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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديد

٢١/٠١/١١  
  
  

  !مشکل ما در انديشه و فرھنگ ماست
  

 به نظر من اگر به  صاحب در نامۀ جوابيۀ خويش عنوانی من به مطالب زيادی اشاره فرموده اند که"وردک"جناب 

  .ھر نکتۀ مھم آن نوشته به شکل فشرده، ولی جزء به جزء پرداخته شود، فھم آن ساده تر خواھد بود

  : عکس العملی نشان نداده ام اين است که".آزاد ل"ـ دليل اين که من به نوشتۀ جناب ١

حق را دارند که نظر شان را در ھر ايشان به عنوان يک انسان آزاد مانند من و شما و ھر انسان ديگری اين ) الف

  .  بيان کنند،موردی که خواسته باشند

در " اصل آزادی ھای بنيادی بشری"استيد خالف شما خو. چنين حق، حقی مسلم و غيرقابل سلب ھر انسانی است

مروز در علت اين که من و شما ا. اين عصر و زمان ـ با خواھشی که از پورتال نموديد ـ جلو اين آزادی را بگيرد

،  که به عنوان دارندگان دو نظر ـ قرار داريم، ھمين )در مورد خود اطمينان دارم(برابر ھم ـ نه به عنوان دو دشمن 

  .است

 اساس ھمين مفکوره به اين هب. خصوص حق داشتن آزادی بيان، دفاع نموده امه من ھمواره از حق داشتن آزادی، ب

بھتر است . ريد نظريات تان را در ھر موردی که خواسته باشيد، بيان کنيدباور ھستم که شما ھم ـ ھر کسی ـ حق دا

رۀ ادب يل را نبايد فراموش کنيم که از دامنتھا يک اص. وجود نياوريمه ھيچ کدام مانعی در اين راستا برای ديگری ب

  . و نزاکت نبايد خارج شد

موديد، من خود را مکلف دانستم ـ به عنوان يک  اختيار ن".آزاد ل"زمانی که شما موضع غير مدنی در برابر آقای 

ول ـ که در اين بحث، نه به ؤ افغان و به عنوان يک روشنفکر مسبه عنوان يک... انسان طرفدار آزادی بيان و 

خاطر قرار گرفتن در برابر شما، که برای توضيح يک سری حرف ھائی که ه  و نه ب."آزاد ل"طرفداری از آقای 

ن نموده بوديد و به ھمۀ ما ھا مربوط می شد، به شيوۀ غير متداول در ميان ما افغان ھا،  پا پيش شما آن ھا را عنوا

 .بگذارم؛ که با تأسف می بينم اين پيشنھاد افتخار قبول شما را حاصل نکرد

  .    موافق ھستم".آزاد ل"چون من با بسياری حرف ھا و نظريات آقای ) ب
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چنين دعوا ھا را من می . کرده ام و ھيج وقت چنين جسارتی را نخواھم کردـ من ھيج گاه دعوای داشتن علم ن٢

؛ برای مغز ھای ...گذارم برای آقايانی مانند پروفيسور ستار سيرت، داکتر فريد يونس، سيمين عمر ھا و سادات ھا و

ی تفسير کتابی ی به اين بزرگی و راز و رمز و پيچيدگی ھای آن؛ برا بزرگ برای شناخت ھستيیدارای ظرفيت ھا

ابت از خدا و رسولش حکم ينام عالم، و به نه و برای کسانی مانند مالعمرھا که ب! که نه سر آن پيداست و نه آخر آن

  !از مغز کوچک من چنين کاری بعيد است. قتل صد ھا و ھزار ھا بندۀ خدا را صادر می کنند

ر است تا مسايلی از اين که موجوديت قوای ناتو االتی که من مطرح نموده ام ضروری تؤـ به نظر من دانستن س٣

در کشور ما توجيه پذير است يا خير؛ اگر چه من شخصاً ھيچگاه موجوديت قوای ناتو و موجوديت امريکائی ھا را 

  . در کشور نه توجيه کرده ام و نه آن را قانونی می دانم

حضور و کشتار امريکائی ھا و ناتو در در ھيچ نوشتۀ از ھجوم و . شما نوشته ھای مرا يک بار مرور کنيد

  . افغانستان دفاع نشده است

خوانده ام و فرقی ميان اين تجاوز و تجاوز شوروی به افغانستان، نه از لحاظ " تجاوز"من ھمواره اين حرکت را 

