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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

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٣

  

 سخنی چند با آقای درويش کابلی
  !جناب محترم آقای درويش کابلی

 و قبل شدم خوشحالم ،مندی به چنين بحثی گرفتيد قهکه شما عال ينا جالب و خوب شما را مفصالً خواندم و از ۀنوشت

خدمت تان … درود   ،خواھم به ھمان کلماتی که شما با َمحبت خاص تان در شروع نوشتيد  مثل سالم از ھمه می

شد از بامی  من نيکو صفت  يک ھموطنۀيای زبان احترامی که شايستھر کدام آن کلمات که ممثل  و گو تقديم دارم

  .ا باشيدمن ھم پذير

اديان نوشته شده و مخصو صا به ارتباط اسالم  ھای مرا که در ابعاد مختلف راجع به  اگر ھموطن من نوشته: ا بعد ام

شد مگر شايد نسبت نبودن وقت   تفاھم ھا رفع میءکنم خيلی از ين سو مودند فکر میفر مطالعه میبه صورت کامل 

 افغانستان آزاد (رتال آزادگان ھمين پوشيف رآيک  ژبه بخش ايدئولوکافی چنين کاری نشده است توجه مزيد شما را 

  .دارم مبذول می) آزاد افغانستان-

 بايد عرض بدارم که جناب شماخدمت آقای . توان پای صحبت شما نشست ھر صورت اما عجالتا با مختصر میه   ب

را ه عقايد مردم نيست فقط خواسته ام آنچھين به  تعرض و تو،ھای بعدی و يا نوشتهھا  آن نوشته ۀمنظور من از ھم

 به تحليل گيرم و نمودهرسی  ھمانھا را بر،اند جران دين و اسالم سياسی در مورد محتويات قرآن از ما پنھان داشتهتا

از نظر صی و اھانت داشته باشد ؟؟  شخۀکنم اگر انتقادی متوجه اديان مخصوصاً دين اسالم شده است جنب فکر نمی

 ١۴ چون مردم ما خيلی خوش قلب و خوشباور بوده و طی . استشن شدن حقايق بودهرودر خدمت فقط ھا من تمام آن

شنگری اند الزم افتاده تا در رو ی دادهيب اعراب و عرب زده ھا را خورده و درين راه قر بانی ھای بيشمارقرن فر

گاھان و آ اين يک رسالت  ديد مناز.استفاده از آن توسط نوکر ھای شيوخ  عرب سعی شودءماھيت اديان و سو

تا حد اقل آنھا . را بيان و روشنگر اذھان ھموطنان ما شوند شنفکران ما خواھد بود تا درين زمينه افکار شانرو

  گويد ؟؟ شان چی است و چی می) تکيه گاه معنوی(که به اصطالح بدانند آن 

اينک ھم و  رو سھا ، انگليس ھا، چنگيز،تجاوز اعراب بنده فرق بين ۀ بايد عرض نمايم که به عقيد.  در مورد تجاور

 حريم مقدس فکری و جغرافيائی ما تجاوز نموده  و ھر چه رشان ب منافع خوديکائی ھا نيست ھر کدام رویامر

فکر . جا گذاشته انده  غرض مسموم ساختن فردفرد اين خاک ب،اند اند و ھر چه ذباله از خود داشته داشتيم با خود برده
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  بر خاک ما تجاوز کرده و قتل عام نموده باشند ؟؟؟    مامردمرسانيدن به نفع خاطر  قوای متجاوز به يک از ھيچ نکنم

 ما تجاوز نموده و  نواميس و دارائی ھای مادی و معنوی،ی که در طول تاريح بر خاک و مقدساتئآن کشور ھا

     . باشدکه يکی مقدس و خوب و آن ديگری بد ايناند ھمه  ھمرديف  ھم اند نه  ھنگ اصيل ما شدهباعث زدودن فر

ھنگ شان تا شش قرن ديگر با بعد افکار و فر اعراب در دو قرن اول ھجری به سر زمين ما و از آن به ۀحمل

ھمکاری سست عنصران و خود فروشان جاه طلب  بسط و استقرار پيدا نمود و بعد  آن فرھنگ به عادت ما مردم 

 به نظر من اين که  !بانی ھای تيغ شمشير  عرب زدگان از حد زياد بوده استز دوام دارد و   قرشده و تا امروتبديل 

