورتال حتی يۀ خوانند، ھموطنی ،ریک روشنف،سیکه کثرم ازين بابت بود أت

  سطر ھم ننوشت ؟کخرافات حتی ي

 ھای شيوخ عرب و دست ک آخوندو دين زده اند ؟ يا ھمه از تبليغات اين غالم،ان اين پورتال ھمه مال گر خوانندگم

د ری نبود و نيست ؟ تا صدای اعتراضی را بلنگوشنفرر و گشنر به خواب رفته اند ؟ روگھای افسونبوس ھای آيت هللا 

 ند ؟؟؟ک

ی از داليلی ک؟ و شايد ھم ي!! ھاگکان در قبال نوشته ھای خرافی مالگتعجب نمودم از بی تفاوت بودن اين ھمه خوانند

ه با ک ، سال  به اينطرف ما را افسون نموده ھمين بی تفاوتی ما مردم بوده باشد١۴٠٠ه اين خرافات دينی و مذھبی از ک

 يروان ايشان تبديل شده ايم ؟ی به پگسالھا  خاموش بودن به آھست

قصه ھای " قديمی ھای ما ۀفتگه آموخته اند يا برای شان آموختانده شده است داستانھای خيالی يا به کندياتی اينھا با چر

 آسمانھا و ،  عرش،پيامبراڼ، عبهک، ک مالي، شيطان،ديو ،  پری، از جن،ويند  گ زياد  ياد دارند و می"ئیمفت ھوا

 و ما  ه به خواب روند ک برای بچه ھا ئیيند مثل الال گو آنقدر می... و، فرشته ھا و تعداد بالھای آنھا ،دروازه ھای آن

ه کنيم کم يقين کم کديده و گره خواب آلوده کبرند   میءھداشته شده را آنقدر به قھقراگشيده و دور از دانش نکملتی زجر 

فتار اين موجودات مفت خور و گ اوالد و نواسه ھای ما ھم به ه روزیکيند و چنان خواھد شد  گوجناب شان راست می

ه ما از  ک را بدھند مثلی....جای رسيده وه  ب، قدس،ذاشته و مقام آيت هللا گبار دوش جامعه نظر به روايات ما احترام 

انش  را  م و در و اعمال شان فضای تنفس فھفتاگی و بوی تعفن گندگه  کنسل ھای قبلی اين ميراث را داريم در حالی

 .برای انسان ھای شريف محروم ما از صد ھا سال به اين طرف آلوده تر ساخته است

 

 

 


