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 .آزاد ل

 ٢٠١٢ می ١۴

 

 "نذيری " محترمۀبه ارتباط نوشت
 

 آزاد -نستان آزادافغا(باعرض درود ھای بی پايان  و اظھار سپاس  از گردانندگان با شھامت پورتال آزاد انديشان 

 ما  مساعد ساخته و با ۀھای ھستی ساز را برای تمام ملت در بند کشيد  تبادل افکار و بحثۀکه زمين) افغانستان

 :نويسم  خدمت ھموطن گرانقدرم آقای نذيری می،دھند را ادامه می پذير  آنخستگی ناحوصله مندی  و پشتکار  

  !قای نذيریگرانمايه آھموطن 

ين اکاش ساير ھموطنان ھم  در. االت اعتقادی خود خوشحالم ساختيدؤس  و خوب تان در موردا محتو پرۀ با نوشت

ھم که در را و شما را زجر داده و چند کسانی  ھا سھم گيرند چون سؤاالت مشابه و الجواب سالھاست ما صحبت

خرافاتی نان چذھبی و ھمل موضوعات گنگ دينی و مکه بر اص سطح عالمان دينی  تبارز نموده اند بدون اين

 آداب تشناب ، آداب جماع نمودن،ما در تفھيم آداب نماز خواندنه  با نوشتن چند آيت و حديث ب،شنگر باشندرو

رفتن و يا ثواب چھل و يا پنجاه نماز را مطرح کردن سعی نموده اند تا به اين روش که مشکل گشای انسانھای  

تواند باشد    نمی،ايم راده و خواست خود در يک فاميل مسلمان متولد  شده مثل من و شما  که جبرا بدون ایمسلمان

ين شاخه به افقط به دنباله روی از علمای فقه و شيوخ عرب از!! ھا ھستند  ھا ھم در رديف اولی نشان دھند که آن

 خود نمیه ب اآنھ. را مطلع سازند يائی و ناديده ماروختان  خيالی درھای  آن شاخه جسته و از موجوديت برگ

 به شاخ و پنجه اً ھداب شناخته و بعدتخواھيم اديان را از  ھای اساسی ھستيم و می گيرند که ما خواھان شناخت ريشه

گويند که جن چند نوع است؟ نام شيطان چيست؟ و طريق تسبيح  نويسند و مکررا می ھا می ھايش بپردازيم ؟ اما آن

چون در اصل ما !!!! ا حالل مشکالت انسانی  ما مردم نبوده  و نيست ينھاگفتن ماليکه ؟؟؟؟؟ که ھيچ کدام از 

 ١۴٠٠ چيست ؟  بدانيم که چرا ما از ،شيده نگھداشته انآنچه را از ما پوخواھيم بدانيم  می. خواھان حقيقت ھستيم

 به نفع بانی ھای مادی و معنوی بيشماریانی قرھای مشخص زم سال به اينطرف زير نام اسالم و قرآن در مقطع

 ممثلين و دنباله روان ۀھا به ھمچو چرا ھا از وظايف عمد ايم؟؟ که دادن جواب اعراب و زور مندان داخلی داده

ھنگ  و پول اعراب و غير مستقيم  تأمين   وابسته به فربختانه يک تعداد انسانھایسفانه و بدأاسالم است اما مت

طالب ،  مولوی، آيت هللا، االسالمةحج،  مال،نام عالم دينه يشه ب ھم، منافع جنايت کاران نيرو ھای استعماریۀکنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دارند و با تکيه به فرامين و  ھا و خداوند محسوب می و حتی چلی بر خاسته و خود را واسطه و رابطه  بين انسان

  به اين و اصال !!دارند  ذھنيت در ھم و بر ھم بشری است بسنده و گلو پاره میۀداخت  که ساخته و پریئدستور ھا

  خودرا بر ما از طريق زور تحميل نموده و میۀن کننده تماس نگرفته فقط ياوه ھای باطليموضوعات اساسی و تعي

بوط آن و موضوعاتی مر قر،نمايند  تا با غصب ديگر حقوق انسانی ما  حق سؤال نمودن مخصوصاً در  باره دين

 و بياورند و  ت بار آوردهأودات  سراپاگوش  بدون زبان و جرفته و به مرور زمان از ما موجھا را از ما گر به  آن

وھم نگھداشته اند که ما حتی تصور سؤال نمودن و راه يابی  به حقيقت را ھم نميتوانيم  آنقدر ما را در ترس و

  .داشته باشيم

سواد  ر مجموع بیبد بخت ملتی  بوديم و ھستيم که ھمين به اصطالح عالمان و دانشمندان دينی ما ھمه که دچه ما 

فلھذا !! يند ما بگوه و  نفھم بوده و جز ھمان چيز ھای بخورد دادگی شان چيزی ديگری بلدنبوده و نيستند که ب

وذ با خشونت ھای خانوادگی و اجتماعی زير تأثير نف. …ھميشه سؤاالت ما به ار تباط دين و مذھب و قرآن و 