ھنگ و ھويت ملی ما را  به تاراج شوی مغزی مردم ما  فر و ھا با شست   چون آن!بد ترين نوع تجاوز بوده است

  !برده اند

  خاطره ام فقط ب يک ساختهرا با ھموطنانم شرودم برداشت خکنون که من اديان ابراھيمی را تحليل و انتقاد نموده وا

ين عمل من خالف حق شھروندی و اجتماعی باشد کنم ا فکر نمی. اين است که حقيقت دين و دين پرستی روشن شود

که ی  داکتر ھا و يا آنان،ھاکه چرا پرو فيسور  اينۀدر بار) دھد من نمیه که  اسالم اين حق را ب با وجودی(

توانم قضاوت نمايم شايد يکی از  دھند من نمی العمل نشان نمی ھايم عکس دارند  در مقابل نوشتهتحصيالت عالی 

 بايد قضيهو اما برای رو شن شدن . ھا بايد جواب گو يند ی است که آن اين چيز . ست باشددرھای شما  طرز قضاوت

  :عرض نمايم

ل قرآنی نوشته شده نه  داليۀآنی وارايا بررسی آيات قرھا ب  آن نوشتهۀھای من ھمه روی آيات قرآن است و ھم  نوشته

خورد فقط به ارتياط روشن  ھا به چشم می  علمای فقه در بعضی نوشتهاگر ھم احاديثی و نظر. داليل ماترياليستی

يات توانند آن آ  نمی"دانشمندان اسالم" آيات قرآن است وھمه به استناد من .  به آنھانه استناداست شدن موضوع بوده 

 ی اين است که  از آن آيت ھا تفسير ديگرانجام دھندتوانند  را رد و يا بگويند فالن آيت غلط است فقط کاری که می

ايد   و يا ھم اينکه مثل اشخاصی که شما نام برده.ام  آن اشتباه نمودهمن در تفسير قراحياناً  و ثابت سازند که نموده

 اگر بوده و  بر داران و سينه چاکان اسالم يت علم اين راه و روش اکثربا تأسفکه . يايند فحاشی نمايند و دشنام دھندب

زنند ورنه فحش و دشنام  ی مخالف را با راکت میھا و انساننمايند   بدن ھا را منفجر می.برند میھم بتوانند سر 

  .بدان رو می آورند آنان ، ترين عملی است که برای بيرون راندن طرف از صحنه  دادن ساده

ام که منظور من  ھايم بار ھا و بار ھا تذکر داده در را بطه به اين موضوع بايد ياد آوری نمايم که من از شروع نوشته

ھين مردم و ھموطنانم نيست فقط بر داشت ھای خودم از قرآن است و از ھموطنان عزيز تحقير و توھا  از ين نوشته

ھای  قايق واقعيتھا را دنبال نمائيم تا از بر خورد اين ح  اين بحث خلوص نيت و برادری،خواسته ام بيايند با َمحبت

چون صحبت . آينده سازان کشور واضح گردد و راه انتخابی ما و نسل جوان يعنی شدهشن ترتلخ زندگی ما رو

ه که ای است اما نوشتن در آن بار ن کار بس سادهايزيون بدون موجوديت  عقايد مخالف تلوۀنمودن در مسجد و يا پرد

 ۀ نوشتۀ زمين،ھای شان انعکاس يابد شايد صد ھا  و يا ھزاران مخالف داشته باشد و استدالالت شان در البالی نوشته

  .ر اينکه سايتی از قماش خودش باشد مگ؛سازد  تنگ و مشکل می نتیدر سايت انترشانرا را 

در مورد داستان کوتاه . ن رفع شده باشدورد حمله چنگيزی م اميداست بااين توضيحات مختصر سوء تفاھم شما در م

شما راجع به مرد بيل دار بايد بگويم که بلی اين درست است در اسالم آزادی بيان و عقيده نيست و سر دمداران 

توان از دست    که  اين  را ھم می.ن را با بيل و شمشير جواب دھندادانند که بايد صدای مخالف  خود میۀاسالم وظيف

ھا   دست وھا زبان. طنان ما انجام شده استر قبالً و طی ساليان دراز بر ھمون اسالمی دانست و اين کاآورد ھای تمد

  ....…اندرين ره کشته بسيار اند . شده و گردنھا  هللا اکبر گويان از تن جدا شده استيده نام اسالم بره ب
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 بايد عرض کنم که عمل نوشتن و ......وکه دانشمندان اسالمی در مقابل گناھان من خاموش ھستند   اينۀدر بار

