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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
  ٢٠١۵ جون ٢٣

 

  و ضرورت ايجاد يک تيم دفاعی با شعور ؟؟ زنک خطر اطالعيه،
 .سيار بيشتر از متفکران استمنان بؤازين رو تعداد م ايمان آوردن ، راحت تر از فکر کردن است،

 برتراندراسل

 مطالعه آن درد دل و ، در مورد يکی از نوشته ھايم سديدرانمايه آقای گبا ابراز سپاس بی پايان از دانشمند عاليقدر و 

 و اميدتوجه عميق شان بر آنچه در آن نوشته از ناراحتی ھا انعکاس يافته بود بايد عرض بدارم که احساس راحتی نموده 

 !موده ھای شان در نوشتار بعدی نکات اساسی را مد نظر داشته باشم ممنوناست بتوانم طبق فر

ند چی و يا به اصطالح وطنی ما گپاکه شخص پروسانم ر تال میان ارجمند پورگ به اطالع تمام خوانند:اطالعيه 

 تا حال معرفی داشته و به ...و ) اندانیخ( ، طالب العلم، داکتر،که خود را به نام پرو فيسر)  اوقی(دارداری و يا ھم 

سيد خليل انواع مختلف سعی نموده خود را نه تنھا دربين روشنفکران  بلکه باال تر از آنھا جا بزند شخصی است به نام 

از !!!! نتی س ھر دوغ در مطبوعات انترگو م)  افغانستان - طالبان -نه ئيآ(  ناشر کاه نامه ای به نام هللا ھاشميان

بنده چندی قبل در يکی !! مال محمد عمر آخوند زاده مجاھد کور باطن خصوص ه ن سر سخت طالب ھای کرام بافعمدا

 ، جانوران طالبی در کشور و جنايات آنھائیی ياد نمودم که جناب شان در زمان قدرت نمائاز نوشته ھای خود از ويديو

 ۀت انسانی ھزاران ھموطن شريف ما توسط آنھا و دفاعيو پامال نمودن کرام ، ناانسانی،بی وجدانی  ،چور و چپاول

توسط يک ويديوی اسالمی در دفاع از تمام  ) شايد ھم به خاطر اخذ مقامات باالئی دولت طالبانی(جناب آقای ھاشميان 

  نشر و تبليغ نمودند،د صد در صدی و تقاضای حمايت مردم ازين وجشيان تکميلئيأاين جنايت ھا و ت

 ين ا مختصری از  جناب وکيل  مدافع طالب قبل ازالؤيو چند سضمن روشنی اندکی پيرامون اين ويدنوشته بنده در آن  

 ما به نام ھای مختلف تالش ورزند و موفق شوند داشتم ۀ روشنفکران و اھل خبرًکه به فريب اضافه تر مردم مخصوصا

ين باره ننوشته ای اختيار نموده و تا کنون چيزی درسفانه که جناب خاموشأ اما مت،ندازند بيشنی جناب شان بايد روکه 

 که ارتباط  دارند اينست که یظی و به ھر نوعروی ھر ملحو تقاضای من از دوستان و ھموطنانی که با ايشان  اند،

فته است تا نشود که روزی ادعا دارند که از  گری عليه شان صورتئذارند که چنين ادعاگيان برا در جر جناب شان

د ئيأی را  تئ موجوديت چنين ويديوً مثال،يند گويا ب ، تا آقای پرو فيسور چيزی  بنويسند،بی خبر بوده اند ) اتھامی(چنين 

 يا ھم اعتراف کنند که  ما ابراز دارند وۀ داليل خود را ھم بدون خجالت به پيشکاه مردم زجر کشيدنموده آن دفاع زو ا

ی شان  به نفع طالبان ھمه اشتباه محض بوده از مردم گلو پارگند بر داشت و يو که خوشخدمتانه تھيه نموده ادر آن ويد

  معذرت بخواھند،ی اطالع ھم ندارندئی که از موجوديت چنين ويديوئشريف حتی از آنھا

ی ئيو چنين ويدًنه اصال: ويند گ منکر شوند و بًاصال) يک نی و صد آسان(توانند با پر روئی ھميشکی  ھم چنان می
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ی است ؟؟؟ و اين گ ساخت،) باشد ؟؟ نمی ھاشميان شکم بر آمده نطاق ويديوو(من نيست ر دارد از گدارد و يا ھم اوجود ن

