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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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  مسائل ايدئولوژيک

  
  .ل آزاد
  ٢٠١٨ سپتمبر ٢٥

  

  حانيون در عقب ماندگی جامعهنقش رو

٣ 

  پرورش نادانی و گسترش حماقت است کاراصلی اديان

يعنی چی؟ و چرا )  روحا نيت(دانند که   شيخک ھای عربی میۀباه ھای تر بيت شداکثر ھموطنان از اثر تبليغات رو 

راوی ويا ھم ،  حجت االسالم،آيت هللا، سيد، طالب، چلی، تعداد زيادی از شرفباخته ھای عجمی ميل و عالقه دارند تا مال

 مداح اعراب باشند؟

 خيالی ووسوسه کننده برای آدم ،گفتن  سخنان بی معنی ساده اما پر در آمدی است که عوايدش فقط با ًاين شغل ظاھرا

نظر به فعاليت ھای منفی اين مار ھای  شود و ی مثل افغانستان  شروع میاھای دور از علم نگھداشته شده در جا معه 

 .ماند رود تا آنجا که ديگر عقل ار باور آن عاجز می خوش رنگ می

که آنھا  د؟ بدون اينندھ  يک مقدار معاش میًقشر مفت خور ماھانه  علنا خاين و دست نشانده به اين ،دولت ھای مرتجع 

خواھد تا اين قشر بی ھمت دعا گوی دولت شان بوده و ھر  انجام دھند فقط دولت می) یمثبت(کاری جسمی و يا فکری 

فاده از اعتقادات مردم آن در جامعه از بين ببرند و با است) !!ه مقدسان(گونه افکار انقالبی  و ضد دولتی را با تبليغات 

 تمام انديشه ھای انسانی مغشوش سازند و ھر ۀ انسانی و انقالبی را کفری دانسته و ذھنيت ھای مردم را دربارۀيداھمه 

 .رسد  بی وجدان تر و شرفباخته تر بوده زود تر به مال ومنالی می،ين ميان چاپلوس تر اکدام از آنھا که  در

 ۀعلت ھای متبو توسط دوً مستقيم و بعضاً خاصی از زندگی اجتماعی شان بعضاۀک مرحلاين مکروب ھای کثيف دري 

خود به عھده ) الطاف باداران(خدمتگذاری را در مقابل ۀ ينانه پيدا کرده ووظيفاشان با کشور ھای امپرياليستی پيوند خ

 قوی تر برای از بين بردن جنبش ۀشتوان جاسوسی به آنھا با پۀ عالوهيعنی ب، شوند که خطرناکتر از سابق می گيرند می

 خيزند به پا می) روحانيت( در چوکات ً و عمالًھای ضد دولتی و امپرياليستی علنا

ين چھل سال اخير نظر ابه ارتباط اين موضوع اگر به زندگی چند نفر از ھمين شياد ھا در سر زمين خونين خود در  

وی به ھمکاری کافر ديگر يعنی  آدم نما ھا به نام جھاد ضد کفر شورين ا ازیبينيم که تعداد اندازيم به روشنی می

ی که آنھا  به راه ئاما در جنگ ھا) جھاد فقط به رضای خدا(دادند که  ا به اصطالح به پا خاسته بودند و شعار میکيامر

ين تنظيم  ا ازی تعداد زيادبلکه ،انداختند بيشتر ھدف شان کشتار و قتل انقالبيون ووطن پرستان واقعی بود نه قتل روسھا

 .ھا با شوروی ھا ھمکاری ھم داشتند
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دست آوردن پول و قدرت بود ودر زمان ه  نتيجه مطلوب برای شان آورد؟ و آن ھمان بۀ باالخرينانهاين عملکرد خا

 ،ستانی  مستقيم امپرياليسم جھانی  برای خدمت گذاری بيشتر به خر دجاالن پاکتقدرت گرفتن و قدرت داشتن به حماي

  شروع به کشتار ھمديگر نمودند...تر کی و ،ايرانی  ،عربی 

 اين موضوعات ضياع وقت است چون به ھزاران بار تکرار شده است  و تعداد چشمگير ۀکنم تکرار دو بار فکر می

