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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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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٢٨
  

  !تصرف در آيات قرآن مجاز نيست
  

ه به تاريخ می باشد، ک" د شاغلی سيدھاشم سديد په جواب کی"، معنون به "محمد انور"اين مقاله نقد نوشتۀ محترم 

  : به نشر رسيده است"افغان جرمن آنالين" تحرير يافته و در پورتال ٢/١٣٩۶/۴

شما دست به تصرف در معنای اين " آل عمران"در ترجمۀ آيت يک صد و چھار سورۀ " سالح"ـ با اضافه کردن کلمۀ ١

راجعه کنيد و ببينيد که خداوند حتا به به آيت پانزده سورۀ يونس م. ًآيت زده ايد، که نه کار درست است و نه شرعا مجاز

وقتی خدا به پيامبر چنين اجازه ای را ندھد، ديگران . پيامبر اجازۀ تصرف در قرآن و آيات يا کلمات قرانی را نداده است

  ! ًتياط کنند و جدا متوجه اين مطلب باشندحبايد ا

يل شخصی شما بر طبق عالقه و ميل باطنی تان به اگر شما اين کار خود را تفسير نام می گذاريد، اين تفسير مطابق م

در . استفاده از سالح و زور برای مسلمان ساختن يا رھنمائی مسلمانان به اسالمی که خود خواھان آن ھستيد، می باشد

قرآن برای تفسيرھائی مطابق ميل و خوشی و ناخوشی يا منظورھای خاص افراد، آنقدر که من می دانم، جائی وجود 

   .ندارد

 آن چيز ھائی را که در قرآن آمده است، در روشنی يک پيام عام و انسانی و جھان شمول تفسير می ۀشخص خودم ھم

؛ در دين ھيچ اجباری نيست و راه از بيراھه ...ال اکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی: "کنم و آن پيام عبارت است از

ًافر شود و به خدا ايمان آورد، حتما بر دستاويزی محکم چنگ زده پس ھر کسی که برعصيان گران ک. آشکار شده است

  .) ١۵۶بقره، ". (است، دستاويزی که ناگسستنی است و خداوند شنوا و دانا است

، معتقد به استفاده از زور و بستن و زدن و کشتن و زندان و ..."ال اکراه"خالصه، من خالف شما، و متکی به آيت 

رای رھنمائی به دين، يا مجبورساختن کسی به قبول يا رد کار يا سخنی ـ دينی يا غيردينی ـ زنجير و استعمال سالح ب

  . نيستم

ً، که دعوای جامعيت و درستی دارد، اگر واقعا جامع و ...)خواه سياسی خواه دينی و(نظر من اين است که ھر اعتقادی 

بر ھر امر و سخنی با استدالل متين و روشن و محکم درست است، بايد با استفاده از درستی، جامعيت و داشتن اشتمال 

و پرداختن به ھر مسأله ای که پيش می آيد، با سعۀ صدر به جواب مردم بپردازد و از اين راه درستی و حقانيت و 

  . احاطۀ خود بر ھر موضوعی را ثابت کند
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را دارد و ديگری معنای گمراھی و يکی معنای رسيدن به کنه و حقيقت امر . ًکامال روشن است" غی"و " رشد"معنی 

  . ضاللت را

اين آيت، به خصوص با آوردن اين مطلب، که شما مسلمانان بعد از اين که کسی در برابر حرف حق و خدا ايستادگی 

می کند، به خدا روی بياوريد، واضح امر می کند، که شما کار آن ھا را به خدا حواله کنيد، که ھمه چيز را می شنود و 

اين آيت و آيات ديگری در قرآن، که کم نيستند، تفکر جبری را رد . ند، يعنی شما اقدامی در برابر آن ھا نکنيدمی دا

  ! من طرفدار ھمين تفکر دينی ھستم و آن را تبليغ می کنم.  قلبی و اعتقادی می داندۀکرده و دين را يک مسأل

