
www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ١

  
 

  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

www،afgazad،com                                                                                           afgazad@gmail،com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
  ٢٠١۵ اگست ٢۴

 

 قابل توجه مال ھا
 ، رو حانيون، قابل توجه  تمام کسانی که خود را نماينده ھای خاص هللا در زمين پنداشته  و  ملقب به عالم دين ساخته اند

 ، طالب ھا،  ده مال ھا ، مفتی ھا ، شيوخ، مال ھا، مولوی ھا، االسالم والمسلمين ھا، حجة آيت هللا ھا ،االزھر رفته ھا

،  اصحاب کرام ، محمد، قر آن ،ی  که  از اسالميتئ تمام آنھاً و خاصته  ريش دار  و بی ريش ھای مقلد عربی ،چلی ھا

،  داستانھای اسالمی،ی که شرح و بسط رواياتئروھک ھاگزنند و ھمچنان   دم می  اسالمیو روش ھای فرقه ھا ، فقه

پلو سان، کاسه ليسان و ، چا مداحان،يانگو معاونين سخن،يان گو شان است و  ھم برای سخنۀو افسانه ھای دينی وظيف

 :می بينمدر اخير ھم به خصيه ماالن و رقاصان شيوخ اعراب ياد آوری نکاتی چند را  الزم 

رامی و پر ارج داکتر گ ۀ نوشتار کتابی از  نويسند"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "ان و آزادانديشان گرانمايگتال پور 

تال بخش بخش گان ارجمند اين پور و ساير خوانند"تاجران دين "  غرض معلومات شما "نآنقد قر"سھا را زير عنوان 

ً ی عجمی و دنباله روان شيخک ھا و يقيناھد بود برای شما فريب خورده ھاوابه نشر می رسانند که درس جديدی خ

 جوامع فقير دنيا را ًليونھا انسان خوشباور و ساده دل محروم که مخصوصايمندی مگر اساسات و پايه ھای باورروشن

خواھند  ته اند و نمیک ھای ما نخواسگی است که مال ئرحقيقت ھاگ تضاد آيات قرآنی بيان،باشد  دھد نيز می تشکيل می

رود و تجارت دينی آن ھا  ال میؤرا بدانيم چون با فھم و دانستن آنھا مقدس بودن و آسمانی بودن اين کتاب زير س ما آن

 با دل اخالص و باور مندی ًکه واقعای  ويژکی دوم اين کتاب آنست که به ھر انسان با ھوش و آنان،از رونق می افتد

که  خود را صادقانه   اينًمعنوی خود را در يک آيده دينی اسالمی مجسم سازد مخصوصا ۀخواھند انديش کامل می

ياليسم اسالمی و نه روی خوشبينی به ماترسازد بايد اين کتاب را دقيق نه روی تعصب  داند خاطر نشان می مسلمان می

نچه از طرف مال و چلی و يا به  تفکر کند و با مقايسه با آ،يافت حقيقت مطالعه نمودهلکه بيطرفانه فقط غرض درب

ن مسلمان بودن و غير مسلمان بودن خود تصميم ييری ودر تعيگ تحليل و نتيجه ،فته شده است گاصطالح عالم دين به او 

  .يردگ

 بر محتوا و استدالل "نقد قرآن "رديده ھيچ کس از مخالفان ويا موافقانگتا اکنون که چند بخش از کتاب مذکور نشر 

 بدين .ئيدی و يا ھم مخالف چيزی ننوشتندأجمند که بر مبنای آيات قر آنی نوشته و تحليل شده است نظر تار ۀنويسند

خر سر ھم به آيات قر آن آ خود را به احاديثی از محمد و ... روايات و ، داستانھا، تحليل ھاۀی که در ھمئملحوظ  آنھا

شادات اين کتاب و ، چون ارو بنويسند آنچه در دل تنک دارند يات خود را بنويسنداين باره نظردھند بايد در  پيوند می

