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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

 ٢٠١١اول جون 

 

 توضيح الزم
 

يحات قرآن سلسله بررسی ھا را ادامه و به استناد تشر) رسی مختصر قرآنبر(بلی ام زير عنوان  قۀاينجانب در نوشت

 ما ۀتال عزيز و گرانمايآن افتخار نشر را در پور ماه می بخش دھم ٣١پرداخته بودم که به تاريخ ) کتب اسالمی (و

گی عمر از طرف ويراستار ا خانودۀ يافت و قسمتی ازآن يعنی شجر" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ھمين پورتال 

شان از آنھا سپاسگذاری  عملصد در صد  ئيدأت و با داشتهمخالفت نکه من با آن . گرامی پور تال حذف گرديده است

 و با داشتن چنين انسانھای می نمايمال احساس حگذرند خوش سطحی نمیای که از ھر نوشته  ينانموده و خود را از 

 موفقيت وشادمانی  در کنار خود احساس  ،استبداد و خرافات پيشقدم بوده اند ضد شريف که در پيکارضد استعمار و 

  .نمايم افتخار میبه وجود شان در راه پيشبرد مرام ھای انسانی خودم و ديگر ھموطنان ھمرزم و ھم سنگر نموده و 

تباط نوشته ھايم موجود باشد ار به ایه ھدانم تا اگر شک و شب ين راستا چند جمله ای را قابل توضيح میا اما در 

  .پندارم  ھا اين توضيحات را الزمی میرفع گرديده و از موضع روشن انسانی به آن ھمه نوشته

 اسالم بر  نکرده بلکه از ديد انتقادی به اديان مخصوصامذھبی و جبھه گيری دينیھيچ يک از نوشته ھايم من در  

 می  ضد برادران اھل تشيع عملهنمايم دليل به آن نيست که ب   استناد میعالم سنی يک ۀاگر به نوشت. خورد داشته ام

 است نه شيعی و يا سنيی چون مذھب سنی و شعيه مشتق شده از اسالم و نوشته اسالمین آن نوشته يک  برای منمايم

  . ی چندھر دو پيرو اسالم اند البته با اختالفات

 ؟؟ ديگر اينکه من با ھيچ ھموطن خود در ھر  نه با فرقه ھای مذھبی به دين و اديان است–سرو کارم به اسالم من 

 ضمير روشن و خوش – قلب پاک دانم آنھا  چون می. ندارم  اختالفھر دين و مذھبی که باشند ی که ھستند به ئکجا

 فقط دو طايفه يا دو جنس ازين .من تمام ھموطنانم را فرد فرد احترام داشته و دوست شان دارم. ی دارندئباوری ھا

جنايات و که ) پرچمی و خلقی (اولیند توانند قابليت احترام را داشته باش احساس مجزا ھستند و به ھيچ صورتی نمی

گروه ھا و تنظيم ھای جھادی (در تاريخ کشور ھا به رنگ سياه نوشته شده است و دومی انسان کشی ھای شان 

.  وحشی و خونخوار ايرانیندييم آخژآی و ر. اس. ای و آی . آی.يکه اسالم سازی سیفابرساخته شده در ) اسالمی

 ۀابت نموده اند که چه کاره ھستند ؟؟؟ آنھا نه تنھا مستلزم احترام نيستند بلکه مبارزثدر تيوری و عمل خود اينھا 
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اما ھموطنان شريف و عزيز ما درين . ھر انسان پاک ووطن دوست خواھد بودۀشديد با عقايد خرافی شان وظيف

اما (مه نسل قھرمان د ھکنن اد ی که ھستند به ھر زبانی که صحبت میژاز ھر قومی باشند از ھر نرديف نيستند 

  .باشندگان ھمين سر زمين ھستند)   خوش باور

فھميده ايمان نی که به آن  ئبانی چيز ھاو قر  اسالم زده ھستند برای من قابل احترام ھستند فقط بايد اضافه نمود که

گويند  کنند و می ستی آن اعتراف میدرکه بخوانند به   ينا اسالمی را قبل از آنھا ھر کتاب  .دارند و می پر ستند

 مسلمان متولد با اسم عربی و تکلم ۀزيرا که  آنھا در يک خانواد. ھمين کتاب چون اسالمی است پس درست است

ت را نداده أخود اين جره صد ھا کلمه و جمالت عربی روزانه در جامعه تبارز نموده اند و ھر گز  متوجه نشده ياب