 ساختن ء قبول داشته باشيم و افشاآن را بايد ما نيز ما تحميل شده و اجباراً پدران  بر رسی نمودن دينی که جبراً بر

ی است که وجدان و انسانيت و  يک وظيفه و يک عمل انسان و انجامه از ما پنھان نگھداشته شده يک رسالتچآن

ته و اگر شرايط  آزادی نسبی انترنت که امروز  باور ما آنرا بر دوش  ھمه ديگر انديشان گذاشميت مردم خوشمظلو

 ھا سال قبل می ھا را ده  اين نوشتهشبيهداشت شايد  تباطی خيلی کوچک ساخته در سابق وجود میجھان را از نگاه ار

 .خوانديم

 به ماليکه و روز قيامت و زنده شدن بعد از مرگ ،ن به پيامبرا،ھای خدا  به کتاب،دانيم که ايمان به خدا ھمه می

سالم خارج ھا از ا  با ايمان نداشتن به يکی از آن، چون اين جمالت باالئی اساس و تھداب اسالم است!يعنی چی

ھا تکيه گاه معنوی من و شما است آيا  ھا چی ھستند ؟؟ چون  ايمان و باور داشتن به آن يم آننپس بايد بدا. شويم  می

  .که ھست ھا و ايمان داشتن با دانش  از آنھا بھتر از   ايمان داشتن نا آگاه از آنان نيست ؟؟؟؟ مسلماً  ھميدن آنف

ش آيند نخواھد ا چيست و چه بايد باشد ؟؟ چون خوھا مطالعه نمود و دانست که تکيه گاه معنوی م  آنۀ پس بايد در بار

  مسلمانی؟ : بود اگر کسی از ما بپر سيد

  به قرآن ايمان داری؟ ! بلی بگوئيم

  گويد؟ آن چه میفھمی قر  آيا می!بلیباز ھم 

  .جواب دھيم نه 

  گوئی ؟؟  دانی چه می فھمی و می  مفھوم آنرا میبه جا می آوری به عربی نمازوقت  ۵وقتیآيا 

  دانی چه ميگوئی ؟ نمائی می  وقتی دعا به عربی می!باز ھم نه

دانی  کنی می يه میخواند و تو گر را میء سف  يا نسا يوۀوقتی قاری در مجلس عزاداری ات سور. !باز ھم نه

  گويد؟؟  قاری چه می

  کند؟؟ دانی او از چه صحبت می خواند می  نکاح را به عربی میۀ وقتی مال يا چلی خطب!باز ھم نه 

 "نه"ۀ  آيا به نظر شما عوض استعمال کلم است"نه" مسلمان بودن شخصۀ جواب اين ھمه سؤال در بار!باز ھم نه 

تکيه گاه  که گويا گوئيم  شنی انداخته شود؟؟ و آنچه را که می  استعمال شود و در زمينه رو"بلی"بھتر نخواھد بود 

  بايد دقت و مطالعه در آن بداريم يا نه ؟؟؟؟،استممعنوی 

پس اين کائنات را با ھمه عظمت چه موجودی ( اينکه ايد  و آن اختهو ھمچنان در مقابل سؤالی که راسا متوجه بنده س

  :بايد احترامانه خدمت شما عرض بدارم...) نمايد  اداره می

يان صوصاً اسالم و باز شناسی آيات قرآنی ادامه دارد وقتی در جريان مخای من تا ھنوز در قسمت تحليل  ادھ  نوشته

اما برای . اديان و بيدين ھا مطرح خواھم نموديعنی گاه يدرسيم حتماً آنرا از دو د ب بحث به صحبت در مورد خدا

 :گويم  ال شما فعالً جواب داده باشم میؤسه  باينکه مختصراً 

ی ايمان داشته باشيم بايد آن موجود بزرگوار و با دانش و عظمت باشد يعنی به تناسب بزرگی و ئاگر بنا باشد به خدا

ی ئنويسم متوجه خواھيد شد که خدا ون من فقط چند آياتی از قرآن  میتر باشد اکن نظم کائنات نيروی معنوی بزرگ

 .دارد چگونه موجودی است را که اسالم معرفی می

ی برای ئھا را تير ھا  داديم و آنو ما آسمان دنيا را به چراع ھای در خشنده زيب و زينت : ۵يت  آ الملک ۀسور 

