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   کابل- عزيز نعيمی

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٧

  

  "عبدالکريم فاريابی"قابل توجه آقای 

١  
  

" آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"رتال پوقبل از ھمه درود ھای گرم و سپاس بيکران خود را خدمت متصديان محترم 

ی دھشتناک حاکم بر جامعۀ ما پر بار شان يکی از تابو ھاکوتاه  اما آنھم بيشر بدان سبب که طی عمر . تقديم می دارم

را که ھمانا بحث ھای اعتقادی است زير پا نموده و در عمل امکان بحث آزاد و مساويانه بين عقايد مختلف را 

 در که  و يکی دو تن ديگر"، بھرام رحمانیسديد، سعيدی ھا، آزاد" آقايان بهبه تعقيب آن باز ھم . اندمساعد نموده 

چنين بحث ھائی حصه گرفته اند، بدون آن که قصد توھين و يا اھانت ھمديگر را داشته باشند، تبريک عرض می 

 در بيشتر اوقات کوشيده اند تا ضمن - به غير از تشنجات روز ھای نخستين-آنھا از ھر دو جانب بحثچه دارم، 

، به ھمديگر از لحاظ طرف مقابلپرداختن به مدعا در عوض مدعی ساختن و کوبيدن  و مباحثهنمايش فرھنگ عالی 

  .شخصی احترام قايل شده فقط انديشه ھای مقابل خويش را با صراحت و عالمانه نقد بنمايند

  .واما برگرديم به غرض نگارش اين مطلب

 آن را باز نمودم، باز نمودم تا  افتاد، مثل ھميشه با اشتياق تمام"سديد"سپتمبرچشمم به نوشتۀ آقای  ۵به تاريخ  وقتی 

ثر شدم، نه أمتبيشتر اما ھرقدر در مطالعه پيشتر رفتم با تأسف . از آن چيزی بياموزم و با آموختن از آن لذت ببرم

آموختن نداشت، عکس آن مثل تمام مطالب شان سخت آموزنده  چيزی برای "سديد"بدان خاطر که گويا مطلب آقای 

از تعداد آنھا  که شمار" سديد"به دانشمندی چون جناب  ، در کشوری چنينثرم بدان علت بود که چرا بايدأبود اما ت

ی انگشتان تجاوز نمی کند، کس و يا کسانی به خود جرأت و حق بدھند تا ھر چه در دھن شان آمد بگويند و سايتھائ

  .ھم باشند که ناشر دشنامه ھا گردند

را خواندم که ايشان نيز از فحاشی ھای آقای ." آزاد ل" سپتمبر نوشتۀ آقای ۶اما وقتی روز بعد آن يعنی به تاريخ 

دل پرخونی داشته اند آنھم تا به حدی که ادامۀ بحث را با وی شرم آور و نفرت انگيز برای " عبدالکريم فاريابی"
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 از نظر "قھر و غضب"موضع گيری اسالم را نسبت به " سعيدی"ند، و ھمزمان از قلم توانمند آقای خود دانسته ا

  .تمام قضيه ابعاد ديگری نيز به خود گرفتبه بت ، تا حدودی نظرم نسگذشتاندم

 به اين بحث به خصوص شکل پيشبرد آن می "فاريابی"شدن آقای نخستين بعدی که بايد بر آن تکيه نمايم، وارد 

ايشان آگاھانه و . به خاطر انتخاب زبان بحث متشکر باشم" فاريابی"بر ھمين مبنا به خود حق می دھم از آقای . باشد

زبان را نمی توانند آن ا آگاھانه زبانی را برای ادامۀ بحث انتخاب نموده اند که نه تنھا خود شان استفاده از نيا 

بجويند، ادامه " ءتبرا" فاريابی ت بدون آن که از کردار آقایمحکوم نمايند بلکه ديگران نيز حق نخواھند داش

  . مالمت نمايند،انتخاب زبان بحثدھندگان بحث را به خاطر 

را ضم نوشتۀ خويش نمودند تا از " فاريابی"نوشتۀ آقای " سديد"بعد ديگر قضيه آن است که خوب شد آقای 

انه برايتان بنويسم ھيچ ، در غير آن صادقمطالع يافت ھم امن" فاريابی" موجوديت مدافعان اسالم در سطح آقای

زمانی به اين فکر نمی افتادم تا به سايتھائی که تلون مزاج شان روشنتر از آفتاب است مراجعه نمايم و از خرد ناب 