 پايه و اساس نداشته "اسالم " نشاندھنده آنست که اين دين ، کتاب در مورد تناقضات آيات قرآنی داردۀتفسيری که نويسند

 .يد را حل  نمااز اجتماع  تواند ھيچ مشکلیونه و اشتباه آميز آن نمیگو نوشته ھای ضد و نقيض انسان 
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دھند و از ھمان قماش رديف اول اند جای شک  که مخالفين اين کتاب  ھمه خود را خدا پرست و مسلمان جلوه می اين

ی ازين ئ بخش ھاۀ  قبول دارند و مطالع"و غيره  "تبطين شانو مرام  را علمای کر"  نقد قرآن"ر استداللگنيست و ا

رديده است  بھتر خواھد بود آنھا در آينده از تبليغات زھر گان شان را فراھم نموده و سبب بيداری وجد کتاب قناعت شان

نديات و افسانه ھای خيالی و دور از عقل به استناد قرآن دوری جسته و اعتراف کنند ، نوشتن چرين دينی و خرافاتیآگ

اما با ، زيده بودندگ بر "روی ملحوظا تی خاص "اھانه گذشته پيموده اند اشتباه بوده و يا ھم آگکه راھی را که در 

 ءی هللا استعفاگخواھند شرافتمندانه از نمايند يافته و میرا درفته گ حقايق پنھان و نا "نقد قرآن"خواندن   بخشی از کتاب 

دھند و ذھنيت مردم را مغشوش ننموده و به نفع اعراب و استعمار جھانی در مسموم ساختن ذھنيت ھای مردم شريف ما 

 .کنند سعی نمی

امر معذرت خواھی ...  و ه ئی منطق، لسانی،قومی ، فر ھنکی، احتماعی،  اين عالی جنابان نسبت معاذير سياسیرگو ا

يری نموده خامو شانه شغل شريفانه گی از تجارت دينی و مذھب سازی کناره گتوانند به آھست برای شان ميسر نيست می

 .ی نمايندگوجدان زند با راحتی "  انسان"ای برای خود انتخاب و منحيث يک 

 نوشته و از آيات قرآن بيان داشته اند  قسمتی از آن و ياھمه غلط و اشتباه بوده  با "سھا"در غير آن  بنويسند آنچه آقای 

تا با  ،ن را غلط نوشته وبه قرآن بھتان بسته استآ کتاب فالن آيت قرۀيند که نويسندگون رد نمايند وبآاستناد ھمان آيات قر

 از تضاد ھای آيات قرآنی نوشته اند ما و شما بتوانيم قرآن را که به زبان فارسی نوشته "سھا"آنھا و آنچه آقای استدالل 

  "سھا"ذاريم و به قضاوت بنشينيم و ببينيم که آقای گد ب، جلوخو فارسی داشته باشدۀجمآن عربی را که ترشده و يا ھم قر

 مستند بر ھمين آيات قران؟؟؟ " و غيره "ن صد ھا و يا ھزاران عالم دين يد و يا ھم اي گوست میدربر مبنای آيات قرآن 

تکب اشتباھی در کتابش مر" سھا"ر آقای گ ا،واضح از اسالم باشد تواند  برای ما و شما يک رھنمود درست و و اين می

 مورد نوشته اش توضيحات ؟؟ در!!جمه و تفسير آن شده باشد بايد  نظر به داليل  علمای دين ، ترن آدر نوشتن آيات قر

 ۀر ھم بنويسند و نوشتگيند و يا اگو ؟؟ را فراھم سازد و اکر علمای دين ؟؟ درين باره چيزی نءبيشتر دھد و قناعت علما

 بی عزت ،شان چرندياتی بيش نباشد واضح خواھد شد که آنھا تا امروز به اساس ھمين آيات قرآن  مردم را بی حرمت 

