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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣دسمبر  ٣١

 

 ؟؟ عالمان دين،در حاشيه

۶ 

 ھای  کمپنی مال سازی؟؟ از ماشين ھا اجنه ھستند يا نسلی بيرون شده اين

  چراغات رو شن ز دزد با خانه

 وـبيخودی شاد از چراغانی مش

 تـتا کليد خانه دست سارق اس

 در  شکايت   از نگھبانی مشو

ی که ريش گذاشته و با گفتن چند جمله عربی خود را  در صدر جامعه  بر ئ مال ھا در مجموع تمام آنھا،عالمان دينی

 . نفع مردم و جامعه   شوندخواسته اند مصدر کار و يا عملی بهم ما تحميل نموده اند ھيچ گاه نمرد

گفتن آيات و احاديث چپ و  و يا مجالس دينی که ايشان با شد و مد زياد و فين جنازه ھاتد ،طمطراق آنھا در مساجد 

 اقتصادی و سياسی جامعه به ،فانی اجتماعیخود در شگو رول  کثيف ۀراست چشمگير بوده و خواسته اند تثبيت کنند

اند تا  ايف زياد و رھنمونی ھای مشخص  دينی را رسالت خود دانسته و ھميشه سعی داشتهھا وظ آن. شکل مقدس باشند

داستانھای غير قابل باور و محير العقول از پيامبران . ھا بسرايند افسانه. قصه ھا گو يند. به اصطالح رفع تکليف نمايند

اند نام  خود اختصاص دادهه وظايفی را که باز جمله يکی از .  ابراھيمی ساخته و خود را جامع الکماالت جلوه دھند

خواھم بينش و دانائی ايشان را به تحليل    آن میۀباشد که با نوشتن چند سطر مختصر در بار گذاری نوزادان مسلمان می

 .ساده و کوتاه گيرم

که فاميل با دعوت از  ئيد مال ھا ر ا الزم دارد يا ھم اينأفته و ت توسط والدين و يا اقارب صورت گراين نامگذاری يا
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اشتراک و يکی خواھند نصيب شوند  تا بر فرزند شان در محفل نامگذاری  يکی از ھمين علمای دين اين افتخار را می

 يدن و مبارک باد بگويی عربی  را که با بندگی و يا غالمی باشد برای موجود نو پيدا تعياھاز اسم

 با ءوليت خود دانسته و در چنين مجالسی ابتداؤفتن اين وظيفه را مس جمله عربی گو جنابان ھم با طمطراق خاص و چند

 دنگير  مد ينه و داستانی از گرامات اولياء در صدر مجلس قرار می، مکه، عربستان،توصيف از اعراب

در ) عبدهللا مثل عبدهللا(شيدن دريشی مود روز  و ريش کوتاه ين اواخر با پواو در) مثل کرزی(با چپنی آقا  معموال

 بر طفل میو  خوب و اسالمی طفل اسمی را انتخاب ۀھای پيرامون آيند يفات معمولی و صحبتمحفل رفته و بعد از تشر

چون اين اسم از طرف يک مولوی و يا عالم دين و يا ھم روی باور ھا و اعتقادات والدين گذاشته شده  با دعا . گذارد

فتن چند پولی و ه فارسی مفھومی نداشته باشد و گرھا ب ايد اکثر آنھای خير ھمراه و آقا ھم با چند دعای عربی که ش

 .کند صرف غذا محفل را ترک می

 |حال با جزئيات محفل کار نداريم ببينيم اين آقا چه اسمی را انتخاب و بر طفل گذاشته است ؟

 .شود الم شروع میدر صد عربی بوده با عبدل و يا غ ٩٩ ای گذاشته شده ھاز سالھا به اينطرف تا امروز اسم

  عربی را با افتخار  و پر ۀد  که بعضی نام ھای گذاشته شدی و يا عالم دين ما اينقدر بی سويه تشريف داراين مولو

که خودش از مفھوم فارسی آن چيزی بفھمد و يا والدين طفل از معنی آن نام  دارد بدون اين روئی کامل توصيه می

 آگاھی داشته باشد

.  يعنی بنده حسين ،عبدالحسين.  يعنی بنده علی ،عبدالعلی . يعنی بنده محمد ،عبدالمحمد: گذارند را میمثالً اسم طفلی 

مندگی دھد بلکه شر که اين نوع بندگی نه تنھا بندگی را نشان می... … بنده احمد و ،عبداالحمد . بنده رسول،سولعبدالر

ھا ھمه بندگان خدا  از ديد اسالم آن...... و.  حسين و حسن ،یعل،  محمد،احمد بنده بودن ؟؟ به  ۀيعنی بند!! ھم است 