  . که در موقع از آنھا نام خواھم بردیبه ھمين سان ابعاد مثبت ديگر. مستفيد گردم" فاريابی"آقای

ه چرا من به اين بحث عالقه گرفتم و اينک تصميم گرفته ام بدون ھر نوع مالحظه ای در جوشاجوش و اما اين ک

تقديم نمايم، برخاسته از چند علت "فاريابی" خود سينه سپر نموده نکات چندی را خدمت آقای ،جنگ و بارش دشنام

  :می باشد

توانم ادعا نمايم که تقريباً بيشترين قسمت آنھا را آشنائی دارم و می " سديد" تا جائی که من به نوشته ھای آقای -١

 آنھا فيض برده ام در ھيچ يک از نوشته ھای شان به چشمم نخورده که ايشان کدام وقتی ادعای ازخوانده و 

ارائۀ  مجبور به ،مارکسيست بودن و يا کمونيست بودن را نموده باشند، تا اکنون به عنوان دفاع از مکتب فکری خود

  .باشد" فاريابی"سؤاالت آقای بهپاسخ 

ثر شده اند که به استناد نوشته ھای أمت" فاريابی"آنقدر از زبان بحث آقای ." آزاد ل"و ھم آقای" سديد" ھم آقای -٢

 و اين بدان معنا پای ادامۀ بحث بنشينند" فاريابی"شان می توان حدس زد که آنھا ھرگز حاضر نخواھند شد، با آقای 

  .بدون پاسخ بماند" فاريابی"ود و سؤالھای آقای که بحث قطع شاست

 د زبان انتخابی بحث شان را در ورای اھانت به يک جمعکه در تمام نوشته می خواھن" ريابیفا" شخص آقای-٣

خواسته و يا نخواسته به غير مسلمانان اھانت روا  مورد أسف در چندين ميليونی توجيه نمايند، با ت١۵٠٠ فرضی

سؤال خود را از تمام مارکسيست ھا نموده اند، من ھم که عادت دارم وقتی عقايدم مورد حمله داشته به اصطالح 

د، اين بحث و ادامۀ آن را مال خود نبخواھند و چه ھم نخواھ" فاريابی"، از خود دفاع نمايم، چه آقای قرار گيرد

دفاع از يم ھمان حقی را که برای دانسته در حد توان برای روشنی مطلب قلم خواھم زد، بدون معطلی بايد بيفزا

  . وارد شود، قدمش باالی چشمم قايل شدم به ديگران نيز قايل شده، ھرکسی ھم که در اين بحثعقايد خود

  :مگر قبل از ھر آغاز تأکيد بر نکات آتی ضروريست

انتخاب نموده " فاريابی" زبان بحث تا آخرين روزی که بين ما مطلب رد و بدل می گردد ھمان زبانيست که آقای-١

من ھم در تمام جريان بحث خواھم کوشيد تا سؤاالت و مثال ھای . و از آن به عنوان سؤال و يا مثال ياد نموده اند

 ازتقديم نمايم، مطمئن ھستم که ايشان آنقدر درايت و حوصله دارند تا " فاريابی"خويش را با زبان انتخابی آقای

 . رابطۀ عمل و عکس العمل و تناسب بين آنھا را درک نمايندو در ثانی" تمثل مناقشه نيس"جانبی بدانند که در 

  .اميدوارم در انجام اين مأمول پورتال محبوب ما، مانع کارم نگردد
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خواسته اند با " سنگسار"به ارتباط مسألۀ " سديد"به عوض پاسخ به پرسش آقای " فاريابی" از آن جائی که آقای-٢

پاسخ شانه خالی نمايند، اگر در جريان ادامۀ بحث من ھم از عين روش استفاده نمودم و طرح پرسش متقابل از ارائۀ 

به طفره رفتن از " فاريابی"پاسخ خود را با طرح سؤاالت جديدی توأم ساختم اميد است، از جانب خوانندگان و آقای

  . و يا ادامۀ يک شيوۀ مذموم و زشت متھم نگردمبحث

مر حتا يک روز با خلقيھا، پرچميھا، اخوانيھا و ساير وطنفروشان ھمکاسه و ھمراه  در حالی که خود در تمام ع-٣

شکنجه ھا  و عذاب ھای گوناگون را نيز متقبل شده ام و امروز ھم با وجود نبوده ام و حتا بار ھا از طرف آنھا 

امرار حيات " ن فروشیکاغذ پرا"داشتن سند فوق ليسانس فزيک، خدمت در دولت پوشالی کابل را ننگ دانسته، با 

