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قابل توجه مال ھا
قابل توجه تمام کسانی که خود را نماينده ھای خاص ﷲ در زمين پنداشته و ملقب به عالم دين ساخته اند  ،رو حانيون،
االزھر رفته ھا ،آيت ﷲ ھا  ،حجة االسالم والمسلمين ھا ،مولوی ھا ،مال ھا ،شيوخ ،مفتی ھا  ،ده مال ھا  ،طالب ھا،
چلی ھا ،ريش دار و بی ريش ھای مقلد عربی و خاصتهً تمام آنھائی که از اسالميت ،قر آن  ،محمد ،اصحاب کرام ،
فقه ،فرقه ھا و روش ھای اسالمی دم می زنند و ھمچنان گروھک ھائی که شرح و بسط روايات ،داستانھای اسالمی،
و افسانه ھای دينی وظيفۀ شان است و ھم برای سخنگويان  ،معاونين سخنگويان ،مداحان ،چاپلو سان ،کاسه ليسان و
در اخير ھم به خصيه ماالن و رقاصان شيوخ اعراب ياد آوری نکاتی چند را الزم می بينم:
پورتال گرانمايگان و آزادانديشان "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" نوشتار کتابی از نويسندۀ گرامی و پر ارج داکتر
سھا را زير عنوان "نقد قرآن" غرض معلومات شما "تاجران دين " و ساير خوانندگان ارجمند اين پورتال بخش بخش
به نشر می رسانند که درس جديدی خواھد بود برای شما فريب خورده ھای عجمی و دنباله روان شيخک ھا و يقينا ً
روشنگر اساسات و پايه ھای باورمندی ميليونھا انسان خوشباور و ساده دل محروم که مخصوصا ً جوامع فقير دنيا را
تشکيل می دھد نيز می باشد  ،تضاد آيات قرآنی بيانگرحقيقت ھائی است که مال گک ھای ما نخواسته اند و نمی خواھند
ما آن را بدانيم چون با فھم و دانستن آنھا مقدس بودن و آسمانی بودن اين کتاب زير سؤال می رود و تجارت دينی آن ھا
از رونق می افتد ،ويژکی دوم اين کتاب آنست که به ھر انسان با ھوش و آنانی که واقعاً با دل اخالص و باور مندی
کامل می خواھند انديشۀ معنوی خود را در يک آيده دينی اسالمی مجسم سازد مخصوصاً اين که خود را صادقانه
مسلمان می داند خاطر نشان می سازد بايد اين کتاب را دقيق نه روی تعصب اسالمی و نه روی خوشبينی به ماترياليسم
بلکه بيطرفانه فقط غرض دريافت حقيقت مطالعه نموده ،تفکر کند و با مقايسه با آنچه از طرف مال و چلی و يا به
اصطالح عالم دين به او گفته شده است  ،تحليل و نتيجه گيری ودر تعيين مسلمان بودن و غير مسلمان بودن خود تصميم
گيرد.
تا اکنون که چند بخش از کتاب مذکور نشر گرديده ھيچ کس از مخالفان ويا موافقان "نقد قرآن" بر محتوا و استدالل
نويسندۀ ارجمند که بر مبنای آيات قر آنی نوشته و تحليل شده است نظر تأئيدی و يا ھم مخالف چيزی ننوشتند .بدين
ملحوظ آنھائی که در ھمۀ تحليل ھا ،داستانھا ،روايات و  ...خود را به احاديثی از محمد و آخر سر ھم به آيات قر آن
پيوند می دھند بايد در اين باره نظريات خود را بنويسند و بنويسند آنچه در دل تنک دارند ،چون ارشادات اين کتاب و
تفسيری که نويسندۀ کتاب در مورد تناقضات آيات قرآنی دارد ،نشاندھنده آنست که اين دين "اسالم " پايه و اساس نداشته
و نوشته ھای ضد و نقيض انسان گونه و اشتباه آميز آن نمی تواند ھيچ مشکلی از اجتماع را حل نمايد.
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اين که مخالفين اين کتاب ھمه خود را خدا پرست و مسلمان جلوه می دھند و از ھمان قماش رديف اول اند جای شک
نيست و اگر استدالل" نقد قرآن " را علمای کرام و مرتبطين شان" و غيره " قبول دارند و مطالعۀ بخش ھائی ازين
کتاب قناعت شان را فراھم نموده و سبب بيداری وجدان شان گرديده است بھتر خواھد بود آنھا در آينده از تبليغات زھر
آگين دينی و خرافاتی ،نوشتن چرنديات و افسانه ھای خيالی و دور از عقل به استناد قرآن دوری جسته و اعتراف کنند
که راھی را که در گذشته پيموده اند اشتباه بوده و يا ھم آگاھانه " روی ملحوظا تی خاص" بر گزيده بودند ،اما با
خواندن بخشی از کتاب "نقد قرآن" حقايق پنھان و نا گفته را دريافته و می خواھند شرافتمندانه از نمايندگی ﷲ استعفاء
دھند و ذھنيت مردم را مغشوش ننموده و به نفع اعراب و استعمار جھانی در مسموم ساختن ذھنيت ھای مردم شريف ما
سعی نمی کنند.
و اگر اين عالی جنابان نسبت معاذير سياسی ،احتماعی ،فر ھنکی ،قومی  ،لسانی ،منطقه ئی و  ...امر معذرت خواھی
برای شان ميسر نيست می توانند به آھستگی از تجارت دينی و مذھب سازی کناره گيری نموده خامو شانه شغل شريفانه
ای برای خود انتخاب و منحيث يک " انسان " با راحتی وجدان زندگی نمايند.
