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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
 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٣

 

 باز ھم چيزی نفھميدم ؟
 از اين دنيای تاريک و ُچنين غم بار می ترسم      وار می ترسمــه از ديـورم کـه کودکی کـيــشب

 ی ترسمـرق کفّار مــيــر بــدا بــام خــن از نـم      رگی ھر روز بيش از پيش پابرجاــاھی تيــسي

  

االتی که به ؤريخته سگ اسالم عزيزداشتم و دارم جسته و ضوعات دينی مخصوصاً فھميدن مو که به ی وافرۀی عالقرو 

ان گعالمان فقه و روايت کننداحاديث و راويات  ،ارتباط موضوعات در ھم و بر ھم اسالمی و تناقضاتی که در قر آن 

 زيادی به اين ارتباط در  ذھنم به وجود آمد و  خود را مجبور احساس االتؤ سءافسانه ھای دينی خواندم از ھمان ابتدا

ه و االتم پرداختؤنمودم تا دنبال کسی و يا کسانی باشم تا  بدون  فضل فروشی و بی آاليشانه راست و مستقيم به جواب س

 با دانش و باور مند  روشن سازند تا بتوانم يک مسلمان واقعاً -ر داشته باشندگا- کی ھای ذھنم را با دانشی حقيقی تاري

 مردمی رشد و شخصيتم ۀکات بندی انسانی و عدالت پسندانخرافات و افسانه در يک چوبوده و عقايد و ايمانم دور از 

 .فق شده ام کمتر  مويافت نتيجهجستار به درتر از چھل سال  سفانه  درين مدت اضافه أ متکهتکامل يابد 

 است که مال و عالم دين را نديده و از ايشان حل مشکل را نخواسته ام نه چنين نيست به ريش دار و ااين نه به اين معن

 و تعدادانيده ام  يالنی ھم خود را رسگ سيد  موالنا تا شخص پير سيد احمد ، مولوی ، چلی و مال،بی ريش و مقلد عربی 

فونی زحمت عرض ادب و  طرح مشکل نموده و برخی را با نوشته ليين  غالمکان شيوخ عرب را تاری ازگزياد دي

االت ؤال و سؤی داشته اند که از سئ چنان صحبت ھانحوی از انحاءھايم جلب توجه نموده اما ھر کدام ازين جنابان به 

 جواب نداده اند صالً  و تعدادی ھم  ا،خود پشيمان ھم شده ام

 االت من متوجه آن عده از مال ھای  آھسته رو و يا ميانه رو و يا ھم مدرن بوده است که تعدادی ھم ريش نداشتهؤالبته س

 با آن تعداد ، روشنفکر عصری در جامعه قالب زده اند ،شيدن لباس عربی عالم دينو خود را به يک نوعی و ھم با پو

بند به ير ناپذير و پايباشند و خود را مسلمان اصيل و تغي و رھروان شريعت غرای محمدی میرا گی که بنياد ئمال ھا

 ر حقيقت آنھا راست ھم می د،دانند  اين را  ھمه می،شود حرف زد  دانند نمی  سال پيش می١۴٠٠قوانين اسالمی 

را امروز در ھر صدر اسالم  چون ھمان وحشت و بربريت ، ھمين ھا ھستند وارثين اصيل اسالم ناب محمدی،يندوگ

 تاراج ،کنند   چپاول می، سر می برند،کشند  می،دارند  يرند عملی می گدست میه ی دارند و قدرت بگجامعه ای که زند

کنند  نواميس مردم را   حمله میءمال و به ضعفاي ضعيفان را پا،کنند  را میگ نوکری قدرت ھای بزر،دارند  می

را  ... مو ھای زير بغل و ،يرند گھا را اندازه میدھند ريش مرد  توای جھاد النکاح میود فخ برای ،کنند  تصرف می

ی  که خالف حکم شان عمل کنند يعنی از ناموس خود دفاع ئ مرد ھا،دھند   زنھا را حکم سنکسار می،دارند  معاينه می
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 ...کنند و  می) ختنه(ت خود رو حاکمي دختران و زنان را در قلم،کنند دارند و تير باران می بح اسالمی میذنمايند 

) بل اين ھمه وحشت چرا خاموش اند ؟؟ ھمه از يک قماش انداتعجب نکنيد که  عالمان دين اسالمی غرب نشين در مق(

 يا مسلمان بی چون و ،ال وجواب نيستؤالی راجع به اسالم نمود ؟؟؟ در اسالم آنھا سؤشود ازچنين جانوران س آيا می

 ؟!!!ت کن يا کشته شو چرا باش و اطاع

ی که گوشتی و ماليم با تبسم ھميشگ ، ھای چاق وچله و حمام ديده ، چپن  و يا نکتائی پوشگگپس بايد رفت سراغ مال  