بی  و سابقۀ سياسی و تعلقات حزمی نمايم، در تمام بحث تالش خواھم ورزيد تا بشتر خود را بر مدعا متمرکز بسازم

 که در پس ھر ن احتمالی شان را در بحث داخل ننمايم، ھرچند بدين گفتۀ لنينو يا متحدا" فاريابی"شکيالتی آقایت

  . جست و جو نمود، سخت باور مند ھستمحرفی بايد منافع طبقاتی خاصی را

 در جريان بحث تا جائی که به من مربوط است، سيستم ھای فکری را با سيستم ھا و عملکرد افراد را اعم از -۴

و " فاريابی"يسه خواھم نمود، اميدوارم اين اسلوب بحث از طرف آقایابانی تا پيرو با عملکرد طرف مقابل مق

  .مراعات گرددمدافعان احتمالی شان نيز 

  ".فاريابی" واما به ارتباط نوشتۀ آقای

صرف از طريق مطالعۀ نوشته ھايشان است به خود حق نمی " سديد و آزاد"از آن جائی که شناخت من از آقايان 

به دفاع از آنھا و يا در مذمت ايشان چيزی بنويسم، زيرا فقط جھال نسبت به چيزی حرف ظ شخصی ااز لحدھم تا 

ھمراھی نمايم؛ مگر يک "فاريابی" از آن اطالع ندارند، و اين حق من است تا نخواھم در آن جمع با آقایمی زنند که

  :نکته را بايد با صراحت اعالم دارم

 مذموم ترين و زشت ترين شيوۀ بحث آن است که فرد و يا افرادی بخواھند به عوض بحث روی مطلب که در اينجا

 بر زده شود تا با اتھام و افتراء و با زير پا نمودن وجدان خود، يخن شخص نتيساست، دست و آ" سنگسار"مسألۀ 

اين شيوه از طرف ھرکسی که انتخاب و عملی گردد به جرأت می توان گفت، فرد . گوينده و يا نويسنده گرفته شود

د ھای مذکور معاش خور يک نھاد استخباراتی و يا يک مرکز تحميق مردم که آنھم در نھايت ريشه در نھا

 طرف ازچنين افرادی گماشتگان بی مقدار و جواسيس خود فروخته ای ھستند که .  می باشداستخباراتی دارد،

  .امپرياليسم و ارتجاع مأموريت تخريب شخصيت ھای انقالبی و وطن پرست را دارند

را می خواھم جاسوس ثابت " فاريابی"تذکر اين مطلب نبايد بدان معنا تلقی گردد که گويا من از ھمان آغاز بحث آقای

بلکه ھدف از تذکر اين مطلب آن است که ھمان طوری که در جريان بحث من خواھم . ساخته به پای ديوار بکشانم

ی شان را به استناد کتبی که بدان اعتقاد دارند و يا بر پايۀ لو مدافعان احتما" فاريابی"آقایکوشيد، تا افکار و عقايد 

نيز در بحث يکی از صفاتی را که " فاريابی"م، بالمقابل انتظار دارم تا آقایھرار دااستدالل سالم مورد نقد ق

می را در نظر داشته باشند ورنه " اخالق حميده" د، يعنینگی پيامبرشان محمد به وی نسبت می دھدنويسندگان زن

بحث گزيده ام، در پھلوی کابل و اخالقی که در " باغ عليمردان"توانند مطمئن باشند که به نسبت بزرگ شدنم در 

  .مصداق کامل بيابد" ريگ شما برنج دارد"که ضرب المثل آن قدر دشنام قطار نمايم، ،ھرکلمه

  "!فاريابی"آقای
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 از ورای عينک "سديد" معرفی جناب ۀماپاسخ نگفته باشيد، به اد" سنگسار"ونگیشما برای آن که به سؤال چگ

و بعد از صغرا کبرا چيدن ھای چند به چنين  ايشان پرسيده ايدخص شخودتان، از ايشان نسبت به عروسی و نکاح 

  :استنتاجی رسيده اند

ستی صورت ياساس قواعد واحکام مارکسه اگر ازدواج شما با ھمسرتان نه به اساس قواعد و احکام اسالمی بلکه ب"

 نکاحی در ميان نبوده ۀب پس واضح است که ايجاب و قبول و مھر و خط- که به گمان غالب چنين است-گرفته باشد

از ديدگاه مارکسيسم !!.. است ؛ زيرا اينھا ھمه مقوله ھای اسالمی ھستند که مارکسيسم آنھا را به رسميت نمی شناسد