 است، می مفھوم و معنی لفظی تجاوز و نه از لحاط اھدافی که در پس اين حرکت ھا يا تجاوز ھا نھفته بود و نھفته

  . بينم

در اين مقاله من فرقی ميان کرزی و کارمل و ربانی . مرا بخوانيد! " طالب و مليگرائی؟ چه طنز با مزه" شما مقالۀ 

چرا؟ چون اين .  ندارند، قايل نشده امءو مجددی و طالب و خليلی و امثالھم، کسانی که به خود ـ به مردم خود ـ اتکا

بودند و ھستند و در برابر کشور يا کشور ھای خارجی، خالف منافع کشور خود، ھا ھر کدام به کشوری وابسته 

  . تعھد خدمت داده اند

تنھا از ھمين جمله بايد فھميده شود که من نه تنھا ھجوم شوروی به افغانستان را تجاوز می دانستم و می دانم که 

را نيز نوعی از تجاوز به خاک ... د و چين و ھجوم امريکا و مداخالت مستقيم و غيرمستقيم ايران و پاکستان و ھن

  . خود می دانم

من در اين خصوص تا جای امکان نوشته ام و باز ھم خواھم نوشت؛ ولی با اين ھم ھمانطور که در باال ياد شد، مھم 

 مسايل پرداختن به: تر از اين ھا طرح ھمان مسايلی است که شما آن را از لحاط اھميت در درجۀ دوم قرار داده ايد

  !فکری درکشور ما

من ھيچگاه نمی گويم که خارجی ھا برای ما مشکل ايجاد نکرده اند و . به نظر من مشکل اصلی ما خارجی ھا نيستند

خارجی ھا از نفع و ضرر خود و اين . خارجی ھا کاری را که بايد به نفع خود بکنند، می کنند. مشکل ايجاد نمی کنند

و ھوشيار شدن ما به شناخت افکار و عقايد و فرھنگ و ! ما بايد ھوشيار شويم.  نيستندکه چه کنند و چه نکنند غافل

ھيچ چيزی عوض نمی شود تا انديشه و افکار و ... من اگر ھزار بگويم تجاوز و تجاوز و . تاريخ ما مربوط است

ن تغييری تنھا از راه واکاوی و چني. اعتقادات و فرھنگ من ـ که بر پايه آن خود من ھم تغيير می کنم ـ تغيير نکند

  . وجود می آيده ھمين پديده ھا ـ فرھنگ و انديشه و اعتقادات و تاريخ ـ و شناخت سود و زيان اين پديده ھا ب

  :ستراتيژی ھا با توجه به سه مسأله طراحی می شوند

  .   خود) نيروی(ـ شناخت  

  و،. دشمن) نيروی(ـ شناخت  

  .ـ شناحت محل تالقی ھا
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، بلکه آن است که من و شما بدانيم که "سديد"ھستيد و من "وردک "شناخت آن نيست که شما.  خود را بشناسيمما بايد

  ما چگونه فکر می کنيم و چرا؛ و چرا چنينيم؟ 

حضور ناتو و امريکائی ھا و پاکستانی ھا و ايرانی ھا و قبل بر اين روس ھا در کشور ما برای آن است و بود که ما 

ولين فکری يا فکر سازان ؤمس. يمئانديشه ھای مبھم تر خود جواب بگورا نخواستيم در طول تاريخ مبھم اين چرا ھا 

تأسف به ھر دليلی  ما که بيشتر علمای دين بودند و ھنوز ھم ھستند در توضيح مسايلی مھم و حياتی و ملموس ما، با

  . که بود، کوتاھی کرده اند

. انيد؛ که فکر می کنم حتماً حداقل يکی از آن ھا را يک بار تا حال خوانده ايديک بار اين توضيح المسايل ھا را بخو

ببينيد شما چگونه می انديشيد؟  کدام : آيا علمای ما بھتر نبود که به جای اين ھمه توضيح المسايل يک بار می گفتند

  ! يک مسأله را از ميان اين ھمه توضيح المسايل ھا به شما مثال بزنم؟

 ما خود، با استفاده از نعمت سواد و دانش، فرھنگ خود را، اعتقادات و باور ھای خود را با دقت و و امروز که