 تمام جوانب زندگی انسان ھا باشد، به ھيچ ۀ برگيرندمخالف امر به معروف و نھی از منکر به معنی وسيع آن که در

و پيش از اين که به " توبه فرمايان اول خود توبه کنند: "تنھا توصيه ای که در اين زمينه می کنم اين است که. وجه نيستم

ردن از ريختن خون ناحق دست بردارند؛ از خو. ھدايت ديگران می پردازند، خود به راه راست و نيک ھدايت شوند

سود و مال حرام اجتناب کنند؛ دروغ نگويند و بھتان نبندند؛ ھرچه را که عشق خود شان کشيد، به نام دين تبليغ نکنند، 

  ...خوب را خوب و بد را بد بگويند، به گفتار و به اعمال خود توجه و فکر کنند  و

می باشد، نبايد ... يان است، يا عيسوی و يھود و اسماعيلۀًـ من با ين نظر شما اصال موافق نيستم، که با کسی که از جمل٢

اگر اين افراد حاضر شوند با ديگران در باب دين صحبت کنند، خواه برای افزدون به شناخت خود از . صحبت کرد

دين، خواه به ھدف افزايش در شناخت دينی و غير دينی ديگران باشد، مسلمانان بايد با پيروی از سنت پيامبر اسالم، که 

مخالفان خود می نشست و پيرامون دين آن ھا و دين خود صحبت می کرد، با ھر کس و ھر گروھی بنشينند و صحبت با 

امر به "اين عمل را من ھمان . اظره سودی برای ھر دو طرف  داشته باشدنشايد اين م. کنند) نظر دادن(و مناظره 

بسيار کسانی وجود دارند، . ه سود خود مسلمانان نيز باشداحتمال دارد که اين کار ب. از راه صلح آميز می دانم" معروف

ًد، که قبال اصال متوجه آن ھا نکه بعد از صحبت يا مناظره با افراد ديگر متوجه آن کوتاھی ھای معرفتی خود می شو ً

  . نبوده اند

. نيز تحريف نموده ايد "باختری"را در مورد مرحوم ن  مۀـ شما محترم تنھا آيت فوق را تحريف نکرده ايد، بلکه گفت٣

و شما چه نوشته می ..." ًانسانی که قطعا به دين و خدا معتقد نبود: "...  چه گفته ام"باختری"ببينيم من در مورد مرحوم 

ما براساس اين گفتۀ شما مرحوم باختری را کافر گفته نمی توانيم برای اين که شما خود او را مرحوم گفته : "... کنيد

  ..."ايد

 من به آن مرحوم تنھا اين بود، که آن مرحوم به دين و خدا ايمان نداشت، نه که او کافر بود؛ يا شما او را ۀاشار: ًاوال

  ! کافر بخوانيد

از نظر دين شما درست می فرمائيد، که کسی که به خدا و دين ايمان نداشته باشد، کافر است، اما در مورد ايشان من اين 

 با ايشان می کنم، مراد اين است که چون ايشان اعتقاد به "فارانی"تی اشاره به ارتباط آقای وق. کلمه را به کار نبرده ام

 نيز می تواند، ھمان طور که شما اين مسأله را به من ارتباط داده ايد، در اعتقادات "فارانی"دين و خدا نداشتند، آقای 

  .شان نسبت به دين محکم نبوده باشند

 را قبل بر آن ھم در رابطۀ يک سلسله مسائلی که مربوط به افغانستان و سياست و "فارانی"ًثانيا من صحبت ھای آقای 

جھاد و جھادی ھا و اسالم و مسلمانی می شود، ھر چند کوتاه و مختصر، شنيده بودم، که می شد از آن چنين استنباط 

 تخمين و تعيين آن برای من مشکل است به چه اندازه،.  ھمنوائی داشتند"باختری"کرد، که ايشان ھم با نظريات مرحوم 