 ؟؟ بعد تصميم در صحيح بودن و هخاطر اينکه بدانند درست  است يا نه د بخوانند بخوانن تا آن کتابی را که میاند 

  .غلط بودن آن گرفته و قضاوت نمايند

 کند؟؟ خودش ھم نمی خواند وگاھی ھم زار زار گريه می  مثال يک ھموطن بدون اينکه  عربی بفھمد قرآن را می

ھر گز توجه ننموده ...  کتاب خدا پس درست است داند چه خوانده ؟؟ و مفھوم آن چيست؟؟ فقط ھمينکه قرآن است و

؟ و بعد از خواندن آن به لسانی که  راستی آسمانی است گويد ؟ آيا راستی اول بايد بداند اين قرآن چيست ؟ و چه می

بعد آن ھر ه شده فرستاداز طرف خدا  است و بلی قرآن کتاب آسمانیبرايش قابل فھم است اگر به اين نتيجه رسيد که 

 تنگ خمودی  ۀر بخواند و گريه نمايد حق به جانب است ؟؟ اما دستگاه استعمار جھانی نمی گذارد او ازين حلققد

 ، آيت هللا و تير آوران فرستاده و ھمه را مشغول اختالفات مذاھب، آخوند،فکری بيرون شود به ھزاران مال و چلی

کفش ھا در وقت نماز و ، ھار شنبهدعا ھای شب چو آداب تشناب رفتن  ،  جماع کردن که ثواب دارد،اشکال وضو

 ديگر مثل عزا داری عاشورا و ماتم و ۀلأو ده ھا و صد ھا مس  بالھای فرشته ھا– نطرز عبادت اجنه و شياطي

 و به آنچه رند انتقادی از اسالم را نداۀزنجير زدن و چنين چيز ھا آنھا را مشغول داشته که ايشان  وقت مطالع

 اوالد ھای شانرا به ھمان شکل يق نموده به آن اعتقاد راسخ داشته و خود شان ھمزر به مغز آنھا تپيشوايان شان 

  . دارندمی بيه تر

ه دارند تا به مرور زمان اين مواد مخدر که از طرف عه مطالبضرورت . اين ھموطنان ما احتياج به راھنمائی دارند

که با ھمچو   اينۀ عالوهمن ب. يق شده بيرون آورده شودزرنيرو ھای استعماری و دکانداران دين در مغز شان ت

و ر خوش باو يک ھموطن ،طن و برای شان منحيث يک ھمو عکس دوست شان ھم دارمهھموطنی در تضاد نيستم ب

   .خوش قلب احترام ھم دارم

پرچمی و  با – جھانیاستعمار  با – و دست نشانده ھا و نوکر ھای شان  اعراب با-  خرافاتبا  –اديان اختالف من با 

 است نه با ھموطن  امپر ياليسم جھانی بشريت و با سياست و روش ھای خون آشاموجدانان تاريخبی خلقی اين 

  .شريف من

 زير عنوان آقای سراب صالحداشتم به جواب نوشته ای ھموطن گرامی ام   اگر به ھموطنان عزيزم احترام نمی

يد عقده د با ٢٠١١ جنوری ١٢تاريخ ه ھمين پورتال گرانمايه بدر نتشره م) ؟شمشير اسالم دين شمشير و يا بدون(

 ۀ عالوهچون ھموطن گرامی من آقای صالح ب. دادم  پر داختم و جواب درشت و سخت به ايشان می مندانه می

 کش من و نوشتن چند جمله خراب  و بد راجع به نوشته ھايم  تو ھين بزرگتر به ملت غيور و زحمته توھين راسا ب

 که خدا نداده بلی ظلم کردند لی با خدا دادگان ستيزه مکن که خدا داده را خدا داده اما اين ھای راب ( ۀما با نوشتن جمل

نموده بودند که البته من در آنوقت  ) و فرض است وطن فروش و ناموس فروشی کردند قيام عليه شان واجب و

با وجوديکه ايشان دارای چنين .  عرض حال نمودمخدمت شاننوشته ھای عاجلی روی دستم بود با مختصر جوابی 
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به زور بازو و رنج ) خدا نداده( به ملت مظلوم ما که اکثر يت آنھا را نا جوانمردانهمفکوره ای غير عادالنه ھستند و 

  حمله، زحمتکش ھستندۀگذرانند و طبق و زحمت خود زندگی بخور و نمير شبانه روزی خود و فاميل خود را می