آنھا بايد خدا را ستايش ھای در بار خدائی   ھستند يعنی خدا آنھا را خلق نموده و منحيث خلق شدگان بنا بر ضرورت

ی ما آنقدر اما اين عالمان دين!! ستش نمايند ؟ و بندگی و طاعت و عبادت آنھا ھمه بايد برای خدا باشد کنند؟ پر

  حتی بندگی به بندگان او را نيز ، غالم منش و چاپلوس ھستند   که برای خوشنودی هللا عرب، نو کر صفت،عرضه بی

 دھند ؟ افتخار آميز جلوه می

 نوکری و چاکر منشی را خود  و ملت نا آگاه ما را  نسبت به اعراب افتخار دانسته و ،در قدم دوم اين عالمان دين غالمی

خواھند به  و فقط می.........  غالم،غالم  سخی،  غالم رضا،غالم حسن،  غالم علی،غالم : وزاد را ميگذارنداسم ن

اعراب نشان دھند که اين ملت غيور و خوشباور  نه تنھا به بندگی بنده ھا عالقه دارند بلکه غالمی  و نوکر صفتی 

 و مثل  اين ملتی که ھرگز تن به غالمی و پستی نداده. ايندنم را قبول می اعراب را نيز دوست دارند و به ميل خود آن

که توسط ھمين  اند و ھيچ گناھی ندارند به جز اين ھای شامخ  انسانيت و غرور ملی پرواز داشته عقابان بر بلند ترين قله

ده اند اين  دانش و معرفت دور نگھداشته ش،وجدان و دولت ھای غير مردمی از علم  بی،خائن، ھای تحجر گرا گروه

دھند و به  آنھا صفات  عالمان دين ھمه را در مقابل اعراب و جھانيان  موجودات فاقد استقالل فکری و اراده جلوه می

 دھند ؟؟ بندگی و غالمی به بندگان را می

 چنين اسم عضاً اين عالمان دين به اين  اندازه چاکر منشی اعراب ھم قانع نبوده و پا را فراتر از جاده اخالق گذاشته   و ب

آيا اين نوع نام گذاری ... …کلبی حسين يعنی سگ حسين و . کلبی حسن يعنی سگ حسن: مثل . گذاری ھای نموده اند 

باشد شرم  نيست ؟؟ اما اين  وجدان پاک خوش باوران  اسالمی می  شرافت اخالقی  و، کرامت انسانیۀھا که دور از ھم

پلوس و بی وجدان اند که غرض خوشخدمتی چاازه ای  المللی به اند تعمار بينملی و اس ارتجاع ،غالم ھای  شيوخ عرب

 و يا  ھائیمن با نوشتن اين سطور از کسانی که به چنين اسم ؟!!کنند  به اعراب از ھيچ نوع فرو مايگی دريغ نمی

.  ندارم و نخواھم داشت  ين نوشته منظور توھين به ايشان را نداشته واخواھم چون من از  امثالھم مسمی اند معذرت می
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اگر چنين  .ی مقصر نيستندئين اسم گذاری ھا و داشتن چنين نام ھاابانيان انديشه ھای عربی بوده و در آنھا قرچون 

توان گفت که  به يقين کامل می(دارد  ی بر ايشان گذاشته شده است از نا آگاه بودن و خوش قلبی شان نمايندگی میئاھاسم

ھای  مال ،و عالمان دين) مفھوم و معنی اسم شان اطالعی ندارندز موطنان شريف ما تا ھنوز ھم اين ھاتعداد زياد از

 اين غالمان و چاپلوسان  شيوخ عربی  می. گز به ايشان چنين مطلبی را نفھمانده استکثيف و خودنما و زر اندوز ھر

سانه به ھموطنان را ھم مقد داخته اند بلکه آنی نپر ئاھنه تنھا به افشای مفھوم چنين اسم، باشند که مقصر اصلی بوده

 ھموطنان شريف ما با تالش ھای ھمين قشر آلوده به فساد  يعنی عالمان دين ۀچون  ھم.  شريف و خوب تفھيم نموده اند 

ا را نميدانند با خوش روئی و صاف دلی ھر اسم  که ھاند  و معنی فارسی اين اسم از نعمت سواد محروم نگھداشته شده

لی ھم به جيب آقا ريخته اند و چند پوفته را پذير اند و ميگذارند با جبين گشاده آن ين نامردان تاريخ بر اطفال شان گذاشتها

 . استفاده از خوشباوری ھای مردمءچه شرم آور عملی و سو!!! 