توانند در دو  ی خاصی که مختص خود شان است میئی و ديده دراگھاند  با زرنم خيلی ساده است يعنی استاد و پوکار ھ

 .جمله ھمه چيز را خالصه سازند

 .البته در نوشته ھای بعدی درين باره صحبت خواھيم نمود

شويم که اين يک زنک خطر جدی برای شيوخ  ھمه متوجه می) نقدقر آن (کامل سلسله مقاالتبا نشر  :زنک خطر 

 باشد  يعنی طراحان اصلی مقررات اسالمی می، االسالم ھاة، حجآيت هللا ھا  ، ديو بندی ھا، االزھريھا، مفتی ھا ،عرب 

چک چکيان و بوت  ، رقاصان،ويانگدعا  ، شارحان ،نامعاون معاون ،نامعاون ، سخنکويان،مساری برای مداحانو شر

 .يانگوخيالبافان و افسانه  ،پاکان   شيخک ھای عرب 

تال ه است و چند روز قبل در ھمين پور نوشته شدداکتر سھارانقدر گمن تنھا مقدمه اين کتاب را که توسط دانشمند 

 آن به غنای فھم ۀ چند روزی ھم صبر نمودم تا با نشر قسمتی از بخش اول اين کتاب و مطالع،ان نشر شد خواندمگدآزا

داشت نمودم که اين کتاب  کوتاه و آموزنده چنان بر ۀسفانه انتظارم به طول انجاميد فقط از ھمين مقدمأخود بيفزايم اما مت

ود کننده بر پيکر دين و خرافات پسندان  بوده  و ميخ ھای محکمی است  آن ضر به ای کشنده و نابارزشمندو محتويات 

داخته خ عربی پری که  عمری را به شرح و مدح از شيوئشود و آنھا بيده میبربريت کوکه بر تابوت اھريمن وحشت و 

نھا نسبت عدم  واضح است که آ،مسار خواھد ساختخواھند برسند شر ی رسيده و يا ھم میئ مالی شان به نواۀو از خصي

 مداخله در  کنجی نشسته و،فھم شان از قرآن و احاديث قادر به استدالل نخواھند بود بھتر است شرم و حيا پيشه داشته 

 رفته و يا ھم بيدل هبھانه ساخته و چون کار شرافتمندانه از آنھا ساخته نيست  به خانقا) ترس از خدا(ھمچو امور را

ذارند گ ذھنيت ھای مردم خوش باور ما خود داری ورزند و بۀته ھای مغشوش کنندشناسی را پيشه سازند و از نوش

 نکاح با  دختر چھار ساله جايز است ؟: يند  گو فتوا دھنده استند و میًزنند مثال ی که حرف اول را میئاستادان و آنھا

دکر انديشان را ھر   ندارد؟؟سد مانعی که به طفل آسيب نریلذت بردن شھوانی از بدن طفل دختر شير خواره به شرط

توانيد آنھا را بزنيد  ر خواست ھای شما را بر آورده نساخته میگيريد ؟؟؟ زن اگردن بزنيد ؟؟؟ چھار زن بگکجا يافتيد 

ذارند و از آيات قرآنی شان گذاريد آنھا قدم به جلو بگ؟؟؟؟ و استدالل شان ھم بر مبنای آيات قرآنی و احاديث نبوی است ب

 .ينددفاع نما

تيب داده و ؟؟؟؟؟ تر تيم  دفاعی با شعور  از عھده يک يا چند تن شان بر آيد بايد آنھائیو فکر نکنم اين دفاع ھم به تنھا

 .دسته جمعی با آھستکی و تفکر ؟؟ استدالل دارند

قرآن و احاديث  خاسته از اشتباھات قرآنی و احاديث مستند به خود بر) کنم من فکر می( انتقادات مندرج اين کتاب ۀھم 

نه غالمان و بشقاب ) نه تير آوران (   رديف اول کسان پس بھتر است جمله .است نه رواياتی از شيخ فالن بن فالن

ساخته و فقط در مقابل استدالالت اين ) نآتيم مدافع قر(مسمی به وان استعمار تيمی را تشکيل و خود را  خچينان دستر 

که کسی باز ھم روايت از  تال به نشر بسپارند نه اينداشته و در ھمين پورانه ؟؟   روشن و صادق،کتاب دفاع مستقيم 

 .ويد ؟؟؟ نه مداح شيخگ نه الزم نيست بايد خود  شيخ جواب ،شيوخ دارند 

 

 

 

 