به اجرای داد و گرفت جنسی شدند، زن و شوھر ھستند و نيازی به که زن و مردی باھم توافق کردند و راضی  ھمين

   !اين رسم و رواج ھای ارتجاعی نيست

وجود آمده اند، از ديدگاه اسالم  ه ستی بيينصورت، حکم فرزندان شما که در اثر اين ازدواج مارکساپس در

  " !! غيراسالمی و غيرشرعیتوان حاللزاده گفت؛ مانند ھر ازدواج ومسلمانان، معلوم است؛ آنھا را نمي

قبل از آن که به اين بحث وارد شويم آرزومندم موضوع آتی را اندکی با دقت مطالعه نمائيد تا ھنگام " فاريابی"آقای 

  : بفرستندراھيی نگرديد که مسمانان بر شما لعنتپاسخ به سؤاالت دچار چنان گم

ی دينی را به خاطرباال بردن فھم خود مطالعه می کردند، قبل يعنی زمانی که مردم کتاب من جمله کتابھاسال ده ھا 

نه بدان خاطر تا فھم کاذب شان را در بازار مکارۀ دين و مذھب به حراج گذاشته و خريداران خويش را از درون 

شبھای " دستچين و گلچين نمايند، کتابی به دستم رسيد به نام نھاد ھای استخباراتی غرب و شرق و يا ارتجاع منطقه

 کتابی سخت تفرقه افکنانه، که تمام تفرقه افکنی ھای خود را به اعتبار، آيات قرآن، احاديث نبوی و عترت. "پشاور

  . سند مھم مورد استفاده قرار گيردپی ريزی نموده و می تواند به مثابۀ يک" آل پيغمبر"

م، يکی از بحث ھای آن را که به موضع و يا توصيه به مطالعۀ آن نمايدر اينجا برخورد بدون آنکه به تمام آن کتاب 

  .امروز ما برمی گردد، ذکر می نمايم باشد در حل مطلب ما را ياری رساند

که " جعفر صادق"ادعا می کرد؛ که در يکی از روز ھا امام ششم شيعيان يعنی "عالمه مجلسی"کتاب به استناد گفتۀ 

ه ای دارد، با تنی چند از دوستان در داخل کدام دکانی در بين تمام فرق اسالمی موقعيت فقھی مشخص و پذيرفته شد

 فردی که وی را می شناخت، لحظه ایبه احترام امام، ھرو  که مردم از آنجا عبور و مرور می نمودند، ندنشسته بود

  .توقف نموده بعد از عرض سالم مرخص می شد

ته در دکان و در کنار امام، در مورد فردی بعد از آن که، چند نفری ھمين طور آمدند و رفتند، يکی ازدوستان نشس

  :گفت

  "آن شخص حرامزاده است "

ھيچ کس ھمان لحظه چيزی نگفت و ھمه پی کار خود رفتند، فردی که چنان ادعا نموده بود و به عصمت يک زن 

تا از وی بھتان بسته بود، به مرور زمان متوجه شد که امام نمی خواھد مانند سابق با وی دوست باشد و می کوشد 

از آن جائی که آن شخص از محبان امام بود، چنين وضعی را تحمل نتوانسته، در صدد آن شد تا علت . فاصله بگيرد

نيد، در جواب ھمه می گفتند بھترين شخص دريابد، از ھر کس پرسيد جوابی نشبی مھری امام وخطای خود را 

  .ايت توضيح بدھدبرای پاسخدھی شخص امام است، به وی مراجعه کن تا خود بر

، امام در جواب از فرد مذکور سرانجام نزد امام رفته ضمن دست بوسی از وی علت آن بی مھری ھا را پرسيد

  .بھتانی که به آن زن بسته بود، يادآوری نمود
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 نداشت، در حالی گلويش عقده نموده بود، حاضر" فاريابی"مرد که فکر می کنم در خشکه مقدسی دست کمی از آقای

  :گفت

يا امام جانم به فدايت، وقتی من آن حرف را در مورد وی گفتم بدان علت بود که من از گذشتۀ وی خبر دارم و می 

ميل "آقای فاريابی ۀدانم که خانوادۀ وی تازه مسلمان است، يعنی زمانی که پدر و مادرش ازدواج کردند و به گفت

" حاللزاده"د آنھا مسلمان نبودند تا فرزند شان را بتوان  و نطفۀ اين مرد بسته می ش"چوب راه سرمه دان را يافت