الی مطرح می کنيم، شما می فرمائيد اين ضرور تر است، يا ؤتأمل مورد ارزيابی قرار می دھيم و اين جا و آنجا س

  ...آن و 

را  بستر ورود و زمينۀ حضور آن را اين مھيا در حين ضروری بودن آن، اين ضروری تر است؛ زي: من می گويم

مشکل ما ! نيست... در يک کالم مشکل ما  ـ باھمه حرف ھا ـ امريکا و روس و ايران و پاکستان و ! می کند

  !فرھنگ و انديشۀ ماست

  :من مانند شما به آزادی و استقالل کشور فکر می کنم، اما دو نکته را نبايد فراموش کنيم که

خصوص حفظ و نگھداری از آزادی و ه  به آزادی و استقالل بدون داشتن پايه ھای استوار فکری، بـ دست يافتن

  . استقالل کشور ـ ممکن نيست

فرق شما و من در اين است که شما پيش پای تان را نگاه می کنيد و من به افق ھای دور و به نسل ھای بيشمار اين 

 خواھند پرسيد که پدران ما چه گفتند و چه کردند و چه نگفتند و چه کشور که يکی پی ديگری خواھند آمد و از خود

  !نکردند، می انديشم

فکر می کنم که شما . دست می آيد؛ نه از دامان بيگانه ھاه ـ آزادی و استقالل يک ملت از راه تکيه به خود آن ملت ب

 خسته کننده شده و ھم برای شما بيشتر از اين توضيح در اين خصوص ھم برای من. منظور مرا درک کرده باشيد

  .شايد مالل آور باشد

اولويت، نو شدن فرھنگ و انديشۀ ماست؛ بدون . اين مسايل را برای آن نوشتم که شما از اولويت ھا صحبت نموديد

  .اين که ساير مسايل را که به ترتيب دارای اھميت اند فراموش کنيم

بان، تفرقه اندازان، بيگانه پرستان و ھم در مورد زندان ھای ـ در مورد سکتاريست ھا، فاشيست ھا، تجزيه طل٣

من با شما ھم نظر ھستم؛ ولی بازھم می گويم که شما اگر بال پرندۀ را قيچی ... ابوغريب و گوانتانامو و بگرام و 

  . کنيد، قدرت پرواز را از آن پرنده می گيريد

نديشدن ما ناشی می  از فرھنک بستۀ ما و از نيضعف مافراموش نکنيد که ضعف ما باعث قوت ديگران است و 

  . گردد

شما شايد متوجه نشده باشيد، ولی در کشور ما موانعی چون خود شما بر سر راه انديشيدن آزاد وجود دارد و انديشه 

ھا ھمواره پيش از اين که به بلوغ برسند و درست و نادرست آن معلوم شوند، مانند تلويزيون ھائی که در دوران 

  . دست کسانی مانند شما به دار تعصب آويخته می شونده الب به دار آويخته شدند، بط
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به نظر من اولويت کار ما اين است که ما موقف تاريخی و فراتاريخی خويش را در برابر انديشه و انديشيدن در 

  .کشور خويش تغيير بدھيم

 که ما در برابر نوشته ھا يا در برابر نظرات  جای بسيار تأسف است. ـ ای کاش شما آن نوشتۀ مرا می خوانديد۴

اين کار درست يکی از ھمان چيز ھای است که من روی آن انگشت . ی را اختيار می کنيمئديگران چنين موضع ھا

فرق . حق دانستنه پيش داوری ھا و حرکت از يک موضع ثابت و تغيير ناپذير و خود را ھميشه ب. انتقاد می گذارم

رق يک دينمدار و کسی که انديشه ھايش ـ حتی خداشناسی اش ـ برروی اندوخته ھای عينی و عملی و علم و دين يا ف

تجربه ھای دامنه دار بشری استوار است ھمين است که يکی خود را در کمال نھائی می بيند و می گويد ھمين که من 

اين مربوط می شود به زمان و بازھم به می گويم و ديگری می گويد تا اين جا که تجربه ثابت کرده آره، و بعد از 

  . تجربه؛ ھمانگونه که در طول تاريخ بشری بوده است

ساختن دريا ھای از خون نبايد به اثبات برسانيم، بلکه ضروری تر نظر من اين است که ما اين حرف ھا را با جاری 