 ،ود ھا مسع،توان ديد که اين ثروت ربانی ھا به ثروت ھای کالنی دست يافتند و بسادگی می) روحانی(ازين افراد 

محسنی  ،حضرت علی ،ابراھيمی ،مسلميار ، ظاھر قدير ، عطا محمد نور، رشيد دوستم ، محقق، خليلی، گلبدين ،سياف

گيالنی  ، فھيم ھا و ده ھا کثافت ھای امثال شان از کجا پيدا شده است ؟؟؟ اگر طرف صحبت ما مجددی ھا،جمعه ھمدرد

بود الزم به تشريح نداشت چون ھمه  صلی مکروب پراگنی استعمار میحيث مرکز ا  نقيب ھا خواجه ھا من، سيد ھا،ھا

که اينھا به رھبری استعمار جھانی برای خشکانيدن ريشه ھای جنبش ھای ملی به کشور ما وارد  می فھمند که زمانی

 پول ،دکان  ، باغ،شدند چيزی نداشتند ؟ اما در ظرف مدت کمی صاحب ھمه چيز شده و امروز حساب اين ھمه زمين 

 و ی امپرياليسم جھانۀداند ؟ و اما قابل درک است که ھمه از بر کت بخشش ھای  سخاوتمندان آنھا را کسی نمی... نقد و 

 !!ثير تبليغات و نشرياتأحماقت ما مردم بوده است و ت

 گيالنی يکی از مدحاکه سيد  به ارتباط اين موضوع خبری به يادم آمد که از تلويزيون ھای نوکر منش کابل مبنی بر اين

که قابل تعجب ھم بود ؟ که اين دولت  خش گرديدپس اين نسل زير بيرق پا کستان در دفاع از منافع پاکستان جبقايای ن

 کشور متجاوز بر اين ابراز نظر يک خاين ملی اعالن نمود که آقای گيالنی بايد برای تحقيق  ۴۵دست نشانده و رقاص 

 جوان به اين ًدوش گرفته و از خود دفاع نمايد؟؟ اين گيالنی نسبتاه ليت گفته ھايش را بوؤ مربوطه بيايد تا مسزۀبه حو

 ھستم و کسی نمی) روحانی (ۀمن از يک خانواد:  گفت ًد  که خيلی ھم جسورانه بود مثالااعالميه چنان واکنش نشان د

 خواھند شد؟؟ تدين رو بروتواند مرا بيشتر از ده ذقيقه نگھدارد ؟؟ ورنه به عکس االلعمل جدی مردم م

اين شيطان ھای کثيف  ذھنيت ھای ما ، ای خجالت استچه جثير گذاری روحانيت بر ما ؟؟؟؟ البته أھموطن اين است ت

که  فتاده ايم چه رسد به ايننيگويند  که اينھا دروغ می چنان مسموم ساخته اند که در طول تاريخ  ما ھرگز به فکر اين را

 .کنند به ما خيانت ھم می

دھند و  زنند يعنی سخنگوی هللا خود را معرفی  نموده   فقط فتوا و ھدايت می ی که به نمايندگی هللا حرف میئعرب ھا

افتخار غالمی و سگ بودن با که ( داللی و تطبيق  را به وابسته ھا و غالمان خود يعنی عجمی ھای بی شرم ۀبقيه وظيف

توانند  کنند و می دانند که اين شرفباخته ھا تا حد ممکن به نفع آنھا فعاليت می یگذاشته و م )به اعراب  را پذير فته اند

 .معاون سخنگوی هللا باشند

 پافشاری زياد می )حيث موضوعات مھم من(از جمله صد ھا  موضوع خرافاتی روی دو موضوع  !!  اين معاونين 

  بند تر سازندی اساسی و مھم برای شان باشد پادھند و اصل بيرون می کنند تا مردم را وابسته تر به آنچه آنھا

ی که به اصطالح از آسمان نازل شده است من در نوشته ھای قبلی ام روی ئيکی ايمان به پيامبران و دوم ايمان به کتابھا