اعراب را  غالمی و يا سگی ، بندگی،رور ملی و شھامت ذاتیغافغانی با آن ھمه  وکنم ھيچ انسانی ورنه فکر  نمی

 ديده انداما اين عالمان دين باعث چنين شرمندگی انسان گرد ؟؟؟ بپذير

غرض مشھور شدن در بين مردم و بھره مندی ۀاھالنجاين عالمان دين در گذشته ھا خواسته اند  ابتکاراتی منفی و 

مثبتی در جھت روشنگری   يا ھم نخواسته اند  کاربيشتر اقتصادی داشته باشند تا  خود در آسايش باشند و اگر نتوانسته و

 ضد  آن صد ھا سال است هشنگری از وظايف شان نيست بلکه بشان فرقی ندارد چون اصالً رو رایانسانھا انجام دھند ب

ھا تا توان داشته و دارند در  راستای  آن. موضع گيری نموده و فعالً ھم به شکل مفتضح در ضديت به آن قرار دارند 

اند که  ھای احمقانه را انجام داده خبر از ھمه چيز فعاليت  خرافات و مسموم ساختن اذھان مخلوق خوش باور و بیۀشاعا

 شان يکی از آن خدمات به اين بزرگی و مشکلی را که انجام ۀفت صد ھا مفکوره و عملکرد بو گرۀين نوشته از جملادر 

   : مشترکاً می خوانيماند  داده

  

 يطان و اجنهنامگذاری به ش

يب و غريبی در تشريح جشيطان و ماليکه وجود دارد که علمای ما با شيرينکاری ع، ھا آيت در مورد جن در قرآن به ده

 آن آيات با چنان مبالغاتی پيش قدم گرديده اند که خواندن نظر ھای شان خالی از دلچسپی نيست

باشد اما جن ھا اسم گذاری   جن میۀآن ھم به نام سور مکمل قرۀدر قرآن از موجودی به نام جن ياد شده و يک سور

فقط اين عالمان دين ھستند که حتی به تھمت بستن به قرآن ھم عالقه دارند . ھا ھم شرح داده نشده است  وظابف آن نشده و

 زنند و به چنين کار ھای دست می

ھا ھمانجا  دارند که در زمان خلقت آن ھای شان صحبت می ين موجودات خيالی و فعاليتاھا با چنان اطمينان از اين

که   هللا در قسمت خلق اين موجودات  ووظايف شان  از مشوره ھای شان مستفيد گرديده  تشريف داشته و يا ھم اين

 .است

  توليد شده درکله ھای بدون مغز،وظايف آنھا ای اجنه وھاسم

  جن مخفی در بدن انسان–جن خناس 

  روز يکی از آالت موسيقی نواخته شود۴٠اشد که در آنجا ب  در خانه کسی می–جن قفندر 

  او آموختن ھمجنس بازی به زنان استفۀ وظي–جن القيس 

 باشد  انسان مخالف اسالم میۀ در نطف–جن زوال 

 ای که ذکر خدا نشود  جن وسوسه انداز خانوادگی در خانه–جن داسم 

 ساندر ھا ضرر می نوزاد نث بوده  و به زنان حامله وؤ جن که م–جن آل 
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 غيب میند خوردن غرض فروش متاع خويش  ترگر بازار ھا بوده و مردم را به سو نوع جنی است که د–حن زکتبور 

 کند

 کند  است که انسان را به زنا تشويق میی جن–جن اعور 

 شود  است که در خواب انسان باعث ديدن خوابھای  وحشتناک میی جن- جن ھزع

 ی بگذارندئذاری ھا برای اجنه فراموش نکرده اند که برای شيطان ھم نام ھادر مقابل اين ھمه نامگ

ساختار جسمی جن . باشد و اجنه قبل از خلقت آدم خلق شده است  ابليس از نسل جن می: يند که گو مثالً عالمان دين می

 ست آتش بی دود ااز

مارج و مارجه عروسی .  مارجه نام دارد،تنام داشت و ھمسرش که از وجود مارج ساخته شده اس) مارج(پدر جن ھا 

که خانم جان معلوم نيست از چه ساخته شده  و يا از کی تولد  با وجودی) جان(رزندی از ايشان تولد شد به نام کردند و ف

که  جن ھا ۀيک طايفه ھمان طايف. يند که به دو طايفه تقسيم شدندگو يافته  است اما علمای دين از اوالده ھای او سخن می

 .باشد  دوم شياطين شدند که پدر کالن شان ابليس میۀھا مؤمن و کافرموجود است طايف در ميان آن

