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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

  
  از امريکا-درويش کابلی

  ٢٠١١ سپنمبر ٢٠

  

  باز آمدی،  باز آمدی    بشنيدم ناله وغوغای تو
  

  !ھموطن وھمزبان آقای آزاد ل

 که مطابق عقيده، مفکوره وميل شما باشد  لمستی ويا گوت مارنگ تقديم نمايم، ھرکدامینميدانم به شما سالم، درود،

  . يريدلطفاَ بپذ

الدين ء چنگيز ويا عالۀوی مقدسات دينی ومذھبی ما بسيار بيرحمانه ھمچو حملرگرچه نوشته ھای مسلسل تان بر

اما  بازھم ازطرف . رگمی قراردادی ماھجوم آورد و ما رادر حال پريشانی وسر ددر سرزمين عقيدتجھانسوز

  . مخالف شنيدن دلچسپ است

و حتی خوابم را ناآرام نموده اين است که چرا درين مدت يکسال در  که ذھن مرا تخريش می کندای ال عمده سؤ

مقابل نوشته ھايتان ھمه خاموشی اختيار کرده واز اين ھمه مولوی ھا، مال ھا، شيخ ھا آيت هللا ھا و خصوصاَ 

 اسالم داردند ۀزيون ھای افغانی که اکثراَ ادعای تحصيالت دوکتورا در رشتيانندگان پروگرامھای اسالمی تلوگرد

 که معلوم ميشود آنھا ھم "وردک" و آقای " فاريابی"به جز ازچند ھموطن محترم مانند آقای. ( ھستندخاموشمطلقاَ 

يل بتوانند حل مطلب بدارند و خواسنند به استفاده از  دالۀيينی آنقدر مسلط نبودند تا به ارامثل من در مسايل د

کرھستند ونميشنوند؟ وياکورھستند ونمی بينند؟ وياسواد ندارند ويا  آيا) عصبانيت و احساسات به جواب شما بپردازند

 توان  که آنھاندکه نوشته ھای شما آنقدر مدلل و قوی و مستند ا د؟ ويا ايننبدين پورتال وزين ومشھور دسترسی ندار

ويا می خوانند "  گوش را درکری انداخته وخود در کوچه حسن چپ زده اند"مقابله ومشاجره ندارند و به اصطالح 

گويند يکی ازشخصيت ھای .  کامال متفاوت است، از اينھا داريمهکه ھم دانند وتوان مقابله ندارند ورنه شناختی و می

د مشغول کاربود کسی به او سرخورد وضمن صحبت پرسيد  زراعت داشت و باالی زمين خوۀبزرگ دينی که پيش

با اين بيل : اگربه تو بگويند که دينت غلط است چه می کنی؟ مرد دفعتاَ اشاره به بيل دست داشته خودکرد وگفت 

  .                        حق استه يح و بحيد دينم ص بگوآنقدرميزنمش تا
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 ژورنالست درواليت بلخ چه ظلمی روا داشتند و در مقابل آقای ۀبيست سالاما درزمان حال ديديم و شنيديم سر جوان 

 که دين خودرا از اسالم به عيسوی عبدالرحمننام ه ژورنالست سابقه دارکشور چه ھا کردند و شخصی ب غوث زلمی

  .  در شھرکابل چه غوغائی به پا شد" از زير چکک خيست زير ناوه نشست"تبديل کرد

ناه ھای بزرگ شما  اما ھمه در مقابل اين ھمه گ.ھا در مقابل نوشته ھای خودت خيلی نا چيز بودکه عمل آن در حالی

 ھر چه ھستی مس خود را ، جن ھستی،انس ھستی(آيا خودت جادورگرھستی ويا طلسمات يادداری ؟ .خاموش اند

اللت د نوشته و است راستی دوستت دارم طرز برادر ھم وطن من. وما را ازين سر درگمی خالص کن)  ظاھرکن

حثه ۀ مبااز ھمين سبب خيلی ساده وعاميانه در فضای صلح و سلم گپ دل خود را می نويسم تا زمين. خوشم می آئيد 