 از ،شود يبون ھای استعماری غرب در دفاع از اسالم بيرون میشان از تر و صدای ،ی شان است گر مکارگنمايان

 در اسالم از ايسم و سيسم ھم ،دارند  الم سياسی و از اسالم ھمه جانبه صحبت می از اس، از اسالم علمی،اسالم  نو

اع  در مجالس ختنه و نکاح صدر نشين بوده و از چر،دارند   حقوق مساوی مرد و زن دھن پاره میدر ،ن می زنندخس

 از ثواب ھای ،رند دا ج مکه صحبت میح نوع غذا ھای رستورانت ھا دوران ٢۵فه ھای مساجد مدينه و غذا ھای بو

 از ، از عرش معال،ان و مالکان دوزخ و بھشتگ از شکل  و شمايل فرشت،ت اجنهع از اطا،انگ از عبادت فرشت،نماز

وازه فته و درگرپيامبران بيکار که ھر کدام شان يک طبقه آسمان  را مثل زور مندان کشور ما چپاول و در اختيار خود 

بت ھای  از شر،دھند و خود شان ھم بيکار نشسته و ھيچ وظيفه ای را انجام نمیبان ھای مخصوص خود را ھم دارند 

ی  که  بعد از ھر ئ باکره ھا، آتش فروزان دوزخ ، جوی ھای شير و عسل دربھشت،وارا و سايه ھای  سرد درختانگ

خاص  و دلچسپی فراوان  به لھجه ھای ... و)  هللاۀفاحشه خان(خواھم   دو باره باکره می شوند معذرت میمجامعت فوراً 

دارند بايد به ايشان مراجعه نمود و طالب حل  صحبت می!! با اظھار جمالت سبحان هللا و جزا کال در  بين صحبت

 .مشکل شد

فيسر و چند  ھم پرو، ھم داکتر،را يافتيم ھم مال بودند ھم عالم دين چند نفر شان!!وب ما ھم رفتيم دنبال چنين اشخاص خ

به استثنای سه چھار نفر از آنھا که در داخل کشور تشريف دارند بقيه ) االزھر(دتنامه ھای داشتند  از نفر شان ھم شھا

خواھند  و يا ھم شايد می!!!!!! ی اسالمی در غربگ يعنی زند،ی دارندگ کانادا و استرا ليا زند،يکا امر،ھمه در ارو پا 

 حال به اين ،چمی و خلقی ھا پياده نماينديدئولوژی پراپيروی از اسالم را در آن سر زمين ھا از راه مسالمت آميز به  

 . کاری ندارمألهمس

اران ھموطنم باشد که تا حال جوابی نيافته و شايد زاالت خود من و شايد ھم صد ھا و ھؤفتن به سگرمشکل من جواب 

 توانند جوابی بدھد خواھند و يا نمی ين به اصطالح عالمان دين نمیاھم کسی از

؟ و يا )د نيگواصال دليل ن(م يخواھم جواب فالن را بدھ خواھند چرا شرافتمندانه نمی نويسند ما يا من نمی ر نمیگ احال

 !دانم ؟ چه بھتر االت را نمیؤال و يا سؤمن جواب اين س: ر شرافت انسانی و اخالقی داشته باشند بنويسند که گھم ا

دارم و در يک  را) افغانستان آزادـ آزاد افغانستان(ان يعنی گال آزادتپوربا ھمکاری تخار فچند سالی است  که بنده ا

 اجتماعی  و سياسی ام بوده ، ناراحتی فکریۀو کنندگی زير عناوين مختلف که بازئ دل در قالب نوشته ھا ھایسلسله درد

 دارم یرانمايه و ار جمند احساس آرامش بيش از حد مگاست با نشر آن  و شريک ساختن آن با ھموطنان 

يف می آورد روی دو منظور است يا می  خواھد بياموزد و يا ين پورتال تشراکردم ھر کسی که در من فکر می

به اين ی  گذشته در تما م عرصه ھای زندگختن و عدم تکرار اشتباھات از جمله کسانی که برای آمو!!!بياموزاند 

 .تال آمده من ھستمپور

 بنده الؤختم به ھيچ سکسانی که بايد از ايشان می آمو آن ۀسفانه در جملأاما مت! ندن ختامن برای آموختن آمده ام نه آمو

دانند ما ھم   اسالم می از دانش شان و آنچه ايشان از جھان دين مخصوصاً ،جوابی نداد و نخواست ما از علميت شان 