 .   ساختيمنان آتش فروزان فراھمآشياطين قرار داديم و برای 

غروب گاه خورشيد رسيد ديد که در چشمه تا به :(  شر ح مسطح بودن زمين چنين بيان شده ٨۶در سوره کھف آيت  
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 خواھی عقوبت شان کن و می می: نين ای ذوالقر:  گفتيم . و در آنجا مردمی يافتکند ای گل آلود و سياه غروب می

 ھموار بودن زمين ۀ محل غروب آفتاب اشاره داشته که نشان دھنداين آيت به) .ھا به نيکی رفتار کن اھی با آنخو

م و زمين را آشکار و ھا را به حرکت در آوردي کوهزی را که خاطر بياور روه ب: (۴٧سوره کھف آيت ) .است 

 کنيم و احدی را فرو گذار نخواھيم کرد   را محشور می) انسانھا(ھا   آنۀبينی و ھم مسطح می

 ای زنان پيغمبر از شما ھر که به کار نا روائی دانسته اقدام کند او را دو برابر ديگران -٣٠سورۀ احزاب   آيت 

 .عذاب کنند و اين بر هللا سھل و آسان است

کنند  تسبيح و حمد پرور  می) طواف(د  آن ھا که گرداگر فر شتگانی که حامالن عرش اند و آن:( ٧سوره غافر آيت 

ران از آيات يم و اين کاف آسمان را سقف محفوظ و طاقی محکم آفريدما: (٣٢انبياء آيت  ۀسور) .گويند دگار شانرا می

فريديم و ر شش روز آما آسمانھا و زمين و آنچه را که بين آنھاست د : (٣٨ قاف آيتۀسور)  آسمانی رو گردان اند

 زمين را در دو روز کسی کهراستی ه آيا ب : (١٢ تا ٨سوره فصلت آيات ) .ر سيدھيچ گونه سختی و رنجی به ما ن

ھای استوار بر  دھيد؟ او هللا جھانيان است و در باالی زمين کوه کنيد و بر او مثل و مانند قرار می  انکار میآفريد

 .کت ھا را در آن قرار دادافراشت و انواع بر

شيد ه منبع نوری و خورگر آفريده و ما ھفت آسمان را بر روی يکديبينی چگونه آيا نمی : ( ١۶و١۵ نوح آيات ۀسور

) ....بخشيد  نوری داد و ماه رائخور شيد را رو شنااو کسی است که . (۵ يونس آيه ۀسور.) ه را چون چراغی آفريد

 آنچه در :( ١ الصف آيت ۀسو ر)  . است مغربو وردگار در دو مشرق و پاو پر ور دگار:(١٧حمن آيت الرۀسور

  :۵٧ غافر آيت ۀسور) .د و او شکست نا پذير و حکيم استينگو  می خداتسبيحين است ھمه ه در زمچآسمانھا و آن

 ....... تر است ھا مھم آفرينش آسمانھا و زمين از آفرينش انسان(

حالل کرديم و کنيزانی را که به دا کردی بر تو  زنانی که مھر شان اما) ای پيغمبر گرامی (-  ٥٠سورۀ احزاب آيت 

وطن خود  باتو از  و دختران کاکا آنھا که  دختران خاله،ک تو شد و نيز دختران عمهو مل غنيمت هللا ترا نصيب کرد

بی شرط مھر ببخشد و رسول ھم به نکاحش مايل باشد که  (ھجرت کردند و نيز زنان مومنه ای که خودرا به رسول

نيزان ملکی ان عقدی و ک و نه مؤمنان که حکم زن مخصوص تست) ھبه و بخشيدن زن و حال شدن او اين حکم

منان امت به احکام ؤترا مانند م و - م  اين زنان ھمه را بر تو حالل کرديکرديم منان را به علم خود بيانؤمتصر فی م

 و هللا را بر بندگان حمتی نباشدرچ و زبرين سبب بود که بر وجود عزيز تو در امر نکاح ھيچ خ - نکاح مقيد نکرديم 

نرا آ و زرق و برق  ھمسرانت بگواگر شما زندگی دنياای پيغمبر به : ( احزابۀ سور٢٩ و ٢٨آيات)  است غفور