ً استعمار ساخته و با فريب دادن مردم شريف و ساده دل زر اندوزی نموده  و قرآنی که اصالو نوکر و غالم عرب و 

 دست اين ھمه مال و ۀده ساخته  و قرآن فقط آلئی را نوکر و بر آن نسل ھاۀوسيله رسی را نداشته  بخواندن و برارزش 

و  ار جھانی و شيخک ھای عربی باشنداران صادق استعمگزعالم دين برای زھر پاشی فکری توده ھا بوده تا خدمت 

 سبب خواھد شد که تعدادی از " نقد قرآن "ھمچنان بايد نوشت که جواب ندادن و استدالل نکردن عالمان دين به کتاب 

 !!  کافر شويم  نمائيم و بيدينیرديده و ميالن بهگ " نقد قرآن"ھموطنان شريف ما به شمول بنده متقين به حقانيت کتاب 

دوش ھمين ريش داران و بی ريش ھا و رقاص ھای شيوخ عربی خواھد بود و در آخرت شان ه يت آن بولؤکه مس

 .فته خواھد شدگرفتار خود شان برای آنھا در نظر گين مطابق گجزای سن

ره ای مغز و تفکر ندارند و ھميشه آنچه ذکه تعجب آور است که اين چک چکی ھای شيوخ عرب که از خود  با وجودی

 مگر در اصليائی و مقدس  شود ھمان را در جمالت شيرين رواستعمار جھانی و شيوخ برای شان دکته میاز طرف 

يا ديگر در رؤ ۀدھند تا برای چند دھ  زھر و مواد مسموم کننده پيچانيده و بخورد مردمان ساده دل و خوشباور میمانند

بارزه عليه تمام مظالم و نا بسامانی ھای اجتماعی را که م  اصلی شانۀوظيف ھای شيرين بھشت ھای خيالی غرق بوده و

با زبان خوش  مردم احترام ھم می طلبند و آرزو دارند که با آنھا بايد ۀاست فراموش نمايند با ديده درائی خاص از ھم

  سر نوشت جامعه باشند؟؟ۀن کننديو حرف اول را بزنند و تعي  باال نشين  باشند،بايد بر خورد صورت پذيرد

وجدان  که شرف وی  و تمام آنان زندان ديده ھا،  مبارزان راه آزادی،الی را از اھل خبرهؤتباط اين موضوع فقط سربه ا

پد و تمام عمر خود را درين راه صرف ت بدون طبقه می ۀانسانی داشته و قلب شان برای به وجود آوردن يک جامع
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  :ارم اه روان اند دمبارزه نموده اند و ھنوز ھم درين ر

بشريت يان  راه صاف کن ھای استثمار و مغز شو رقاصان سياسی و ،ان استعمارگتوان با زبان خوش از نمايند آيا می 

 شود به آنھا احترام قايل شد ؟؟  ظلم و بيداد  پذيرائی کرد ؟ می،مايهبرای بقای سر

ساده دل ما ھم آھسته آھسته ر و به ھر صورت اين عالمان؟؟ بايد بدانند که بشريت رو به تکامل است و مردم خوش باو

 ،داريد به حقيقت پی خواھند برد می ها عالمان ؟؟ آنھا را از آن دور نگشنائی علم و دانش آن چيزی که شمدر پرتو رو

  اھانه و علمیگخواھد رسيد که با انسجام آ   فرق  دانش و خرافات را خواھند کرد و آن روزی فرا،اه خواھند شدگآ

 مفت خور و ظالم از ھم ، دولت ھای دست نشاندهۀسودو اين پايه ھای کھنه و فر خرافات ۀ ھای پوسيد اين زنجير،مردم

 دانش و ،خواھد پاشيد و آنوقت دروازه ھای بازار مال و ريش و شيخ  برای ھميشه بسته خواھد شد و جايش را علم 

 رفتگ اعلی انسانی و مترقی خواھد فرھنگ

 

 