  . انسان ھا نيستممغز خود چيزی بگويم؛ زيرا من مانند ديگران مدعی با خبر بودن از درون فکرو من نمی خواھم از 
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 با ايشان آشنائی پيدا "افغان جرمن آنالين"گذشته از اين، طوری که نوشته ام، در سال ھائی که من از طريق پورتال 

شما انسان به عمق و نوع اسالم شما پی می ) مدون(ی ھمان گونه که از صحبت ھا. داشتيم ھم صحبت ھائی کردم، ما با

چنين کاری نبايد کار مشکلی باشد؛ تنھا .  نيز پی ببرم"فارانی"برد، من می توانستم در آن زمان به عمق افکار آقای 

  !رده استکمی ھوش کار دارد و اين قدرھوش خدا يا طبيعت به من اعطاء ک

من چون به رحمت خدا متيقن ھستم، از طرفی ھم انسان کينه دل يا بد طينتی نيستم و به آزادی اعتقاد و وجدان و دين 

باور دارم، می خواھم ھر انسانی را که بدش، به پيمانۀ بسيار وسيع و غيرقابل بخشش، به کسی نرسيده باشد، مرحوم 

  . خطاب کنم

ط  و آداب و حفظ نزاکت ھای اجتماعی و احترام به انسان ھا و صفا و بی غرضی و   از نظر رواب"باختری"مرحوم 

ولی کسانی را که در روز جمعه در وقت نماز دست به کشتار . پاکی، انسان نازنينی بود، که التجاء دارم خدايش ببخشايد

خواھم گفت و مسلمان نخواھم خواند ـ بگيرند، ھيچ وقت مرحوم ن... نمازگزاران می زنند، حتا اگر نماز بخوانند و روزه

  ! ھمچنان حاميان رنگ، رنگ شان را

 متعلق به خودش بود، درجوانی عضو شعلۀ جاويد بود، سال ھا در تبعيد زندگی کرد، ولی نه با "باختری"افکار مرحوم 

يگانه، مانند نزديکان سازمان ھای استخباراتی بيگانه در زد و بند بود و نه نھاد ھای امنيتی و جاسوسی کشور ھای ب

  . در اختيارش قرار داده بود... کسانی که اينک شما به دفاع از ايشان برخاسته ايد، موتر و خانه و بادی گارد و

در ميان سالی دست از سياست کشيد و با خودش و افکارش بدون اين که به کار کسی کار داشته باشد، درحالی که 

  .  در نيک نامی و فقر زندگی کرد بيماريی نيز داشت با منتھای شرافت

.  داده ايدیر شما مانند تفسير آن آيتی است، که در صدر مقالۀ تان جاي نيز برداشت و تفس"فارانی"در مورد تکفير آقای 

جائی را که من . جھان دزد گفتن و بر بستن نيست.  را"فارانی" را کافر خوانده ام و نه آقای "باختری"من نه مرحوم 

  ! در غير آن، رو سيه باد ھر که دروغ گفته باشد! ی را صادر کرده باشم، به من بنمائيدچنين حکم

ه  تنھا کاری که من کرده ام، اين است، که من به تفاوتی که در افکار او طی اين ھمه سال ب"فارانی"در رابطه با آقای 

فکر نکنند و بگذارند ما ھم " ھر دم خيال"ت و را ھم مانند خود سسن وجود آمده است، اشاره نموده اضافه کرده ام، که م

ھمچنان در باب يک سلسله واقعيت ھای مشھود خدمت شان برای دومين بار عرض کردم، که با . راه خود را برويم

 ذھن ۀتأسف در آن باره ھيچ اعتنائی نفرموده و جوابی نداده و ھميشه ھمان نظر قبلی خود را به خصوص آن چه ساخت

تکرار می کنند و کسی نيست که از ايشان بپرسد، که آقای ) را به ايران و ايرانيانن عالقۀ م(می باشد بيمار ايشان 

