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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .آزاد ل

 ٢٠١۴ جوالی ٢٩

 فتن عيد؟؟گتبريک و تھنيت 
يحات  در بيان و تشرامين الدين سعيدی نوشته ای از محترم داکتر صاحب الحاج !!! با تعجب و حيرت بی پايان 

که جناب داکتر صاحب بعد از  يناتعجب و حيرت از!! ان خواندم گرانمايگيزان و تال عزين پورادر عنوان فوقزير 

فتن گر و ھمچنان بنده و نا ديده جاويدمحترم ، معروفیاستاد سخن آقای االت ؤادن به سجواب ندسکوت طوالنی و 

بايد تبريک و يام عيد که در ا  يک و يک باره پرداختند به اينعزيز نعيمیانسانی محترم و  معقول ،الت علمیاستدال

  فت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟گتھنيت 

 ھا ھزار نيروی خارجی و دهبا موجوديت ! ماۀ در شرايط موجود جامع آنھم يکی؟؟؟؟؟کدام عيد ؟؟ کدام تبر!!  آقا 

! جنايات و چپاول اسالم ناب محمدی !  آنھا در سراسر کشور ۀحمانبيرموجوديت طالبان کرام و کشتار  ! تھاجم آنھا 

!  اسالمی بر مردمان بی دفاع و خوش باور ما ۀآی و تجاوز ھر جنايت پيش. اس. اسالميون آیۀيشرمانجمالت ب

از ...... و ! ار ليون ھا جوان بيکيموجوديت م! بم ھای انتحاری ! دولت فاسد و رقاصه ھای نيرو ھای استعماری

 فت ؟؟؟؟گتوان سخن  يکی میکدام عيد و تبر

اب از آدفتن عيد يکی گتبريک و تھنيت : .... د که استاد نوشتند که يخت اين بوگ را بر انبندهشتر از آنچه تعجب يو ب 

فتن ؟ بشر يعنی گعربی يعنی ريش داشتن و : ؟ بشر چيست  بشر؟؟ نه فھميدم منظور استاد از........بشری است 

 .سازند بھتر خواھد بودين مورد تبصره ای بدارند و روشن ار درگ؟؟؟؟؟ ا:یی ضعيفان ؟ بشر يعنگچپاول زند

 یو پا ب غالم عر،يعنی نوکر عرب: دارم اين است که بشر در ھمين مورد جناب شان ۀ بر داشتنی که بنده از نوشت

 بوس و علمبردار عرب ؟؟؟؟؟؟

 باشند به که داکتر و استاد و به اصطالح عالم دين عربی می یاستاد با وجود: ر چنين باشد ؟ بايد عرض بدارم که گا

  غالمی و عبوديت ھيچ انسانی مخصوصاً ۀوجود دارند که حلق يت ھستند  وچون خيلی از بشر. طا رفته اند خ

ران غربی و شرقی  را نپذير فته و در راه نجات توده ھای مظلوم و خوش باور ما تا پای جان به گ   استعمار،اعراب

ميخواھم چون اين  معذرت( نی انقالبيون اصيل ما را توانند تاريخ مبارزات انسا و استاد می!! روند  پيش رفته و می

  . مايند مطالعه فر)  نوع تاريخ ضد استعماری بوده و است

    ۀسوده و انسان کش عربی دينی مسموم کنند فرگر شما عوض ترويج فرھنگکنم ا فکر می! داکتر صاحب عزيز 

کرديد بھتر از آن  کش ما توجه میبر و زحمت رنجۀاسالم و مقدسات يک کمی به طبقمغز ھای جوانان ما زير نام 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

و . م که مردم شريف ما خوش باور  و خوش قلب ھستند ن به شيوخ عرب ؟ اين را قبول داربود تا به نفع امتياز داد

تحميل شده صد ھا اب را که به ھمکاری نوکران و غالمان ارادتمند شان بر آنھا بازی و فر يبکاری اعرفريب دغل 

مردم ند ؟ گرداتوان آنرا بر  ردد و نمیگنمی اما امروز چرخ زمانه و تاريخ به عقب بر . سال چشم بسته خورده اند 

 شوند و می که عربی باشد حقيقت ياب می  ھر  نوع سحر و جادو ولو اينۀرديده و در بارگاھتر گروز به روز آ

انديشان جواب رگسرنوشت ساز دال  ؤبه دھھا و صد ھا سو يا نمی خواھد اند تو خواھند بدانند  که عالم دينی که نمی

کات  غير انسانی عربی در چوگھنی نموده و مروج فرئ چسپيده و در مدح آنھا قصيده سراعربھا..... بدھد  فقط به 

 .باشند ھای مقدس دينی و آسمانی می

 ،ولی، باشد و نوکران شيوخ عرب اعم از سيد ت و میر از اسالم به مفھوم آنچه اسگلطفا ا !!! صاحبآقای داکتر

يد به ئدارند رک و راست صحبت نما  آن تبليغ میۀدر با.... و .  االسالمة حج، آيت هللا، نقيب،يالنیگ ،مجددی، قطب

يات و نوشته ھای شما صد در که نظر اما اين. انديشان لطفی خواھيد داشترگ باور مندان و دۀروشن شدن اذھان ھم

 آنھا باشيد ۀ تاريخ زدگ افکار و فرھنۀاب باشيد و بدون پايه ھای علمی و معقول در صدد اشاعخدمت اعر در  صد

ۀ طبابت تان اکتفاء نمائيد ، می توانيد مطمئن باشيد حتا با سنجۀ شرافتمندانشده به ھمان شغل  ازين کار منصرف لطفاً 

 . دينی ھم فيض آن بيشتر می باشد

باورش برای شما و . کند  قول از فالن شيح بن بالن شيخ برای ما ستم ديده ھا دردی را دوا نمیياد  آوری  و نقل 

کات بندی ھای  احترامانه در چو ی که خيلی ھمئآنھاسؤاالت ذريد و به گازين روايت ھا ب. ل تان مشکل استامثا

ود محتاج اند جواب عاقالنه و انسانی و اخالقی غرض معلومات خود و توده ھای مظلوم که به نان شب و روز خ

 ، آداب بچه بازی، آداب نماز جنازه، آداب زفاف،روايت از فالن شيح در مورد آداب تشناب رفتن! انسانی دھيد 

يد راست و ئبيا! باور کنيد داکتر صاحب عزيز !!!! آداب صد ھا خرافه مرحمی به زخم ھای عميق اين ملت  نيست 

ده ا آزبه شرافت تمام انسان ھایل ماله کشی بر روی چقری ھای اسالم گ مالی و يد ؟ ماستگوئراستک آنچه است ب

 ؟!!ھمين . فت و راست شنيد گفقط بايد راست ! ر قابل توجيه نيست گکنم که دي ياد  میند گسو

قين از  به يانه بنويسدشرافتمند)  البته روی ملحو ظات خاص (ر قادر  به جواب نيستيد گو ا! االت جواب دھيد ؤبه س

عزلت انتخاب و به بيدل ۀ شوگ و يا ھم تمام اينھا بھتر، از داشته ھا و دانش طبی تان اندکی با مردم در ميان گذاريد

دانم از  ی که من  میئ ھم تا جاتعداد زيادی اين کار را نموده اند و فعالً  !دازيدپرشناسی و يا تحليل اشعار موالنا ب

 .غنوده اندآرام نی بر خوردار بوده و ی در آغوش استعمار جھامرفھی گزند

 

 

 

 