 .نوشته ام زندگی نامه ھمين پيامبران و چھار کتاب آسمانی مفصل

رات مسيحيان قرآن و مسلمانان تو  ، جانب هللا آمده است بايد مطالعه کنيمگويند آسمانی است واز ی را  که میئتمام کتابھا

وجود خواھد آمد اما ه االت زيادی بؤکنند  س ی که بدون غرض مطالعه میئو انجيل را مطالعه نمايند که البته برای آنھا

يند  گوی که میئگيری از تمام کتابھا ياد– ، مفيد از وقت و فرصتی است که ما در اين دنيا داريمۀبی شک اين اقدام استفاد

بر پيامبران وحی شده  و ما مجبوريم  برای تکميل اسالميت خود به آنھا ايمان داشته باشيم  از ضرورت ھای اعتقادی 

 .است
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 بود که مال ھای ی پيامبران بنی اسراييل تا اندازه ای روشنی انداخته شد و ضرورت اين ياد آوری به خاطرۀدر بار

 ،پيامبران :کنند  به ھمين ھا استدالل میًدھند اکثرا  که پشت سر ھم به خورد مردم میین ما با چرندياتقصه خوا

که اين مداحان عربی چنان   اينھا روشنی انداخته شود برای اينۀ ھمۀو الزم است تا در بار… قرآن و  ،کتابھای آسمانی 

 الزم است تابو شکنی نموده و عملی را در جھت ،سازند  کنند که مردم را گيچ می با مھارت صحبت نموده و عمل می

آگاھی مردم و نجات آنھا از چنگال اھريمنی اديان و مذاھب انجام داد که نه مال و نه روحانيون عربی و نوکران عجمی 

دس به موعظه ھا و رھبری  غلط مردم زير نام دين مق ،احکام ، فتوا ھا ،شان انتظارش را داشتند؟ يعنی ضد حر ف ھا

  . آنھا تعجب آور است چون سابقه نداشته استۀپا خاستن ؟؟ اين برای ھم

که ضرورت اين ھمه پيامبر در جامعه ھای انسانی نبوده و  خواھم  با در نظر داشت اين بعد از موضوع پيامبران می

قدس موجوديت شان بنا بر  روحانيت از ين موجودات و نوع نو کر منشی آنھا در چوکات تۀ استفادء فقط سو،نخواھد بود

آگاھی و شعور  ،کنم تا زمانی که انسانھا به علم و دانش مجھز نباشند احکام الھی را بايد بر مال ساخت اما فکر می

بر شانه ھای شان سوار بوده و ) رو حانيون(حقوقی و انقالبی نداشته باشند اين نوکران استعمار  ،اجتماعی ،سياسی

مثال ھای روشن و زنده در ين مورد در کشور خود ما وجود دارد چون عقب . واھند داشترا در قبضه خ اختيار شان

علم   ضدهب) روحانيون( ضديت تمام موجودات نماينده ھای استعمارًباشد مثال نگھداشته شده نسبت به ساير کشور ھا می

تواند   خود می،جیلوبيو ، ساينسعلم ، جھانۀ مطالعات کودکان در بار، مکتب رفتن اطفال چه دختر و چه پسر،و دانش

 .دانگواه صادقی باشد بر عملکرد اين خرافه ھای نا

نسل عرب بوده و بقيه يھودی  توان فھميد که فقط تنھا چھار نفر آنھا از  پيامبران میۀ تاريخ اسالمی در بارۀبا مطالع 

  .باشند یم

 اين مورد بستگی به تفسير ما از نژاد عرب دارد در تفسير ًدر قرآن ياد شده است ثانياپيامبر  ٢٧يا  ٢۶تنھا از 

 محمد و نوح و در ، شعيب ، صالح ، ھود : درالمنثور  تعداد پيامبران عرب پنج عدد معرفی شده است که عبارتند از

 فی شده اندکتاب الحرر الوجيز حضرت ھود و صالح و شعيب و محمد و اسماعيل عربی اللسان معر

سال شده باشد ؟ ار) اگر به هللا ايمان داشته باشيم(کنم چنين تعداد اشخاص به نام پيامر از طرف هللا   فکر نمیًمن عقال 