  .ناميد

ۀ ماترياليسم با آن که من به ھيچ دين و مذھبی اعتقاد ندارم و با افتخار می گويم که يک ماترياليست و پيرو فلسف

تايش نکنم چه وی ديالکتيک ھستم و دين را افيون توده ھا می دانم، نمی توانم از پاسخی که امام ششم شيعيان داد، س

  :گفت

آيا در ھمان جامعه ای که زندگی می کردند، متناسب با قواعد، سنن و قوانين ھمان جامعه زن و شوھر بودند و يا 

  "خير؟

  !بله: مرد گفت

پس نه تنھا آن مرد، حرامزاده نيست، بلکه تو ھم از تھمتی که به عصمت يک زن و آبروی يک خانوده : امام گفت"

  "ز آنھا معذرت بخواه، اميدورام با عفو آنھا، خدا نيز از خطايت بگذردزده ای، برو ا

  "!فاريابی"آقای 

من نمی دانم شما به اين حکم امام ششم شيعيان چه اعتباری قايل ھستيد، اما به عنوان فردی که عمری به خاطر رفاه 

جحان و برتری نداده است از شما و آسودگی مردم گذرانيده و ھيچ گاھی تأمين منافع شخصی را بر منافع جمعی ر

 که به عصمت مادران شان و مليارد ھا انسان روی زمين" سديد"صميمانه می خواھم اين حکم را پذيرفته از آقای 

  .اھانت روا داشته ايد معذرت بخواھيد ورنه می دانيد، قضيه به کجا خواھد کشيد

  "!فاريابی"آقای

 باشد و به غير از نکاح اسالمی و يا به گفتۀ شما ايجاب و قبول و مھر می دانيد اگر مرغ ما ھميشه يک لنگ داشته

 نکاح بسته نشده باشد چه کسانی با منطق اسالمی از نوع اسالم ،که در واقع قيمت زير ناف زن از ديد اسالم است

  شما حرامزاده شناخته می شود؟

 نکاح بسته بودند، تا محمد را بتوان حاللزاده گفت؟ يعنی پدر و مادر محمد برطبق قوانين اسالم" عبدهللا و آمنه"مگر 

نکاح اسالمی نموده بودند که علی را بتوان حاللزاده ناميد؟ " ابوطالب و فاطمه بنت اسد"مگر پدر و مادر علی يعنی 

تمام مگر خطاب پدر عمر و پدران ابوبکر و عثمان نکاح اسالمی بسته بودند، تا بتوان آنھا را حاللزاده ناميد؟ مگر 

محمد ھمه محصول نکاح اسالمی بودند، تا حاللزاده باشند، مگر دختران محمد " ده يار بھشتی"عشرۀ مبشره يعنی 

عثت تولد شده اند يعنی ھمه محصول ازدواج خديجه و محمدی بودند که تا آنزمان مبعوث نشده بود، که ھمه قبل از ب

  ھمه حرامزاده اند؟

  "!فاريابی"آقای

 خود را پنھان می کنيد و ھر عادت سخيف و ی ميليون١۵٠٠ من درآوردی ه اينھمه در پس يک عددکتو و امثال تو 

 نخستين روز ھای مدنيت را تقديس نموده در دفاع از آن به خود حق می دھيد تا به ھمه توھين نمائيد، کسی زشت

د بقيه نفوس کرۀ زمين يعنی بيش از که نز" زیچوب گ" که اگر قرار باشد با ھمان حق ندارد از تو و امثال تو بپرسد
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 تمام شما، مسأله را متر کنيمادعائی نفوس  چند مسلمانان ٣ ميليون انسان روی کرۀ زمين يعنی بيشتر از ۵٠٠٠

  نمی شويد؟مسلمانان اعم از جنابعالی و تمام اعضای خانوادۀ تان حرامزاده 

  "!فاريابی"آقای 

و تمام آنھائی که به " سديد"يه را بيشتر بشکافم بيائيد، از آقای قضن که من به عادت معلمی خود اين قبل از آ

خواھيد شنيد، وقتی در ضمن درس ھای فقھی ذرت بخواھيد ورنه از من صمت مادران شان تھمت بسته ايد، معع

  ....ديانتی حرامزاده حق پيشنماز شدن را نداشته باشد، چطور می تواند ادعای پيامبری نمايد؟ و 

از جملۀ آن مفاھيمی اند که بايد در چوکات ھر دين و " حاللزاده و حرامزده"و " حالل و حرام" آن که گذشته از