س کار قرار دارند  بار ھا أکه در ر!!!! آن عده از عالمان دين .  ھمين قشر مفت خور جواب گفته شده استمسلط

فت نسل جوان و آگاھی مردم در ترس و خوف ھستند چون با رشد وده اند که از علم و تمدن و پيشراعتراف نم

ھا   و ماھيت آناز بين خواھد رفت خوری آنھا  قدرت مندی و مفت، سلطه،مغزی جوانان و توجه مردمان ما به علم

روی ھمين ديدگاه استعمار منفور جھانی سعی داشته انسانھای . گار و بازار شان ديگر خريداری نخواھد داشتآش

ھا را  پرگو و لفاظ را که دارای ھر شغل و پيشه اجتماعی باشند  در اختيار داشته و با تأمين منافع اقتصادی شان آن

  .زوم در بازار دين و دين بازی وارد و فعال سازندلعندال

ين اچيزی که در . ديدم  اسالمی را میۀھای بيرون مرزی بر نام  مثال من چند روز قبل در يکی از تلويزيون

حاال ما ھمه نوع !!!! بودند يعنی انجنير اسالمی ...... نامه برايم جالب بود گرداننده آن بود  که جناب شان انجنيربر

  !!!!را ھم ديديم  ن آنرھبری را در اسالم ديده بودم به جز انجنيری ؟ اکنو

  : شما بايد عرض بدارمۀبه ار تباط سؤاالت مطروح! ھموطن عزيز 

توانستم سؤاالت شما را با مو شکافی  و ريزه کاری ھای  بودم تا می  کاش من دانشمند و آگاه بر ھمه مسايل می

فته و ادعای دوش گره بوليت را ؤاين مسدادم اما متأسفانه  در آن پايه از دانش نيستم که  علمی جواب می

ی به ئھا من نوشته: که  توانم چند سطری بنويسم و آن اين جوابگوئی سؤاالت شما  را بنمايم اما به ار تباط آن می

تال ين پوراھا سؤال بوده  و اقبال نشر در ھا که ھرکدام شامل ده  آن نوشتهۀ پيامبران که ھم، قران،ارتباط اديان

به جز دو يا سه مورد  !!  که متأسفانه از طرف ھمين اسالم شناسان و علمای دين ،ام شتهرا يافته است دا) آزادگان(

کنم عالمان دينی حرف منطقی  و دليل قانع  که چرا ؟؟ فکر می اين. اشته ام برای خود ندفحش و دشنام جوابی  

جواب !! ب قرآنی و اسالمی دھند اند تا آن ھمه سؤاالت را که از خود قرآن بر داشته شده است جوا کننده ای نداشته

اوليه شان که ھمان دشنام ھا بود نثارم شده و جواب دومی شان ھم ھمان شمشير  اسالم است که اگر در چنگال 

خونين شان بيفتم از ھيچ جنايتی  مثل  بنيان گذاران اديان در حق من دريغ نخواھندکرد ؟؟ و بايد بيفزايم که 

زودی بتوانم خدمت ھموطنان ه که اميد است ب) خلقت از ديدگاه اديان ابراھيمی(ام نه ای زير دست دارم  ب نوشته

را بر جوامع  نآ بتواند روشنگر حقايقی  باشد که خرافات مقدس  ایشايد تا اندازه. آزاده و با ھمتم تقديم دارم

  بانی شده ايم ؟ قرمقلد تعميل نموده اند و ما ھای ريش دار و بی ريش و عمامه پوشان  اسالمی توسط گروه

بايد در نظر داشته باشيم که قرآن در شرايطی  نازل شده  که شناخت انسانھای آن زمان از جھان در ھمان حدود 

نه ر و،ينددانسته اند تا برای مردم بگو اند  اضافه تر از آن چيزی نمی را مطرح ساخته فکری خود شان بوده که آن
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ھای  در کتاب...  خلقت و، عدالت،جبر و اختيار، ی راجع به کائناتئگونه گواديان ابراھيمی دچار چند خدای واحد 

 ، مال، االسالمةحج، آيت هللا. .  انجنير اسالمی ، داکتر اسالمی، تا  به ھزاران عالم و دانشمند.شد مقدس نمی

ر يش تغي مال سازی استعمار سر گردان و زبون تر شباروز در تالۀساخته شده   در فابريک... …مولوی و 

ھای مقدس باشند و زحمت بکشند تا اين دين را از رسوائی نجات داده و قرآن را تکامل  جمالت و مفھوم آيات کتاب

ھای اسالمی را تفريحا مرور نمايم  چون نو انديشان  آيد تا آن ھمه نوشته من با وجود پيری ھنوز ھم بدم نمی. دھند

 پيش گفته شده با ھمان ديد و شناخت منتھی در قالب و چوکات  سال١۴٠٠اسالمی ھمان چيزی را ميگويند که 

 شنفکری اسالمی خود را ثابت سازند ؟؟روتا !!!!!!! ادبيات امروزی 

  باشيم) شاھين!! (ھموطن بيا

 آزاد ل

 

 