 بندۀ ايرانيان است، ولی او در ارتباط به برخی مسائل ديگر ھم سخنانی دارد که به "سديد"، ما قبول کردم، که "فارانی"

مگر سخن وی در باب بی مسؤوليتی و کم . گر جواب می دھيدشما راجع شده اند و شما بايد بدان ھا جواب  بدھيد؟ و ا

  !  کاری نخبگان افغانی روی دايرة المعاريف ھمان گونه که او می گويد، نيست؟

ــ در بارۀ کفر و دين من، من نه مانند شما ھستم، نه مانند يک انسانی که با تعصب کور و با پيروی از خداناباوران و ۴

حد وسط را، ھمان گونه که ھمه متفکرين، اخالقيون و پيشوايان مذھبی ـ دينی توصيه . باشنددين دشمنان، مخالف دين 

 تا کسی به من توھين نکند، به هبر زبان کسی مھر نمی زنم، در مناظر. نموده اند، اختيار کرده و مطابق آن عمل می کنم

بر اين نکته به طور جدی تأکيد . ديگران می دانمدر برابر احترام ديگران خود را مکلف به احترام . کسی توھين نمی کنم

می کنم، که کسی که دعوای حق و عدالت دارد، بايد خود نيز حقوق ديگران را  محترم بشمارد و در خصوص ديگران 

  . دين من ھمين است... نيز عدالت پيشه کند و
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خدای من اھل شرط و .  قرار نمی دھممن ھيچ وقت در برابر خدای خود نيروی ديگری را به نام شيطان و ھماورد خدا

  . شرط بندی نيست

من نفس خودم را، اگر . به شيطان باور دارم، اما شيطانی که من می شناسم، شيطانی نيست، که اديان تعريف می کنند

اگر نتوانم جلو آن را بگيرم، خودم را مالمت می کنم نه او يا کسی ديگری . سرکش و گمراه کننده باشد، شيطان می دانم

 ... را و

اين پيام را اميد است جناب سلطان جان . را بشناسيدن ده باشيد، که ايمان ماميد در روشنی اين مختصر قادر بدان ش

  .کليوال، اين مرد مھذب و مؤدب، که در نظر دارم جواب شان را در يک وقت مساعد با احترام تمام بنويسم، نيز بخوانند

 و ھم "فارانی" که ھم آقای  برای آن بود،"امانی" و آقای "رضا"حکايت برادر . ـ شما نبايد از گپ، گپ جور کنيد۵

انسان ھای فضول ھم اينجا و آنجا چند تائی وجود دارند، که . خوانندگان فکر نکنند، که من آن را از دماغ خود ساخته ام

  ". آن را از شکم خود ساخته است: "اگر چيزی را بدون سند و مدرک و شاھد ارائه کنی می گويند

 نزديک به اعتقادات "فارانی"وقتی اعتقادات آقای ! ًود، که قضيه اصال چه استـ  با کمی تفکر روشمند فھميده می ش۶

!!  به خود راه بدھم؟؟"جمعيت اسالمی" باشد، چگونه من می توانم تصور نزديکی وی را با آن عضو "باختری"مرحوم 

ً که من کامال بی منطق بوده ھرچند برخی انسان ھا در ھيچ گفتۀ من رگه ای از منطق نمی بينند، اما اين گونه ھم نيست،

  "!  خريطه فير کنم"بی 

 طی بيشتر از سی و "فارانی"با شناختی که من از آقای . بلی ھمين طور است: ـ در باب سؤال سوم تان بايد بگويم٧

ن، چھار سال پيدا کرده ام، با ايمان و اعتقاد کامل می نويسم، که ايشان حداقل يکبار دچار يک چرخش، به قول خود شا

  .با اين حساب من از ايشان خواسته ام، که از ديگران انتظار نداشته باشند، مانند خود شان باشند. شده اند

 با زيبائی تعبير نموده "قيس کبير" که آقای یرچند ھمان طورھ، ...سيکان و عيسويان و... ـ مثال ھای کرپان و زنار و٨

