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 کابلــ  ن زادهـــمؤم . ع

 ٢٠١٢ جنوری ٢٩    

   

 

  جنوری آقای درويش کابلی٢٨به ارتباط تحريری 
 

  :ح و ابراز تمنيات دوستانهبعد از تقديم سال !آقای محترم درويش کابلی

که از تمام دانشمندان علوم اسالمی، مولوی  ينا، ازد ھستيسنخیاز چه جناب عالی دانم که   با آنکه پوره نمی

صاحبان، آيت هللا ھا، مالصاحبان و غيره دعوت کرده ايد که قلم بردارند و با استفاده از دانش و اندوخته ھای 

کار خوبی کرده ايد، اما من از خود شما سؤال دارم د؛  دليل بنويسن.قای آزاد لاسالمی شان در مقابل نوشته ھای آ

در بارۀ . ن مولوی صاحبان و  عالمان دين را خوب شناخته ايد؟ به يقين که نشناخته ايداو آقاي. که آيا جناب آزاد ل

 :کنم به شما معرفی میھر شناختی که داريد نزد خود شما باشد اما عالمان دين را من . معرفت جناب آزاد ل

دين  اينھا ازد؟ گوئي  که عالمان دين میدگوئي فروشان نمی است که چرا دکانداران دين و دين در اينشمااوالً اشتباه 

اوالً پای راست و بعداً پای ، سرت را مسح کن ھايت را سه مرتبه تا آرنج بشوی،دانند که دست صرف ھمينقدر می

 .عت برو و به حرف مال گوش بدهيا مسح کن و در جما چپ را بشوی و

 که صحيح و اتکای چند آيت و حديثیه و ب يکی را در مقابل ديگری استعمال کن نداز،در زندگی اجتماعی تفرقه بي

 .گردن ديگران حواله کنه يا غلط آموخته اند ديگران را محکوم به کفر کن و ھرچه زودتر شمشير تکفير را ب

توانی به اسالميت تظاھر  تا میدست بگير و ه تسبيح ب تر بگذار،است درازريش ھرچه ممکن  ،کن سره عمامه ب

 .دين و ايمان و وجدان را در مقابل پول بفروش پايداری نداشته باش و مقابل پول استقامت و  در.کن

کدام مزرعه  کسی در کدام جائی ديده است که کدام مال در آيا. جوامع ھستندھای اينھا پرازيت  .اينھا مفت خورانند

 کف دست ديگران ۀمفت و آبل خوران از نان تمام اين مفت؟ کار مفيد ديگری انجام داده باشدبيل زده باشد و يا کدام

 .الغر کسی در حيات خود نديده است عالم دين سفيد ھستند که يک مال و فربه و به اصطالح سرخ و چاق،

ھيچ گاھی در مقابل ظلم و استبداد قد علم نکرده  .شوند  عالوه اينھا در مقابل پول  و قدرت به آسانی استعمال میهب

ھزاران قصه و داستان در  .اند مندان حتی خارجيان قرار گرفته زورۀبه اشکال گوناگون طرف استفاد بلکه اند،

 را طرف استفاده قرار داده و ھای مامال ال گوناگونچه اشکه بکار بای مردم ما ثبت است که انگليس ناسينه ھ
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سيل کتابھای   ھند،ۀوقت حضور انگليس در نيم قار در .دين ما جای دادند خرافات را به عوض اساسات در

 و مال د  افغانستان گرديۀروان کراچی و قصه خوانی پشاور چاپ و ھای دينی در الھور،نام کتابه مزخرف ب

 .نمودندغ تبلي و را ترويج  نھاآ صاحبان و عالمان دينی ما

 دور نرويد ؟نداختپای ني  خان غازی را توسط ھمين علمای دين ازهللاآيا انگليس دولت ترقی پسند اعلحضرت امان 

 نفع اجنبی انجام نمیه ام دين بنه ب تباھی و کشتار ھزاران مسلمان بيگناه را ، آيا ھمين طالبان ظلم؟نزديک بيائيد

نگاه مرتبت دينی پائين تر   طالبان را که ازلمھای شان عالم دين ھستند چراما مالی دين و عاھای دھند؟ اگر مال

ين اعمال که نه تنھا برابر ارا  از را اين عالمان دين آنھاچھستند پس  اينھا عالم دين ھستند يعنی آنھا طالب دين و

گويند که طالبان  کنند و به آنھا نمی  نمیاسالم کفر مطلق است نھی و بازداشت نگاه احکام اسالم نيست بلکه از

نامی برای اسالم نيست کنيد نيک که شما می اين کاری؟ رويد جانب دوزخ است نه بھشت ما میش کرام اين راھی که

گيرد و  آنگاه ضرورت نبود که وطن ما به اشغال ديگران قرار .نام ساختيدشما مسلمانی را در ھمه عالم بد بلکه

 .رده ھای شما شاش نمايندامريکائيان در دھن م

در مقابل فرزند  توانند گاه نمی  پس آنھا ھيچ؟ دين ما چه ماھيت دارندی که علماد و فھميديدآقای درويش کابلی ديدي

  والسالم . نھا ندارند آ را ھيچ کدام. آزاد لۀ جناب زيرا عمق مطالع،يا دليل بياورند  ما بايستند وۀ آزاددانشمندِ  و

 