حال که . و اين صدا ھا امروز از طريق ھمين نوشته ھا بھتر شنيده می شوند! است تا صدای يک ديگر را بشنويم

خواست خدا چنين بوده است که شما به عنوان يک مرد مذھبی و من به حيث يک روشنفکر در برابر ھم قرار 

 يم ـ نه برای دشمنی و جنگ، بلکه برای روشن ساختن يک سلسله حرف ھا ـ  چرا نبايد به حرف ھای يکبگير

  يم خويش را آگاه بسازيم؟ ئديگر گوش دھيم و از آنچه گفته ايم و ميگو

 دو اگر ما. ين می رود و نه به طرف باالئی رھا کنيد به طرف پائاگر سنگی را از بلند. ود را داردطبيعت قوانين خ

پا را در موزه کنيم که نه، سنگ به طرف باال می رود کسی چيزی کرده نمی تواند، ولی طبيعت ميليارد ھا بار ھم 

ين سوق می دھد و با اين کارش ابله بودن ما را بيشتر ئمان جا رھا کنيد آن را به طرف پااگر شما آن سنگ را از ھ

  .از پيش برمال می سازد

  .با چنين فرھنگی ما ھميشه مشکل داريم؛ ھم با خود، و ھم با ديگران! ستفرھنگ ما متأسفانه چنين ا

دست ما افتيده ه اگر اين حرف درست باشد که به عمر اطالع دادند که در مصر يا در ايران کتاب ھای بی شماری ب

ت ما قرآن را داريم و شما بفرمائيد که با اين کتاب ھا چه کنيم و عمر فرمان داده بود که اگر مطابق به قرآن اس. است

اگر خالف قران است ما به چيزی که خالف قرآن باشد احتياج نداريم، پس بايد گفت که نظر شما ھم از ھمان چشمه 

آب می خورد و پس از ھزار و چھار صد سال ھنوز ھم ھمان نظريه دينی بر افکار شما و افرادی مانند شما مسلط 

از به اين داريم که يک بار ھم اگر شده سر از خواب بيشتر از يک ھزار در حالی که به نظر من ما سخت ني. است

  . ساله بلند کنيم و ببينيم که ديگران چه فکر می کنند و در پيرامون ما چه ھا می گذرد

يک نگاه آموزنده به اطراف ما، در درون خاک خود ما، و ديدن ده ھا ھزار نظامی . الزم نيست زياد دور برويم

و صد ھا ھزار نوع بدبختی ھای ما کافی است که ما را ...  ھای پنھان و آشکار ايران و پاکستان و خارجی و دست

  .متوجه چيز ھای غير از قرآن و دين ھم بسازد

اين . می دانيد که بدی کار دينمداران متعصب در چه است؟ اين که می پندارند برای ھر سؤالی جوابی آماده دارند

  . را از انديشيدن باز می دارد و مشکل اصلی ما ھمين استنوع تفکر و تصور انسان 

از ھمين مشکل است که ھزاران مشکل ديگر ما، به شمول مشکل ناتو و امريکائی ھا و بمباران ھای آن ھا و بگرام 

  : ده ھا سال است که در کشور ما می گويند مارکس گفته است. بروز می کند... و گوانتانامو و 

آيا شما نمی بينيد که از دين در طول تاريخ در کشور ما در جھت تخدير ذھنيت ھا و " .ھاستدين افيون توده "

ول در برابر خدا و مردم نگاه ؤ تاريخ خود به عنوان يک انسان مستخديش افکار استفاده شده است؟ به جامعه و به
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مارکس به خدا اعتقاد . ن دين استآيا ھمانطور نيست که مارکس می گفت؟ به ما گفته شده بود که مارکس دشم. کنيد

  .  نداشت، ولی دشمن دين و آزادی ھای مذھبی نبود

آن ھم نه برای اين که از مارکس دفاع کنم، زيرا نوشته ھای . من در آن مقاله تنھا ھمين دو نکته را توضيح نموده ام

ف و ساده ھستند و ھر کسی که اين نوشته ھا صا. خصوص دفاع من و امثال من، احتياج ندارده مارکس به دفاع، ب

غرض از پرداختن به اين مسأله اين بود که ما متوجه اين اصل . غرضی در کارش نباشد آن را به سادگی می فھمد