مسعود "ر ھم صحت داشته باشد، ھمين ده در صد در خصوص آقای می باشد، ولی اگر ده در صد" مبالغۀ افغانی"اند 

  . صدق می کند"فارانی

به چھار . شما خود نام خدا عقل کافی داريد. ضرور نيست، من نامی از يک يا چند نفر برای مثال برای شما ذکر کنم

  !يقين دارم جواب تان را به دست خواھيد آورد. طرف تان نگاه کنيد

ھر انسانی، وقتی پيرامون يک نظر ابراز عقيده می کند، بايد قبل از ابراز نظر به انديشه ھا .  استـ سؤال سوم روشن٩

ی آن ھا "سير و پودينه"و نظرياتی که می خواھد آن را نقد کند، دقيق شود و آن را به اصطالح عام حالجی نمايد و به 

  .پی ببرد

خواه حقيقت داشته باشد خواه حقيقت نداشته باشد، و موضوع را اين که شما سگ را دارای چنان ديدی معرفی می کنيد، 

ولی من اين عبارت را چون مصطلح شده است و برای کسانی به کار .  ربط می دھيد، کار شما است"فارانی"به آقای 

و " واندنمی ت"يا " می تواند"می گويند و ميان اين دو کلمه، کلماتی " و نيست" ھست"برده می شود، که به طور مطلق 

بيشتر . را نمی بينند، يا نمی خواھند به کار ببرند، استفاده کرده ام... و" محتمل"و " ممکن"و " مگر"و " اگر"و " شايد"

  ! از اين منظوری وجود نداشت

من به اين اعتقاد، که . ًمن قبال عرض کردم که دين من به تندی و تيزی دين شما نيست: ـ به جواب سؤال پنجم تان١٠

بران يا به گفتۀ شيعيان حتا امامان اين مذھب، معصوم يعنی بی گناه ھستند بر اساس آيات و رويات قرآن، باور پيام

.) توجه کنيد" آنگونه"اميد شما به معنای کلمۀ . (به شيطان بدان گونه که اديان آن را معرفی می کنند، باور ندارم. ندارم

اين .  و نمار و گرفتن روزه و رفتن به حج و دادن زکات است، باور ندارمخواندن کلمهه به اين گفته که مسلمانی تنھا ب
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اعتقاد به دين عرصۀ بسيار وسيعی را احتوا می کند، که به نظر من اخالق و رعايت حقوق مردم . ھا بخشی از دين اند

  ! را" حق هللا"، نه را در اوليت قرار می دھند" حق العبد. "به امر قصاص تعمق کنيد. بنياد آن را تشکيل می دھد

تورات . ، اموری ھستند، که نظر به علوم امروزی با آنچه در اديان آمده است، يکی نيست...خلقت جھان و انسان و 

خلقت جھان را در حدود ھشت ھزار سال تخمين می کند، درحالی که زمين شناسان قدامت وجود زمين را به ميليون ھا 

تفاوت نظرعلم با دين در رابطه به عمر زمين است، نه در خلقت زمين و وجود . نندو حتی ميليارد ھا سال تخمين می ز

  . خالق ھستی

ـ در مورد عقل انسان، که من آن را به خدا و طبيعت ارجاع داده ام، وقتی من به وجود خدا باور دارم و به نام يک ١١

ر باقی نمی ماند که گفته شود انسان وعقل است، جائی برای تصو* خداپرست اذعان می کنم، که ھمۀ ھستی مخلوق خدا

  ! وی آفريدۀ خدا نيست

زندگی و در آغوش طبيعت و . از طبيعت برای آن نام بردم که عقل انسان در آغاز پيدائش به سان عقل امروز وی نبود

ل را می کشد و وقتی قابيل ھابي. در رابطه و تماس بودن انسان با طبيعت، تأثير شگرفی بر رشد عقل انسان داشته است