 و تعيين حدود و نوع تشخيص آن از ديد دينی و اعتقادی کار ھر فرد نيست، در تمام دناعتقادی مورد بحث قرار گير

 می  صورت مستقيم و يا ھم به شکل تلويحیتمدن ھای بشری و زبان ھای ديگر نيز کلماتی وجود دارند که يا به

  .را بازتاب بدھند" حرام"و " حالل"توانند مفھوم  و معنای لغوی

  "!فاريابی"آقای

صرف نظر " حالل"شما که اينھمه به دفاع از اسالم چپ و راست می خواھيد شمشير بزنيد، متوجه باشيد که کلمۀ 

و  نيست" جايز"و عربی آن " روا، شايا، شايست"يزی به جزاز معانی که در کيميا و فزيک دارد در لغت نيز چ

  .ن جا در تقابل با حرام قرار می گيردصرف وقتی بخواھيم در موضوعی به حساب شرع حکم نمائيم در آ

 با حرکت از اين منظر که ھر جامعه ای از خود قوانين، مقررات و سنن خاص خود را دارد که متناسب با ساختار 

 مسلمانی که آقای -ی آن جامعه شکل گرفته است، آيا فکر نمی کنيد به عنوان يک مسلماناقتصادی اجتماع

، مسلمانی که به معنای قرآن  کوشش می کند آن را معرفی نمايد، مسلمانی که با کلمۀ تفاھم آشناست"سعيدیداکتر"

دی خويش را ثابت می باور من "ھيچ جبر، زور و فشاری درقبول دين نيست"درست پی برده و در عمل  به اصل

 نه تنھا حق نداريد به تمام انسانھای کرۀ زمين که مانند شما فکر نمی کنند، اھانت روا داريد بلکه وظيفه داريد - نمايد

  ؟به خاطر اجتناب از وھن دين اسالم، به ساير اعتقادات اھانت نورزيد

 شاھد آنھم به ۴ه می خواھيد به چيزی کمتر از تان در ميان باشد، از ھم" ام المؤمين"شمائی که وقتی پای دفاع از 

ميل چوب تا آخر داخل " قسمی که شھادت ھرچھار نفر مطابقت مطلق با ھم داشته باشد، يعنی ھرگاه يکی گفت

و يا نمی دانم کارشان تمام شده بود، شھادت باطل می شود، از کجا و چه " نيمه" و ديگری گفت "سرمه دان بود

داده است که با زير پا نمودن و عدم اعتناء به قوانين به شما  را کمائی - پرروئی و بی حيائی ببخشيد–کسی اين حق 

 ھمه را - به اين بحث جداگانه خواھم پرداخت-  به غير از کشور ھای به اصطالح اسالمی تمام کشور ھای جھان

، رک بيشتر به وھن اسالم پرداختهحرامزاده بناميد، فکر نمی کنيد با چنين عمل زشتی شما از ھزاران تره کی و بب

 دور نرويم ھمين موضع گيری فعلی خودم، اگر زبان زشت و پای ؟ را دامن می زنيددشمنی و خصومت عليه آن

اھانت شما در ميان نمی بود، به يقين امروز اين بحث را مطرح نمی کردم و اگر ھم مطرح می کردم ھيچ گاھی 

 صادق ک طرف به آنچه قبالً از امام جعفرزير سؤال نمی بردم چون از ي "... و محمد، علی، عمر"حاللزاده بودن

نقل کردم افکار خود را نزديک می بينم و به اين اصل معتقد ھستم که زندگی مشترک بين دوانسان، در قدم اول به 

رک دو انسان را از خود آنھا تعلق می گيرد و به ھيچ فرد، دين ، قانون و دولتی نبايد حق داد تا چگونگی زندگی مشت

 روا و شايسته ھمان است که از طرف جامعه پذيرفته شده باشد، جامعه با طرف خود تعيين نمايند و از جانب ديگر

 پذيرفته شده از خود نرانده ھای ه مثابۀ تخطی از ارزشآن در مخالفت و روياروئی قرار نداشته باشد، جامعه آن را ب

که ميليارد ھا انسان روی زمين را به اصطالح مذھبی شما حاللزاده می دانم، باشد، و بر ھمين مبنا ھمان طوری 
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 واما اين که چه کسانی از حدود حاللزادگی بيرون می افتد، می گذاريم آن را حاللزاده می دانمنيز افراد نامبرده را 

  .به ادامۀ اين بحث

  ادامه دارد