  .شويم که چقدر ما را از انديشيدن درست منحرف نموده اند

رياليزم در اين سرزمين امپ: شما می گوئيد. رزومندی شما امتداد داردآـ دامنۀ آرزومندی من کمی بيشتر از ۵

شمول آن کشور يا کشور ه آرزو دارم ھيچ کشوری ـ ب: آزادگان ھيچ وقت به ھدف خود نمی رسد و من می گويم

در مھمانسرا ھای مجلل شان آرام غنوده (!) ھائی که ھمين اکنون رھبران پرآوازه و گل ھای سر سبد جھاد افغانستان

شفته و آشفته تر می سازند، در اين سرزمين به ھدف يا اھداف شوم خود اند و به دستور آن ھا کشور خويش را آ

  .نرسد

ی نرسد ئنام دوستان شما افتاد، باز ھم کار اين ملت به جا ھاه ـ اميدوارم که اگر اين بارھم خدای ناخواسته قرعه ب۶

تکب می شوند به گردن ا مر را که دوستان تان خود مرتکب شده اند يئیکه امروز رسيده است و باز ھم ھمه گناه ھا

  . ندازندخارجی ھا ني

چرا کار ما . دست دوستان شما افتاده سرنوشت کشور و مردم ب. روس رفت، نجيب سقوط کرد و دوستان شما آمدند

شمول تجاوز و حضور نيرو ھای امريکائی و ناتو ه بدين جا کشيد؟ آيا شما فکر نمی کنيد که ھمه بدبختی ھای ما ب

! ول ھستندؤ البته در ھمان حدی که اين ھا مس.ز کارنامه ھای زشتی که  دوستان شما مرتکب شدندميراثی است ا

  .واال اين ميراث ريشه ھای خيلی خيلی درازی دارد

آيا می توانم بپرسم که شما آن وقت کجا بوديد، و چه می کرديد؟ اگر امين و کارمل مستقيماً شوروی وقت را به 

 دوستان شما خواسته و ناخواسته پای پاکستان و ايران  را ـ و پای امريکا و ناتو  را ـ به افغانستان دعوت نمودند،

  . خاک ما کشاندند

در امر مقصر خواندن امريکائيان در خشونت ھا و کشتار و بمباردمان ھا و غيره و غيره من نه تنھا امريکائيان و 

قسيم و ده ھا تا جنايت م و خليلی و مجددی و سياف و مؤتلفين خارجی و داخلی شان مانند کرزی و ربانی و دوست

ن ھا ـ  در اين ھمه ويرانی و خون آ مثل اين ھا را مقصر می دانم، که دوستان شما را ھم ـ حتی بيشتر از پيشۀ ديکر

 سقوط اين ملت را بعد از"  افتادهبه راه" بودند که ھمراه با ديگران کار ھمين ھا. و اشک و آه و ذلت مقصر می دانم

  .طالب ھم از درون ھمين ھا موجوديت پيدا کرد. نجيب، خراب کردند

در اين حرف شکی وجود ندارد؛ ولی با تأسف يک تعداد . ـ شما اين سرزمين را سرزمين آزدگان می ناميد٧

ز فرزندان ناخلف اين مرز و بوم ـ دوستان شما و کرزی و دوستانش که شرمش باد از آن شف دستاری که در يکی ا

 آزادگان را به عکس ھايش به سر زده است و شرمش باد از اين که خود را يک شخص ملی می خواند ـ دستار اين

  .     دنخاک برابر کرده ا

ن آـ در مورد اين که عرفا با کسی مناقشه و مناظره نمی کنند، بايد به اطالع جناب شما برسانم که مناظره در ٨

کسی ھم آن ريش سپيد را . گذاشتن آن ريش سپيد در مناظره شروع شده بودمورد خاص روز ھا قبل از پا پيش 

 اين کار کرده باشد، و اگر کسی ھم فرض محال او را مجبور به. مجبور نساخته بود که در آن مناظره اشتراک کند

  .  نبايد به اين کار دست می زد،ريش خود بود" واکدار"او که خود 
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. بق پندار شما شيوۀ عرفا را که با کسی مناقشه و مناظره نمی کنند، اختيار کنداين ريش سپيد می توانست که مطا

من آرزو داشتم که شما دنبال اين سلسله بحث ھای روشن کننده را بگيريد، ولی، خوب چه . ولی او اين کار را نکرد