  . بيشتر ميسرگرددۀومذاکر

 و تکيه گاه معنوی است وبشرازبدو خلقت در ءدين يک اتکا: من ھم منحيث آزاد قلم می نويسم! ببين آقای آزاد ل

مختلف تاريخ ھای مرگ در تالش بوده و در دوران و زندگی  ، کائنات،وی دريافت حقيقت درباره ھستیج و جست

نا اديان اکه ھم) ايدمن ايجاب بحث بيشتررا می( را پذيرفته اند  ای فھم ودانش خويش مفکوره وعقيده،مطابق به سويه

 فيصد را عيسوی ھا ٣٣جھان را مسلمانان،  فيصد نفوس ٢١دھد  و ارقام موجوده نشان می. وجود آمده ومذاھب  ب

  بليون نفر جھان را ٣.٧۵ فيصد نفوس که در حدود ۵۴.٢٢دھد که مجموعاَ    فيصد را يھودی ھا تشکيل می٠.٢٢

نسی و تخنيکی در رشته ھای مختلف با پيشرفت علوم و مصروفيت ھای سايبه گفته شما پيرو اديان ابراھمی ھستند  

صورت جداگانه بعد ازتجسس و مطالعه برای خود دين و ه اع نبايد توقع داشت که ھرکدام بزندگی ازھر فرد اجتم

  .انتخاب واز آن پيروئی نمايدای مذھب جداگانه 

ی را  دين به خود شگل ارثبناءً . دعقيده و دين پدرو مادر و فاميل خويش پيروئی نماينازواست که   آسانتر اين بود

ه ب). جو ، گندم رويد واز جو،از گندم(ازيھود يھود بارآمده ،ان و اوالد ھندو، ھندوگرفته که اوالد مسلمان، مسلم

ذان محمدی آو فردای آنروز به گوشم ه دنيا آمده ام طورمثال من ھم ما نند اکثر ھموطنانم دريک فاميل مسلمان ب

فقه  و  باال تفسيرقرآن شريف را به حيث يک مضمون خوانديم ودرصنوف بعدا دوران مکتب دنيات و و دادند

توانم  ومضمون عربی تدريس شديم ودر منزل نزد شادروان پدرم قرآنکريم را خوانديم و فعال از روی خوانده می

و مانند تمام . زبان مادری مطالعه کنمه م ترجمه اش را به ااما تا حال نسبت مصروفيت ھای زندگی موفق نشد

در دوران نو . مه اثی  دريک خانواده و محيط اسالمی بزرگ شدھمقطاران و ھمساالنم زير دسپلين وکنترول ار

اصالَ در عصر ما کتابی به لسان مادری پيدا . دسترس نداشيم و مجال فکرکردن و تجسس ميسرنبوده جوانی کتابی ب

شبھای  ،خوشی روزعيد ھا، افطاری و پس شبیکمپيوترو پورتالھای مختلف اثری نبود  زيون وينمی شد، از تلو

خالصه اسالم در خون ما . م با دين اسالم است أتوام وانی نوجوانی وج تمام خاطرات دوران طفوليت، ،انرمض

  .يق شده استزرت

پس اين ھمه کائينات، نظام شمسی را .  اگر فرضاَ گفته ھا و نوشته ھای خودت درست باشدبا ذاً نعو! آقای آزاد ل

   می کند؟؟؟؟؟کدام قوهً خارق العاده خلق کرده و کی کنترول

به استفاده از عصبانيت و قھر و غضب و شمشير کشی وطن عزيز خود را از ! ھموطنان گرامی وطن از دست داده

 داليل ۀيبا ارا) مولوی صاحبان مال صاحبان  وغيره(که ادعای علم و دانش می کنيد  دست داديم بيائيد ای کسانی

.                                                ادامه دارد. ی بداريد تا ھمه از شما بياموزيم علممباحثۀمنطقی و مستند در يک فضای صلح و سلم 

     

 


