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  بيانات يک م*                                             

 خواب و بلکه در ،ھيچ حيوانی کمبودی ندارد خواص حيوانی خود از من معتقدم که انسان در

سالمتر  ونگاه بيولوژی کاملتر  زيرا از .شھوات نسبت به سائر حيوانات برتری ھم دارد خور و

حواس خمسۀ مشخص برتری دارند،  يکی از حيوانات در بعضی از. ديگر حيوانات است از

 مجموع امتياز و اما خواص حيوانی انسان در ،سامعه حس اسپ در حس شامه و مث;ً سگ در

ھمجنسان لذت  معاشرت با از ،گذار گشت و تفريح و انسانھا از. را دارد برتری خاص خود

. لذت ميبرند حظ و نوش خود و خورد ، ازميکنند استراحت موقع معين خواب و در ميبرند،

 و آگاهنا رأس طبقۀ مدعيان دين در داريم که  بنام م; يا بين خود مخصوصاً ما يک قشری در

. ديگران افراط ميکننده نسبت ب ،شد فوق ذکر که در تمام لذائذی دارند که در خوش باور ما قرار

؟ خوردن خاتمه داده شود م;صاحب چه وقت بايد به :احبان پرسيده شدم;ص يکی از گويند از

  :جواب گفت در

 حلقوم شخص چيزی بگيرند و منقار بتوانند از بماند که طيور با باز که دھن آنقدر زمانی آن

  :م;ی ديگری گفت. بخورند

 دل خوابانده شود وه شود و ورم کند که ھرگاه شخص رو ب خوراکه پر مواد بايد معده آنقدر از

  .ه دور خود بچرخدمثل [تو ب ،کند دستش ضربۀ کوچکی وارد يا شخص ديگری به پای و

خوردن  که در یرا با اين اشتھای قوي اکنون منظور من اين است که ھرگاه يکی ازين م;ھا

 و ءين اشتھاه ازکه برای ھميش ،انجام دھيم یعمل تخنيکي يا خوردن او ممانعت کنيم و از دارند،

يا به حال  ده ايم وشفقت کرده به او يک امتياز دا مرحمت و حق او آيا در ،خوردن محروم باشد
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ديگری  که ھم باشد  بلکه ھرکس که به پرخوری شھرت دارد، کرده ايم؟ نه شخص م; او جفا

ما اين  اگر. حظ ببرد بخورد و خوراک بايد سه وقت غذا برای لذت بردن از برای بقای زندگی و

فلج  ناتوان  و لذتش را ناقص و حس ذائقه و حق او جفاکرده و او بگيريم در لذت را از حظ و

  .ه ايمکرد

 جمعی از مساجد و[يت بلخ در يکی از در ءقبا ء وعبا دستار و ريش و طبق معمول بام;ئی 

اخير چنين درافشانی  در چانته داشت کرد و که در یجفنگ گوئي ، ھراھالی به موعظه پرداخت

  :نمود

صحابه  ،ای رفتند  ه يک گوشهب«جائی برای دفع حاجت دور خوردند  اکرم در زمانی پيغمبر «

وقتی حضرت پيغمبر باز آمدند . داشت نظر زير آن مکان را به دقت متوجه بود و ... ای به اسم

بول  اين بوی خوش از و. را پيچانيده بودء بوی خوشی فضا .آن صحابه به ھمان مکان رفت

دوباره نزد  را تناول کرد و پس آن شخص مقداری از آن. ساطع ميشد حضرت پيغمبر مطھر

را  ی شماوئبمقداری از خوش او گفت رفتم و ،فرمودند کجا بودی پيغمبر. شد رسول اکرم ظاھر

 اين است که حضرت پيغمبر واعظ ادامه داد که حديث صحيح مبتنی بر اين م; تناول کردم و

 رفته آن شخص ھيچ گاھی گرسنه نخواھد بول ما که جائی رفته و که خوشبوئی ما جائی :فرمود

  ».داشت ھيچگاھی گرسنه نشد که عمر که آن شخص تا ھمان بود شد و

ــ جھانی تلويزيون آريانا  شبکۀ در  ٢٠١٢روریبف ۵واعظ شام يکشنبه  ن م;ويديو کست اي

 تار وريش تار  اين م; با. پخش شد ،کامرانی برنامه ساز موفق پروگرام سجيه جان افغانستان از

ارت چنان پرحر سبحان هللا ميگفت و متواتر سبحان هللا ميشوراند و ھوا وقار دست در بی قيافۀ

 .را ميشنيدند او اھالی گفتار غفيری از جم و. لرزه می آورده ب زمان را بود که گوئی زمين و

حرکات  بدين وقاحت  و گفتار داشتيم با وکست مستند انتظاريويد مشاھدۀ شنيدن اين مقال و بعد از

نور که خود  محمد عطا پرقدرت و[يت بلخ يا والی خودمختار و طرف عالمان دين و اين م; از

که به سائر حرکات به مقابل دين  به مثلی ،ددار عضويت حزب جمعيت اس;می را نيز "ِافتخار"

محاکم دينی  احمق در اين م;ی داده ميشود جزا داده شود و جزا ،پيغمبر ولو جزئی ھم باشد و

اض رافات پرستی به سجيه جان کامرانی اعتربلکه طرفداران اين نوع خُ  .محاکمه شود که نشد

ميکند به نمايش گذاشته  ءافشا را م;ھا ت را که حماقت يکی ازکه چرا اين ويديو کس ،ھم کردند

، دسمبر ٢٧امروز  پروگرام جناب شفيع عيار ديده شد و متعاقباً باری اين ويديو کست در است؟

 در» خوریظرف شربت  ازيعنی  ؛اما بشکل بھتر«حال نوشيدن ادرار  خيالی اين م; در تصوير

ناب پرمحتوای ج جامع و لۀپايان مقا در ،»آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد « ،پورتال آزادگان

  .ل به مشاھده رسيد. آزاد
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فقط اين جواب را بمن  ،ماً صحيح باشدبالفرض که گفتۀ اين عالم دين تما :ين استال من درسؤ 

حق او لطف  نوش در خورد و محروم ساختن از و م العمرنفر مادا نگه داشتن يک بدھند که سير

  ؟؟؟حد قياس از و جفای بيرون ظلم يا دادن امتياز است و مھربانی و و

  !!!گرفته است را فرا اين تاريکی مدھش که اطراف ما ما از به اميد بيرون برآمدن جامعۀ

  