 .باشند  داکتر امين الدين سعيدی میالحاجبفھميم و جناب شان آقای  

ر ھموطنان را ھم در موارد و به ارتباط دين اسالم که گاالت ديؤکه جناب شان س ر من زياد نيست برای اينثأالبته ت
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 يعنی من تنھا کسی ،قی ندارد  باشد فرهظی بود حال روی ھر ملحو،چندان غامض و فشرده ھم نبود بی جواب کذاشتند 

االت بيش از شش ھموطن ما که ؤاب بدھد بلکه به ساالت من جوؤتواند به س نيستم که آقای سعيدی نخواست و يا نمی

باشند ھم جواب نداده اند   اسالم میۀ بيشتر و کنترول شده در  بارۀ شان در رشته ھای مختلف با فھم و قادر به نوشتۀھم

ته ھای  اسالم نمايم چون تا ھمين اکنون با خواندن تمام نوشۀاالتی در بارؤمن اضافه ازين الزم نمی بينم از ايشان س

فت و گفالن بن فالن و شيخ بن فالن شيخ چنين : که روايت کنند که  جناب شان به جز اين: ايشان به اين نتيجه رسيدم که 

 ...خواند و امثالھم  فت که جبرئيل ششصد بال دارد و جن فالن رقم نماز میگچنان و چنين روايت است و چنين و فالنی 

دانند که  چيزی باالتر نمی ،ال است برای کور شدن ذھنيت ما مردم نقل شده استندياتی که صد ھا  سآڼ خرافات و چر

ساخته شده اند به ھر صورت به يات تاريخی و زمانی عالم دين شده و يا ھم  دارند و فقط بر جبر زمان و ضرورشادار

 شتر درين مورد باشندکه خود شان عالقه نشان داده و خواھان بحث بي ر اينگله نمی پر دازام مأجزئيات اين مس

االت ؤدارند به س  علمی که خود را مطرح میۀياشند منحيث يک عالم دين به ھر سور آقای سعيدی باز ھم مايل بگا

ال  استاد سخن دپلوم انجنير خليل هللا معروفی در باره  ؤ ما جواب دھند لطفا شروع نمايند به جواب سۀرانمايگھموطنان 

سال قبل مطرح رامی ما عزيز نعيمی که چند گال دانشمند عزيز و ؤھم بپر دازند به جواب سو باز ) آيات مردانه قرآن(

را در   منصرف شوند چون توانائی جواب دادن آناالت من لطفاً ؤادن به ساز جواب د) چيستی هللا(داشتند زير عنوان 

 بنده که الؤھيچ نوع ارتباطی به ھيچ س که ئیوگ  تکراری را به افسانه ۀ به اين مفھوم که چند صفح،شان نمی بينم اي

ر گ بيان،ان را ضايع ساخته اندگسيده شده است پر نموده وقت خود و خواننداسم شان پر از شخص شان با ذکر مستقيماً 

 .باشد اين حقيقت می

 ! اما،االتؤرويم دنبال بقيه س االت ھموطنان ما میؤاکتر صاحب در مورد سدالبته بعد از جوابات  محترم  

عماری و مار ھای يمنی اين خفاشان خونخوار استبا قلب پاک اسير چنکال اھرھموطنان شريف و خوشباور  ما  که  

توانند  ديده اند میگران ذھن ھای انسانی گان و مسموم سازندگران و افسون کنندگ اين جادو ،مايه خوش خط و خال سر

و خصيه مالی برای  طرح مسايل ،ل ماله کشی ھاگ ،وايات ر،يات نظر، سيرت النبی ،با خواندن متن فارسی قر آن 

 در عقايد خود ... مولوی سيمين عمر و ، مال سادات ،س فريد يو ، مال اياز نيازی ،فيسور ستار سيرتاعراب آقای پرو

 تجديد نظر نمايند

 حضرت ھا داکتر ھای ، نقيب ھا، آبت هللا ھا ، االسالم ھاة حج، مولوی ھا، طالب ھا، مالھا، اين چلی ھاۀبايد ھم!! اما 

 نسل ھای بعدی مجھز با ،ذشته استگنديات  چنين خرافات و چرۀامرور دور:  اسالمی ھمه بدانند که ...و  اسالمی

 منسجم انقالبی چنان بر زمين خواھد ۀاھانگکت اجتماعی آالبی اين تخت خرافات را با يک حرانديشه ھای علمی و انق

ويان  گ تعويض نويسان و مال و مولوی وتمام افسانه ، جن ھا،باله و چند صد ھزار باله ششصد ۀزد که تمام ماليک

 چنين افسانه ھا وجود خواھد ۀويندگفات و مزخرفات اسالمی با يک بال و ھزار بال به زمين خواھد رفت و نه خرا

 .داشت و نه شنونده  و باور مندان به آن

 

 

  