  ! می توان کرد

اگر دوست ما :  برده و اضافه نموده ايد کهنام... ـ شما از بزرگانی مانند حافظ و بيدل و سعدی و خوشحال خان و ٩

می خواھد که بفھمد چطور می توان از راه عرفان به خدا رسيد، بايد به آثار علمای مذکور مراجعه کند و خود را 

  .آگاه سازد

من اين کار را نمی کنم، زيرا در آنصورت مجبورم اول خدا را آن قدر کوچک بسازم که برابر باشد با محدوده 

  !اين کار را من، البته بعد از اين که آثار اين بزرگان را دقيقاً مطالعه نمودم، نمی توانم بکنم. اين ھاتصور 

يک نکته را بايد خدمت شما عرض کنم و آن اينست که خدا در قالب فکری ھيچ انسانی نمی گنجد؛ خواه اين انسان 

  !حافظ و مولوی باشد يا موسی و عيسی و يا پيامبر ما

فرآميز می دانم که کفرآميز نمی دانم، بلکه اين را ک" آيا سوره فاتحه جزء از قران است؟ : " ال را کهؤمن آن س

  !!      به خدا... و آن ھم با ارتباط دادن آتش و دوزخ و " !من خدا را می شناسم) : "يمئيا بگو(بگويم 

م برديد تا جا ھائی که برای آن ھا ممکن است آن ھائی که شما از آن ھا ناۀ من به اين باور ھستم که مرغ انديشه ھم

به پرواز خود ادامه می دھد، ولی باالخره به تصور اين که ھر آن چه را که بايد می ديد و می دانست ديده و دانسته 

  !مانند سيمرغ عطار. است ـ تصوری محض ـ با بال ھای سوخته به پيش پای صاحبان شان سقوط کرده است

زمانی که عارف ھای پنداری ما از راه تفکر در قرآن نمی توانند . خوست ی ھای انسان دينعرفان حاصل درماندگ

  . ال ھای خويش پاسخی بيابند، به دامن عرفان پناه می برندؤبه س

زيرا در آن رگه ھائی از  تفاھم و . ولی باوجود اين تفکر عرفانی نسبت به سائر تفکرات دينی تفکری است، واال

ری و تکثرگرائی و تحمل و گذشت وجود دارد؛ اگر چه در ميان آنانی که امروز خود را پيرو موالنا تساھل و دگرپذي

  .می دانند عمالً چنين چيزی به مشاھده نمی رسد... و عطار و خرقانی و 

من ھمان شخصی ام که وقتی استادش می خواست به او . من شخصی نيستم که به بازی با کلمات عادت داشته باشم

  !" ھمين يک حرف برای من کافی است!نه: " ، گفت!"بگو، ب: " گفت" الف " دين بياموزد و بعد از درس 

وجود آمده ه  نيست که از سر مستی، خود بينی و غرور به آنچه  علم و دانش می ناميم بھیمتوجه باشيد که اين نه، ن

  ! بيان می دارم است که با درک فکر قاصر خود آن را با چنين صالبتی ھیباشد، بلکه ن

شما اگر ھزار بار موالنا و حافظ را از نو بخوانيد، جز کلمات بی نھايت زيبا، ادبيات بلند شعری و احساس بسيار 

رقيق و ظريفانه و انسانيی عارف، چيز ديگری که کمک عملی و منطقی و علمی به شناخت ھستی يا شناخت خدا به 

  . دست نمی آوريده شما بکند ب

ساس و عاطفه و روان و تربيت، توأم با سرخوردگی ھای ما ھستند که قالب فکر عرفانی ما را می در عرفان اح

  . سازند

ذکر مداوم و تکرار ھزار بارۀ يک کلمه يا يک جمله باالخره انسان را بدان حدی می رساند که فکر کند خود 

  ! خداست

  !مين که ھستمن يقين دارم که اين بحث به مذاق خيلی ھا برابر نيست، ولی ھ
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من ھزار بار خدا را شکر می کنم که من آنگونه که سياف و !  دين و کفر مرا از البالی ھمين کلمات تخمين بزنيد

و در اخير اين را با صدای . محسنی و امثال اين ھا در باره دين و مذھب و خدا و پيامبر فکر می کنند، فکر نمی کنم

  .  م، ولی مانند اين ھا نباشمرسا می گويم که ترجيح می دھم کافر باش

  

  

  
  


