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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  مسائل ايدئولوژيک

  
  نذير دلسوز

  ٢٠١٧ نومبر ٢٧
  

 ! درنگی گذرا بر اين تصوير پرمفھوم و زيبا

 
 !  که بيننده را به تفکر و تخيل می کشاند با مفاھيم وابعاد عديدهتصوير زيبا 

 و آب ھای سرکش انسان ھا  قادر شدند  گنجانيده شده  که در متن کتاب ھاعلومی  استفاده از با: با کلی نويسی بايد تذکر

  ھزاران ايند در برآيند و آن ھا را به نيروی برق تبديل نمکنند مھار  با ساختن سد و بند و نھر راسيالب ھای مخرب

از آن شک خباير و تاکستانھا و زمين ھای ،با غستان ھا .  يدند سد ھا و بند ھا به ثمر رس ھا ، آبآنپروژۀ زراعتی  از

 انسان ھا با مطالعۀ کتابھا  منظومۀ شمسی  را بشناسند  و به سطح کرۀ مھتاب پياده  .  ... و  دادند و حاصل  نوشيدند

 ...  . ساخته ھای دست شان را بفرستند وسيارات دور آســــمانی شوند و به 

عمر بن « به مصر يورش بردند  جمله و غارتگربه سرزمين ھای ديگران حمله ور شدند اززمانی که مسلمانان وحشی

يعنی علم (امر صادر نمود تا ھرچه کتاب است بسوزانند  ) چوبان بچۀ بيسواد ؛ اما شياد زمانه ھا» يار دوم« ( »خطاب

.... و ھندسه و کميا و رياضی و» استرونومی« از نجوم و - حاوی مطالب علمی کتابده ھزار جلد .  ) را به آتش بکشند

 ھمينطور در افغانستان کتاب در مصر،...  وھای اسکندريهدر کتابخانه   -... گرفته ، تا فلسفه و طب و گياه شناسی  و

 ھمه را به آتش کشيدند ؛ ين ھمچنان درايران زموجود داشت ،) بلخ باستانی (»مادر شھر ھای دنيا « ھائی را که در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھر چه کتاب  ! ديگر ضرورت به ساير کتب نيست. است  قـــــــــــــرآن  مسايل در درونۀھم«: زيرا که عمر گفته بود 

  :  چنين گفته  وحشی کتاب سوزی مسلمانانۀ شاعری در رابط .»!انيد زاست بسو

  .» شستکتاب خانۀ چندين ملت ب*** يتيمی که نا کرده قرآن درست «

  بعد از زجر و شکنجه صد ھا ميليون انسان به اشکال مختلف ، سال گذشته١۴٠٠که به دستور قـــــــرآن طی  از اين

  .  نمائيم  میًعجالتا عبور کشته شدند

...  بوکوحرام و ،عش ا د، القاعده ،طالبان   جھادی ھا،حاال ھم به دستور ھمين قرآن ناپاک و ضد انسانی و ضد تمدن ،

از جمله پيکره ھای سنگی بودا در افغانستان و  (فرھنگی بشربس گرانبھای ميرات ھای  رتکب ھزاران جنايت شدهم

توسط  اين آله ھای دست خدايان سرمايه به امر خدای بزرگترشان  .و می کنند کرده  را نابود...)آثار باستانی سوريه و

 کرده اند و ھم اکنون مشغول اين نوع  و بی دفاع را نيست و نابود  ھزاران تن انسان بيگناهانفجار، خود تعليم ديده ھای

 . ياه مبدل می کنندـــو آبادی ھايشان را به خاک سکشتار اند 

 . تذکر بيشتر در اين مورد از حوصلۀ اين ياداشت به دور است

  : سر دھيم پس علم از ما می طلبد که فرياد

  ! و خدای خيالی شان  »ن  فرقا«و» زبور «  و » انجيل« و»تورات«نابود باد اديان با  «

 ٢٠١٧ نومبر ٢۵دلسوز                                                                             

    

  

 

 

 


