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  افغان عامی

  ۲۰۱۱ سپتامبر۲۵

  

  .شھامت آقای آزاد ل

  صرآگاه پاسخ بايد گفترا با شھامت يک عن
  

 آرزوی صحتيابی فوری شان ازطريق ھمين پورتال ديرمطلع شدم وگرنه پيامی به. ازمريضی آقای محترم آزاد ل

با آنھم خوشبختانه ھيج تأسفی دربين نيست چون آن ھموطن بی مثال ، بدون ضرورت به چنان . آزادگان می فرستادم

را بی مثال . وقتی آقای آزاد ل. پيامی  ِشفا يافته اند که مسلماً باعث مسرت من و صدھا ھموطن ھمدردبا آنھا است

" پذيرفته شده" کنم ، مبالغه ای درکارنيست زيراطرزبرخوردشان با مسايل دينی ، تحقيق وبررسی نکات خطاب می

، استناد وسرانجام ھرآنچه  احترام و نجابت شان دربيان آنھا، منطق و برھان شان،شان، توسط اي"ۀ دينیعنعن"در

 "موسوی"رنوشته ھای دانشمند محترم آقای ؛ وياھم قسماً درسال ھای اخيرد انددرطول قرنھا ُفرصت افاده نيافته

  .منعکس شده اند، امروزبا صالبت و ايمان به ذکاوت انسان ، به بھترين شکل آن بيان می شود

حال . می خواندم» آزاد دل«، نام اين ھموطن گرانمايه و ارزشمند را ا وبدون آنکه خود متوجه شده باشممن تا مدتھ

است با دماغ يا مرکزتعقل و ، دل مترادف شتباه نبوده زيرا درزبان عاميانهاشتم اکه متوجه شده ام، مطمئنم که برد

؛ وثابت می سازد که عوام درساده انديشی خود بعضاً ازدرک عمق پديده ھا بھره تصميم، انديشه، احساس و عواطف

 طبيعی شان است ـ افاده ھای  ھمه انسان ھا بوده وحقۀ آزاد ـ چنانکه شايستۀبدون شک با انديش. آقای آزاد ل. منداند

بھت و تعجب آقای محترم . ، احساسات وعواطف آنھا را تسخيرمی نمايندرا به توجه ھموطنان رساندهمنطقی 

  .درويش کابلی بايست درھمينجا پاسخ خودرابيابد

َ می بيش ـ که جای آن سخت خالی بود ـ باگذشت زمان به سان کھنه شدن.  ائديولوژيک آقای آزاد لۀاھميت مبارز

ازپيش متبارزشده  و مشتاقان خودرا با يقين کامل درنسل ھای آينده خواھد يافت ؛ فقط به شرطی که روشنفکران 

فھيم ومردم دوست ـ نه به سان وطنفروشان حزب خلق و پرجم که با ريشخند به مقدسات مردم به باداران روسی 

ۀ پرتھذيب آقای ام شده با تشريک مساعی وبا تعقيب شيوھمگ.  آقای آزاد لۀخود خوشخدمتی می نمودند ـ درمبارز

، زھرچشم شوند برای دشمنان بيداری وترقی افغانھا که ن آگاه ودليرراعمالً ياری رسانده، اين ھموط.آزاد ل
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، فکری و فرھنگی جھالت » معنوی «ۀ، خفه ساخته وسلطرا با چماق بيداد دينی برفرق فردھرصدای آزاده وبه حق 

  .عرب را درسرزمين ما دوام می بخشند

ھم فکروھم . ، من با آقای آزاد لۀ ديگرمتجاوزيندررابطه با استيالی عرب و ھمرديف بودن آن با يورش سبعان

 شدن ذھنم مند روشنه ، عالقشنيده ام» شھدای صالحين«راجع به ، با رواياتی که ازبزرگان عقيده ام  وازديرزمانی

اين را می دانم که ھموطنان . من متأسفانه معلومات بسيارکم و جسته وگريخته درزمينه دارم. در اين موضوع ھستم

پذيرفته اند ولی روخودرا نغيورما سالھا دربرابرتھاجم عرب سينه راسپرنموده وبا سروروآغوش بازآن تجاوزبرقلم

ما با ھمه جزئيات آن به توجه ھمه،  پرشکوه تاريخ کشورۀفحجاداشت که اين ص. موضوع به ھمينجا ختم می شود

ده و به کاربردن دين برای  شخصی انسان بوۀ، رسانده می شد تا می دانستند که دين عقيداعم ازھموطنان و جھانيان

ن وسيله ساخت  فکری شخصی بوده وۀ، تعدی واستثمار، ھيچ ربطی با آن ندارد بلکه دستبرد بريک داشتاستيال، ظلم

  .؛ که اين واقعيت عالوه به اسالم به اکثراديان صدق می کندن برای اھدف شوم تجاوزی بوده استآ

ھرگاه برای . خيلی علمی و تحقيقی برخورد نموده و فھرست واربه مسائل پاسخ می گويند. می دانم که اقای آزاد ل

، ازه و آسمائی که عکس برداشت عوامو کوھھای شيردرۀدردامن» شھدای صالحين«شان ممکن باشد ، لطفاً درمورد 

 برای پخش دين ،رب است که درزمان تجاوزبه خاک مابلکه قبرستان متجاوزين ع" مردان خدا"نه قبرستان متبرک 

شاه «ھرگاه ممکن باشد درمورد . پا درآورده شده اند از  دشمن سوزۀ، به دست شيرمردان وشيرزنان اين خطاسالم

، غان سرش را ازتنش جدانموده بودنداوزين عرب بوده وگويا باوجودی که دليران افکه وی ھم ازمتج» دوشمشيره

 من به اين گمانم که ھرقدر. ، ممنون خواھم شدکمی معلومات بدھند!) ياللعجب.. (.ھنوزھم با دودست شمشيرمی زد

، به ھمان اندازه گاه شونددس دينی کتمان شده است آ تقۀمملکت ازواقعيت ھای تاريخ ميھن شان که عمداً درپرد اوالد

 فرھنگيی است که زمان ۀاين يک مبارز. آنھا تدريجاً جمع خواھد شد» دکانک اوھام«گليم کاسبان دين و 

  .برروشنفکران تحميل نموده است ونبايد ازآن طفره رفت

  !ودوام نوشته ھای گرانبھای شان.  ما جناب آزاد لۀبا آرزوی صحت کامل ھموطن آزاد

  