نمی داند، که جسد او را چگونه و کجا پنھان کند، زاغی می آيد و به او نشان می دھد، که کجا و چگونه او را پنھان کند 

به ھمين ترتيب تحول فکر و رشد عقل انسان را تا امروز در ارتباط با طبيعت و ! ـ اين را تعاليم دين به ما می گويد

  . گيريدپديده ھای بيرونی در نظر ب

. ھر چيزی را که بشر به وجود آورده است، اگر مبالغه نکنم، از روی چيزی که بخشی از طبيعت است، ساخته است

ًبناء نقش طبيعت را در رشد ذھن و پيدائش عقل نو، عقلی که با عقل اوليۀ انسان تفاوت داشته است، من نمی توانم ناديده 

  . بگيرم

ر زمان حضرت آدم ھم مردمان می توانستند ھلی کوپتر بسازند و با راکت به ماه و اگر شما به اين نظر ھستيد، که د

 را تنھا عقل متفاوت از آن ءاختراع اين اشيا. مارس بروند، من اعتراضی ندارم، اما من نمی توانم اين سخن را بپذيرم

 با طبيعت، ديگر آن عقل ابتدائی عقل اوليۀ انسان برای انسان ميسر ساخته است؛ عقلی که در زيستن و در تماس بودن

  !نيست

، من ايمان کسی را که بر طبق دلخواه خود از امری که می گويد بدان ايمان دارم تعبير کند "محمدانور"ـ بلی جناب ١٢

و آن را برای بر آورده ساختن مقاصد دنيوی خود به کار ببرد و در آن راستيی وجود نداشت باشد، ايمان درستی نمی 

بھتر است، چون ھيچ وقت به . از ھم می گويم، که ايمان من نسبت به ايمان چنين شخصی فرق دارد و بھتر استدانم و ب

  .بودن به فريب کسی نپرداخته ام... و خواجه و حضرت و" سيد"نام دين و ايدئولوژی و 

 می گويم از ذھن خودم در ھمۀ آن چه را که. ـ من به ھيچ گروه سياسی و غير سياسی تعلق ندارم و پيرو کسی نيستم١٣

. نتيجۀ مطالعات زياد تراوش کرده و نتيجۀ برداشت ھای خودم از انسان، تفکرات و محيط انسانی و جھان ھستی است

کسانی که نمی توانند، از روی بی خردی، تصور وجود چنين انسانی را داشته باشند، که دارای اعتقاد مشخص و منفرد 

 بخزند و باقی عمر را به پخته کردن قصيده بگذرانند؛ ه ایبه گوش) يکی: و کار بايد کنندو منحصر به خود می باشند، د

تعويذ و شوئست برای تقويت عقل و حافظۀ خويش به " شکرانه"مراجعه نموده در بدل " سيد کنری "ۀنزد اوالد) دو

  !   دست بياورند

و مفيد و باارزش را بخوانند و در تنھائی و دور از شر و اگرعالقه ای به اين دو کار ندارند، بروند و چند تا کتاب جدی 

، دريچۀ دانش اصيل بر "افغان جرمن آنالين"ی دريچۀ ابراز نظريات پورتال ، که به جاشور تا وقتی به تفکر بپردازند

  .روی شان باز شود
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انی را که در وقت کار من ديده ام کس! ـ وقتی من می گويم که بدون وضو نماز می خوانند، حرف ناحقی نمی زنم١۴

مدتی با ايشان يکجا بوده ام و ايشان در جريان ھمين مدت دست کم يکبار به تشناب رفته اند و می دانم که آن تشناب 

شان ھم تر نبوده، که فھميده شود اين " خشتک" به قول آن مسافر ھمراه شما یجائی برای وضو گرفتن ندارد و از جانب

ً قاعدتا انسان متوجه طراوت سر و روی انسانی که وضو می گيرد و يا به سر روی خود آب .آقا وضو گرفته است يا نه