باشد و من با خلوص نيت  خود بيانگر موقف اجتماعی و سياسی اسالمی شان در جامعه میکه اين قلمی نموده اند 

گز وطن فروشی نکرده و ھزگز بی ناموس مظلوم ملت ما ھر کنم که اين فيصدی عظيم قشر نادار و عرض می

اما ) آنھا را خدا داده(گويند   می رابطه با آنھااند که دری ئاز قماش آنھاکه ھمه سر زده ازآنھائی  چنين عملی .نبودند

مارکسيسم صحبت ننموده  از من در ھيچ نوشته ام(با وجود آن ھمه گزافه گوئی و چرنديات و حمله به مار کسيسم 

  .ھموطنی فريب خورده و اسالم زده .بينم ھنوز ھم به اوشان از چشم يک ھموطن می) ام

ين پورتال اعقايد شان در ن  نوشتا به باور ھای دينی خود نظر انداخته و  ب آزاددگاه اميدارم ايشان و امثال شان از دي

ی داشتند احترامانه ئ اسالم  کم و بيش نوشته ھاۀھمچنان از دوستان و ھموطنانی که قبال در بار. عزيز باز گردند

 که مندرج  در ھای من الؤسرتباط   و از اسالم عزيز شان بنويسند و آنچه به ادو باره تشريف بياورندتقاضا دارم 

ی دارند فقط غرض روشن شدن حقايق و رھنمائی ئال ھاؤتمام نوشته ھايم است و يقينا به ھزاران ھموطن چنين س

ھموطنان ديگر ما روشنی انداخته و ھم نوشته ھای ما و شما شايد روشنگر فکری آن عده از ھموطنان که ھنوز 

  . گرددب ،ئی ھستنديا پنجه ھای خيال بافی و رواسير

 تير آور ،بيائيد ای ھموطنان.  نباشيم شمشير کش نتايج خوبی دارد اگر به آن خود را عادت دھيم و جرو بحث سالم

گذرد نسل جوان و آگاه ما منتظرھستند تا  بيگانگان  نبوده و بنويسيد ھر آنچه در دل تنگ تان است بنويسيد وقت می

  ما و شما پيچکاری شده چی است ؟؟؟ سال در مغز١٤٠٠ببينند آنچه در 

 نکه افزوده ميگردد  سيم و زرشآ

 ز آسمان گوئی می بارد  به  سرش

 مان  باردـه خدا  داده  و نی   زآسن

 درشــــودش  دزد  بود  يا پـا خـي

  

  :يادداشت

  .!ھمکار نھايت عزيز و گرامی آقای آزاد ل

اميد است به . تقديم می داريم راپورتال  ھمکاران تخنيکی نخست از ھمه درودھای گرم و تمنيات نيک متصديان و

در کنار خود داشته سالمت بوده و به مانند ھميشه قلم توانای تان را جھت زدودن تاريکی ھای جھل و خرافات 

  .باشيم

  داشته خويش را بيان امتنان،از لطف و مرحمتی که در حق پورتال و احترامی که به مواضع پورتال ابراز داشته ايد

  :می افزائيم

ن که خرافات تنھا به عقايد دينی و اسالمی مردم محدود نمی شود بلکه با تأسف آن خرافات بيش از اساسات آبا 

عدم  مگر با تأسف. ، بيشتر نفوذ نموده استاسالم، در مذاھب که می توان آنھا را درب شناسائی اديان ناميد

به وسيلۀ تيکه داران دين به ارتباط مذاھب در کشور عزيز ما به موجوديت فضای بحث سالم و حساسيت ھائی که 

وجود آمده، ويراستاربخش ايدئولوژيک  پورتال را بر آن داشت تا آن قسمت از مقالۀ جنابعالی را که از آن بوی 

  . جانبداری مذھبی استشمام می شد، حذف نمايد

 مسؤوليتی مواجه است، به يقين با چنان صراحتی از ويراستار پورتال اگر مطمئن نمی بودکه با انسان فھيم و با
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ی شحاليم که شناخت ويراستار پورتال از جنابعالی و شخصيت توانمندخو. خشی از نوشته ياددھانی نمی کردحذف ب

  . را داشتيمش به خطا نرفته بود و شما را ھمانی يافتيم که انتظارکه داريد

گتر و بيشتر در مسيری که انتخاب نموده ايد، آرزو می ر ھای بز دست تان را صميمانه فشرده برايتان پيروزی

  .نمائيم

  با کمال محبت  

   AA-AAاداره پورتال

 

  