شما خدا و پيغمبرش و  و اگر –ی رھا سازم ئه مند سازم و شما را به طرز نيکوخواھيد بيائيد با ھديه ھا شمارا بھر

  )ن شما پاداش عظيمی آماده ساخته استاخواھيد خداوند برای نيکو کار ت را میسرای آخر

خود حرام کردی تا زنانت را از مود بر بر تو حال فرهللا برای چی آنرا که ای پيغمبر گرامی  : ١يم آيت  تحرۀسور

 . مھر بان است که هللا آمرزنده ویخود خوشنود سازی در صورت

 بھتر از شما به جای تان با او ھمسر کندانی اميد است که اگر پيامبر شما را طالق دھد هللا زن : ۵ تحريم آيت ۀسور

  )چه باکره چه غير باکره(ن و خضوع و اطاعت رھسپار باشند که ھمه با مقام تسليم و ايما

ده و اختياری نيست و ھر م کنند اراو رسول حکهللا ه ھيچ مرد و زن مؤمن را در کاری ک (٣٦ احزاب آيت ۀسور

 )کند دانسته به گمراھی سختی افتاده استاو مانی هللا و رسول کس نا فر

که را خواھی با خود نگھدار و اگر ھر  از زنان خود ھر که را خواھی به نوبت موخر دار و :زاب  احۀ سور٥١آيت 

مان باشند و غمگين در گزينش و اختيار بايد که شاد. گناھی نيست تو ای يکی را بطلبی بر ھا که دور داشته از آن
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داند که در دل ھای شما چيست و  خدا میداری بايد که خوشنود گردند و  نشوند و از  آنچه ھمگی شانرا ارزانی می

 .خدا دانا است

مااعنی عنه «ب  بريده باد ھر دو دست ابوالھ»تبت يداابی لھب و تب«:  خوانيم مي.   آيت دارد٥ المسد  که ۀسور 

 « و»سيصلی نارا ذات لھب« بخشددست آورد به حالش سودی نه و آنچه را ب ھرگز مال و ثروتش »ماله و ما کسب

  و در گردنش طنابی است از ليف خر ما»فيجيد ھا حبل من مسد« است  سرش در حاليکه ھيزم کش دوزخ ھم»نيز

    :گويد  چنين مي١١ تا ١ ديگر قرآن الذاريات که از آيت ۀسور

با )  از باران را( که بار سنگينی  ابر ھا سوگند به آن–به حرکت در می آورند )  ابر ھا را(که  باد ھای سوگند به

 سوگند به فر شتگانی که  کار ھا را آيند و ی که به آسانی به حرکت در میئھا یسو گند به کشتکنند  و  د حمل میخو

و جزای اعمال واقع  شدنی ) رستا خيز( و بيشک -طعاً  راست است قکنند  که آنچه به شما وعده شده است  میتقسيم

 در گفتاری مختلف و گوناگو نيد )قيامت( ۀ شما در بارشکن ھای زيباست که که دارای چين و یقسم به آسمان. است

و مرگ بر  (گو يان کشته باد دروغ –زند  شود که از قبول حق سر باز می رف میحنکسی از ايمان به آن م) تنھا(

  .ھمانھا که در جھل و غفلت فرو رفته اند) آنھا

آنھا را ھر کجا  و اگر مخالفت کردند نگيريد  دوستمنافقين را تا در راه خدا گام بر ندارند : ٨٩ نساء آيت ۀسور

  .سانيديافتيد به قتل بر

زنانی که در جنگھا با کفار متصرف و د مگر بر شما حرام ش) شوھر دار( نکاح زنان محسنه – ٢٤نساء آيت ۀسور

 ايد مالک شده

 .ن را از پس ھم  تا جديت و خشم شما را احساس کنند بکشيد کافرا :١٢٣ التوبه آيت ۀسور

 ھا صرف نظر شد غرض جلو گيری از طوالت کالم از شرح آن که........ ھا آيت ديگر و ده 

  !ويش کابلیھمو طن گرامی آقای در

آنی که آنرا با خواندن آيات فوق قرآن قايل ھستی لطفاً  ۀ  اکنون به عظمت و بزرگی که خودت  به کائنات و گردانند

  .خبر مگذار گيری خود لطفاً مرا بی ه و از نتيجهنمايد مقايس خالق آن کائنات را تمثيل می

                    با عرض حرمت

 آزاد  

 

 

 

 

 

  