 ابليس يکی از فرزندان جان است

باشد  که چرا خداوند اسم شيطان را جان که اسم انگليسی است و يا ژاک که فر انسوی می حال از موضوعات اين

 به لسان ھای انگليسی و فرانسوی ھم بلديت داشته اما چرا قرآن را به عربی  آن است که هللاۀگذاشته است و نشان دھند

خواھيم اين عالمان دين با اين ھمه شيرينکاری  فقط می. ھا کاری نداريم  دعا ھا بايد به عربی باشد ؟ به اينۀگفته و ھم

به ايشان به که از طرف خداوند  ا اين شان و يۀ مدارک و اسناد دست داشتۀ خود بايد توضيح بدارند و در بارۀھای ابلھان

 ين باره داشته باشيماخبر يک کمی آگاھی ھم در شنی اندازند تا ما بيچارگان از ھمه جا بیشکل وحی گفته شده رو

ھمين پورتال ) آيدئولوژيک( ھمچو چرندياتی داشته باشند بدون زحمت به بخش اندنخوانندگان گرانمايه که عالقه به خو

 علمی است مراجعه ۀکه در مجموع واقعاً يک گنجين )  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (بی خود ما يعنی بی نظيرو انقال

 .و حل مطلب دارند

  احترام میۀھا را به ديد بينند ملتی خوشباور آن ديده درائی و چشم سفيدی  اين دينی ھا از حد و مرز گذشته چون می

 ھنوز خريدارانی دارد ھميشه در پی ايجاد يک پيچيدگی جديد در معما ھای قبلی پايه و اساس آنھا ھای بی نگرند و گفته

 .افزوده و ذھنيت مردم را متوجه آن سازند

ی  را که به نام ماتم و سوگواری ھای مذھبی در  ھرسال تجليل آن از طرف ھمين حراف ھای ئمثالً شما اگر روز ھا

دست ه يک مقدار پول مفت ب....  مداح و،ثيه خواننام ھای مره ھا  ب نباطل به مردم تلقين گرديده است تا يک تعداد آ

توانند حداقل با  ھا می که در ھمين مدت انسان. رود مائيد يک مدت زمانی زيادی است که به ھدر میآرند توجه فر

تا بدون موجب ھنگ اصيل غير مالئی و مذھبی پرداخته و به سوی يک جھان آزاد انديشی بروند علم و فر، آموختن ادب

 ذھنی مردم از طرف ھمين ۀکه خواست شوم و کور کنند...... گريه و زاری و، و دليل به نوحه خوانی و زدن بدن خود

 مال ھا است سپری گردد

 

 امام و امامزاده سازی عالمان دين

 ر دين است برای اين خلقت و نو آوری متعفن و خرافاتی د، پولی و ثروتامکاناتھای رسيدن به عاليترين  يکی از راه

که  توده ھا را  وادار نمود تا از احترام علمای دين نکاھند  و به آنھا مقام عاليقدر قايل باشند  خلقت يک موجودی ديگر 

ديگری آفريده و خود منحيث چۀ ھای منشعب دين  اسالم  شاخ به نام امام و امامزاده الزم افتاده است  تا از يکی از شاخه

 ن و تحليل گرآن ممثل باشدرھنما و نگھبا
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گنجد اما در بخش پايانی اين قسمت بد  ين مختصر نمیابحث امام و امام زاده ھا يک صحبت جداگانه الزم دارد  که در

 حجت االسالم ھا در مجامعت با خرافات  بنا ،يت هللا جديد که به تازگی ھا توسط ھمين آۀ نخواھد بود تا از چند امام زاد

اما . يعنی از امام زاده ھای که اصالً وجود خارجی نداشته اند.  نام بگيريم ،اند اريخی دينی زائيده شدهھای ت بر ضرورت

 زايش امام گری ختم نشود و شايد مردم از پذيرش امام ھای قبلی خسته شده باشند و يا تعدادی ھم به ۀکه سلسل برای اين

 زم افتاده استبی خصلت بودن شان آگاھی يافته باشند امامان جديد ال

     ھا امام قبلی و اصلی به صد ھا امام جديد از ھيچ پيدا شده است عالوه دهه روی اين ملحوظ است که ب

، علی، بد نخواھد بود که چند تصويری را از امام زادگان جديد به نام ھای شاھزاده سلطان حسين فرزند امام ھادی

که ھمين عالمان ..... امام زاده سيد بيژن و، امامزاده چی چی امام، نامامزادگان عين و غي،  امام زاده بن کشک،جعفر

 .باشد به تماشا گيريم را خلق  و به اصطالح  نو آوری نموده اند و بيانگر خيلی  موضوعات می دين آن
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