حال اگر اين انسان ده دقيقه بعد از آن که به تشناب . می زند، اگر زياد وقت از آن نگذرد، بدون زياد انديشيدن، می شود

سيدن به صف نمازگزاران ايستاده شود و رفته بود، با جمعی برای اشتراک در مراسم تدفين کسی برود و به مجرد ر

  نماز بخواند و شما ھم شاھد تمام ماجرا باشيد، چه می گوئيد؟ 

بازھم عرض می کنم که چنين مثال ھا برای توضيح ماھيت يک انسان رياء کار بوده است، نه اشارۀ مشخص به آقای 

ًبه سؤال دھم تان قبال با مثال ھائی پاسخ !  شان را که من نه نماز خواندن شان را ديده ام و نه نماز نخواندن"فارانی"

  .گفته شده است

با ) شايد ھم نزديکی( معتقد به ازدواج "سيرت"ـ در ميان مال ھای نکتائی دار کسانی وجود دارند، که مانند داکتر ١۵

يان ما شايد برابر به تعداد ًمن در نوشته ام ياد کردم، که مال ھای نيکو سيرت و واقعا با خدا در م. دختر چھار ساله است

 که حرف بسيار گويائی است بايد کمی در نظر "قيس کبير"مبالغۀ افغانی را به قول آقای (انگشتان دست من يا شما باشد 

باقی، به نظر من، ھمه بندۀ شکم و زيرشکم و مجذوب گرمی ). بگيريم و کمی فضاء برای صادر کردن حکم باقی بمانيم

 می باشند، ھمان طور که تعدادی ھم شامل جيره خواران "احمدزی" و "عبدهللا" و "کرزی"رباب و طال و نوکر خان و ا

دولت خلق ـ پرچم بودند و تعدادی ھم نوکر پاکستان و ايران و عربستان سعودی و زبان روس و امريکا ھستند؛ خواه 

  !"محمد انور"سر تان خوش بخورد خواه بد، آقای 

من در اين ...  و"اکبر" و "سر سيد احمد خان"سويان در ھند مرتکب شدند؛ و ديگران، مانند ـ در رابطه با آنچه عي١۶

. جا چيزی نمی گويم؛ زيرا اين چنين بحث ھا ھم، اگر از روی تحقيق و تحليل پی گرفته شوند سری بسيار دراز دارند

  :هولی اگر مجبور باشم چيزی بگويم، به طور نمونه و بسيار مختصر خواھم گفت ک

علت "عيسويان آن چه را برای خود مفيد و الزم دانستند، براساس ارزيابی و نفع خود، انجام دادند؛  ھمانگونه در مقالۀ 

شما که به نام مسلمان در .  ويران، که به سودش باشدیھر کسی کاری می کند، در اين دنيا. نوشتم" اين تغيير چيست

 زديد و ھنوز ھم می زنيد و يک ديگر را می کشيد و گاھی ھم خود و خاک فکر خود نبوديد و نيستيد و به سر يک ديگر

در برابر يک مشت پول بی مقدار به بيگانه ھا می فروشيد، برويد اولتر خود را مالمت را و وطن و دين و ايمان تان 

سوی بودن را نکنند ـ چون اين سخن را بر زبان آورده ام، اميدوارم باز با کژ فکری کسانی بر من اشتباه عي!! (کنيد

  !)ًخصوصا ابلھانی که دعوای خرد ناب دارند

٢٧/٠۴/٢٠١٧  

  

کلمۀ هللا قبل از اسالم نيز . کار ببرم، چون اين کلمه معنای خود پيدا را دارده  می دھم ھميشه کلمۀ خدا را بحمن ترجي* 

د؛ نام بزرگ ترين بتی بود، که ھمراه با بت ، يعنی بندۀ هللا بو"عبدهللا"وجود داشت؛ چنانچه نام پدر پيامبر اسالم، که 

 . ھای ديگر در خانۀ کعبه قرار داشت، و ھر گروھی يکی را می پرستيد

 


