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دو باره بر گشتم
نسبت معاذير و مشکالتی که البته در صورت لزوم ،عندالموقع به شرح آن خواھم پرداخت در خدمت دوستان نبودم،
البته از گردانندگان پورتال وزين "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" معذرت می خواھم  -غيابت اختياری نبود -و
اميدوارم اين باز گشت من سبب دلخوری ھموطنان وابسته به استعمار که ھنوز ھم مصروف تجارت ھای دينی بوده و
نوکری استعمار را بنا به تعھدی که داشته و دارند و ادامه می دھند و در مغز شوی مردم ما و ترويج خرافات به نام
دين اسالم نعره می کشند نشود  ،چون بنده با صراحت لھجه که داشته و دارم با تمام وجودم در راه محو خرافات
مبارزه می کنم.
با مطالعه آرشيف نوشته ھايم اين جنابان با خواندن اولين نوشته ام در پورتال آزادگان "آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"
متوجه شدند  ،که شايد نشر چنين نوشته ھا از طرف من باعث عدم فروش متاع شان "فروش خرافات دينی" گردد و با
روشن شدن اذھان مردم شريف ما گليم آنھا جمع گردد فلھذا در ابتداء شروع نمودند به تخريبات عليه من و يکی از آنھا
از پورتال تقاضا نمود تا از نشر نوشته ھايم منصرف شود چون باعث خرابی عقيدۀ شان می شود !! ؟؟ بلی عقيده ای که
 ١۴٠٠سال قدامت تاريخی دارد و صد ھا ھزار مفتی ،شيخ ،مولوی  ،عالم دين ،آيت ﷲ  ،حجة االسالم و صد ھا ھزار
دلقک و مسخره و دعا گوی و رقاصه برای اين شيخک ھا!! مدافع آن است و چپ و راست مخالفان و دگر انديشان را
سر می برند ،زندگی مردم را تاراج می کنند به ناموس دگران تجاوز می دارند ،دنبال قدرت ھستند فقط به چند نوشتۀ
من اين ھمه عقيده و باور مندی خراب می شود ؟؟؟؟؟ چه عقيدۀ خوب و محکمی ؟؟
آن ديگری رفت و تا توانست و ھر فحشی که ياد داشت نثار بنده نمود!!! من فقط ياددھانی نمودم و بس فقط از اخالق و
روش يک شخص فضول و غالمک شيوخ عرب به نام دفاع از اسالم !!؟
از جناب ديگرش که عالم عالمان بود و ھميشه از شيخ لشم الدين ھای عرب روايت می کرد وقتی سؤاالت اصلی و سر
نوشت ساز را مطرح نمودم و چند ھموطن ديگر ھمچنان سؤاالتی داشتند جناب شان شروع نمودند به تشريحات ثواب
چھل نماز در مدينه ،و ليسيدن آلت تناسلی ھمسر و چرندياتی مثل آن و ھرگز ھم حاضر نشدند يک سؤال فقط يک سؤال
بنده را جواب علمی و منطقی بدھند  ،اين که چرا ؟؟؟؟؟؟؟ ايشان بايد جواب بدھند؟ من به اين جناب حتی پيشنھاد نمودم
که اگر چيزی در بارۀ )علم دين( نمی دانند ،ضرور نيست با نوشتن چرنديات در ذھنيت مردم ما اضافه تر زھر پاشی
نمايند بھتر است به ھمان شغل طبابت خود قناعت نموده وگذران نمايند ضرور نيست يک شخص ھمه کاره باشد !؟ و
ھمچنان بنده سؤاالت زيادی مثل آن داشتم که آقای ستار سيرت که پروفيسوری در اسالم ھم دارد عوض جواب دادن
فرمودند که  :برای جواب دادن به ھر کسی وقت الزم ندارند.
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بلی اينھا فقط وقت دارند افسانه بگويند و شنوندگانی خاموش الزم است
حاال من دو باره بر گشتم و اين داستان ھمچنان ادامه خواھد داشت.
در زمان غيابتم تا آنجائی که فقط در محدودۀ زمانی دسترسی به کمپيوتر داشتم سری به پورتال عزيزم می زدم اما با
کمال تأسف چيزی از دوستی  ،از ھموطنی در مقابل زھر آفرينی دينی و مذھبی نويسندگان و )عالمان دينی( که در
پورتال عزيز "افغانستان آزاد – آزاد افغانستان" نشر می شد نخواندم گه واقعاً متأثر شدم و تأثرم ازاين نبود که چرا
ھموطنان مال نمای ما در چوکات عالم دين به روايت از شيخک ھای عربی نوشته و با شدت زھر پاشی می دارند،
تأثرم ازين بابت بود که کسی ،روشنفکری ،ھموطنی  ،خوانندۀ اين پورتال حتی يک نوشتۀ کوتاه ھم در قبال اين ھمه
خرافات حتی يک سطر ھم ننوشت ؟
مگر خوانندگان اين پورتال ھمه مال  ،آخوندو دين زده اند ؟ يا ھمه از تبليغات اين غالمک ھای شيوخ عرب و دست
بوس ھای آيت ﷲ ھای افسونگر به خواب رفته اند ؟ روشنگر و روشنفگری نبود و نيست ؟ تا صدای اعتراضی را بلند
کند ؟؟؟
تعجب نمودم از بی تفاوت بودن اين ھمه خوانندگان در قبال نوشته ھای خرافی مالگک ھا!!؟ و شايد ھم يکی از داليلی
که اين خرافات دينی و مذھبی از  ١۴٠٠سال به اينطرف ما را افسون نموده ھمين بی تفاوتی ما مردم بوده باشد ،که با
سالھا خاموش بودن به آھستگی به پيروان ايشان تبديل شده ايم ؟
اينھا با چرندياتی که آموخته اند يا برای شان آموختانده شده است داستانھای خيالی يا به گفتۀ قديمی ھای ما "قصه ھای
مفت ھوائی" زياد ياد دارند و می گويند  ،از جن ،پری ،ديو  ،شيطان ،ماليک ،کعبه ،پيامبراڼ ،عرش ،آسمانھا و
دروازه ھای آن ،فرشته ھا و تعداد بالھای آنھا  ،و ...آنقدر می گويند مثل الالئی برای بچه ھا که به خواب روند و ما
ملتی زجر کشيده و دور از دانش نگھداشته شده را آنقدر به قھقراء می برند که خواب آلوده گرديده و کم کم يقين کنيم که
جناب شان راست می گويند و چنان خواھد شد که روزی اوالد و نواسه ھای ما ھم به گفتار اين موجودات مفت خور و
بار دوش جامعه نظر به روايات ما احترام گذاشته و مقام آيت ﷲ  ،قدس ،به جای رسيده و ....را بدھند مثلی که ما از
نسل ھای قبلی اين ميراث را داريم در حالی که گندگی و بوی تعفن گفتار و اعمال شان فضای تنفس فھم و دانش را
برای انسان ھای شريف محروم ما از صد ھا سال به اين طرف آلوده تر ساخته است.
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