در غير آن بنويسند آنچه آقای "سھا" نوشته و از آيات قرآن بيان داشته اند قسمتی از آن و ياھمه غلط و اشتباه بوده با
استناد ھمان آيات قرآن رد نمايند وبگويند که نويسندۀ کتاب فالن آيت قرآن را غلط نوشته وبه قرآن بھتان بسته است ،تا با
استدالل آنھا و آنچه آقای "سھا" از تضاد ھای آيات قرآنی نوشته اند ما و شما بتوانيم قرآن را که به زبان فارسی نوشته
شده و يا ھم قرآن عربی را که ترجمۀ فارسی داشته باشد ،جلوخود بگذاريم و به قضاوت بنشينيم و ببينيم که آقای "سھا"
بر مبنای آيات قرآن درست می گويد و يا ھم اين صد ھا و يا ھزاران عالم دين " و غيره " مستند بر ھمين آيات قران؟؟؟
و اين می تواند برای ما و شما يک رھنمود درست و واضح از اسالم باشد ،اگر آقای "سھا" در کتابش مرتکب اشتباھی
در نوشتن آيات قرآن  ،ترجمه و تفسير آن شده باشد بايد نظر به داليل علمای دين !!؟؟ در مورد نوشته اش توضيحات
بيشتر دھد و قناعت علماء ؟؟ را فراھم سازد و اکر علمای دين ؟؟ درين باره چيزی نگويند و يا اگر ھم بنويسند و نوشتۀ
شان چرندياتی بيش نباشد واضح خواھد شد که آنھا تا امروز به اساس ھمين آيات قرآن مردم را بی حرمت  ،بی عزت
و نوکر و غالم عرب و استعمار ساخته و با فريب دادن مردم شريف و ساده دل زر اندوزی نموده و قرآنی که اصالً
ارزش خواندن و بررسی را نداشته به وسيلۀ آن نسل ھائی را نوکر و برده ساخته و قرآن فقط آلۀ دست اين ھمه مال و
عالم دين برای زھر پاشی فکری توده ھا بوده تا خدمت گزاران صادق استعمار جھانی و شيخک ھای عربی باشند و
ھمچنان بايد نوشت که جواب ندادن و استدالل نکردن عالمان دين به کتاب " نقد قرآن " سبب خواھد شد که تعدادی از
ھموطنان شريف ما به شمول بنده متقين به حقانيت کتاب " نقد قرآن" گرديده و ميالن به بيدينی نمائيم و کافر شويم !!
که مسؤوليت آن به دوش ھمين ريش داران و بی ريش ھا و رقاص ھای شيوخ عربی خواھد بود و در آخرت شان
جزای سنگين مطابق گفتار خود شان برای آنھا در نظر گرفته خواھد شد.
با وجودی که تعجب آور است که اين چک چکی ھای شيوخ عرب که از خود ذره ای مغز و تفکر ندارند و ھميشه آنچه
از طرف استعمار جھانی و شيوخ برای شان دکته می شود ھمان را در جمالت شيرين رويائی و مقدس مگر در اصل
مانند زھر و مواد مسموم کننده پيچانيده و بخورد مردمان ساده دل و خوشباور می دھند تا برای چند دھۀ ديگر در رؤيا
ھای شيرين بھشت ھای خيالی غرق بوده و وظيفۀ اصلی شان را که مبارزه عليه تمام مظالم و نا بسامانی ھای اجتماعی
است فراموش نمايند با ديده درائی خاص از ھمۀ مردم احترام ھم می طلبند و آرزو دارند که با آنھا بايد با زبان خوش
بايد بر خورد صورت پذيرد ،باال نشين باشند و حرف اول را بزنند و تعيين کنندۀ سر نوشت جامعه باشند؟؟
به ارتباط اين موضوع فقط سؤالی را از اھل خبره ،مبارزان راه آزادی ،زندان ديده ھا و تمام آنانی که شرف و وجدان
انسانی داشته و قلب شان برای به وجود آوردن يک جامعۀ بدون طبقه می تپد و تمام عمر خود را درين راه صرف
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مبارزه نموده اند و ھنوز ھم درين راه روان اند دارم :
آيا می توان با زبان خوش از نمايندگان استعمار ،رقاصان سياسی و راه صاف کن ھای استثمار و مغز شويان بشريت
برای بقای سرمايه ،ظلم و بيداد پذيرائی کرد ؟ می شود به آنھا احترام قايل شد ؟؟
به ھر صورت اين عالمان؟؟ بايد بدانند که بشريت رو به تکامل است و مردم خوش باور و ساده دل ما ھم آھسته آھسته
در پرتو روشنائی علم و دانش آن چيزی که شما عالمان ؟؟ آنھا را از آن دور نگه می داريد به حقيقت پی خواھند برد،
آگاه خواھند شد ،فرق دانش و خرافات را خواھند کرد و آن روزی فرا خواھد رسيد که با انسجام آگاھانه و علمی
مردم ،اين زنجير ھای پوسيدۀ خرافات و اين پايه ھای کھنه و فرسودۀ دولت ھای دست نشانده ،مفت خور و ظالم از ھم
خواھد پاشيد و آنوقت دروازه ھای بازار مال و ريش و شيخ برای ھميشه بسته خواھد شد و جايش را علم  ،دانش و
فرھنگ اعلی انسانی و مترقی خواھد گرفت
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