شد؟ و  سال میچون دراين مناطق کوچک شايد به اين اندازه گمراه نبوده باشند که برای اصالح آنھا اين ھمه رھبر ار

ين ادر ) ھشتاد ھزارمين پيامبر است( محمد که ۀگذرد نظر به گفت که از خلقت آدم می سال ٧٠٠٠اگر در ھمين مدت 

  پس می،بوده است) محمد نظر به آياتی قرانی آخرين پيامبر( سال بعد از او پيامبران علنی به وجود نيامده اند١۴٠٠

  ت کنند؟         ھزار پيامبر صحب١٢۴نبايد از ) رقاصه ھای اسالمی(توان گاھی ھم گفت که اين 

و .. . و ، احمد شاه مسعود،محقق ،خليلی ،ربانی ، گلبدپين، سياف، موسولينی،ھيتلر ،چنگيز ،اگر آدم نما ھای مثل آتيال

کشور مصيبت  و در ،دھند آن ھمه اشخاصی ظالم و گمراه را که به نمايندگی هللا سخن زده امر و نھی کرده و فتوا می

که آنھا با استفاده از بی دانشی  حانی بر مردم تخميل نموده اند با وجودی ما خود را به نام مال و مولوی و قشر روۀزد

کنم   پيامبران حساب کنيم فکر نمیۀارند ھمه  را ھم در جملمردم فعاليت ھای زيادی به زور شمشير نسبت به پيامبران د

 .تعداد شان به اين شماره برسد

تاريخ  ،ء قصص االنبيا،توانند با رجوع به تاريخ اديان  شن شدن زندگی پيامبران ھستند میستانی که عالقه مند رودو

 و نوشته ھای من که مستند به ھمين کتابھای تاريخی اسالم ...وھزاران نوشته از رو شنفکران متعھد و انقالبی طبری

تال آزادگان التی اگر در موارد  داشته باشند آزادانه به ھمين پوراؤتوانند س باشد حل مطلب دارند و ھمچنان می می

 .سال دارند مطرح و ار،نوشته 
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 نفی پيامبران و تضاد ھای کتب  به اصطالح آسمانی ۀکه به  ھمه معلوم است تا حال چندين کتاب در بار طوری

 دنباله روان شيخک ھای عربی  ًامسلمانھا مخصوص ،  سفانه اين ھمه دالل شيوخ عربأ قرآن نوشته شده متًمخصوصا

حانيون مفت خورھيچ کدام نتوانسته اند از دين و کتاب خود به شکل انسانی به دفاع بر خاسته و استدالل نمايند و تمام  رو

تا ستار ) خادم مال در مسجد(کنند از چلی  حانيون حساب می روۀکه بار ھا از تمام آن ھای که خود را در جمل با وجودی

 غگودر خواست شده تا اگر در) اندد اح طفل چھار ساله را جايز میکاين ھمان است که ن( پروفيسور اسالمی ؟سيرت 

پيامبران و کتابھانی آسمانی نقد  ، قرآن، که بر هللایی تمام نکاتو خاين به مردم نيستند؟ شرافت و عزت دارند ؟ بيايند رو

 اما اينھا چوکره ھای عربی چون ، به راه انسانی سوق يابندًمردم واقعافته صحبت و ايشان استدالل کنند تا صورت گر

فی به ھيچ چيزی برای گفتن ندارند ھنوز ھم دنبال رواياتی از فالن شيخ ابن فالن و ابن فالن روان ھستند؟ اصال با بيشر

ان خارج است که شرايط که از باور ش  چرا ؟ برای اين،گيرند که مورد انتقاد ھزاران انسان قرار دارند  خود نمی

 کثيف آنھا بوده و در ۀ ضد مفکورهدھند حتی ب ش نمینديات آنھا گوامروزی مردم را چنان بار آورده که نه تنھا به چر

   توضيحاتی ھم ھستند ؟؟      ۀخواست کنند

تھمت می بندند به  کتابی که ايمان ھر مسلمان و بھشت ) بت بزرگ مکه(که به  هللا   اينۀ عالوهينين به مردم باين خا

کنند و ھرچيزی دل شان خواست بر اين کتاب اضافه و يا ھم از آن کم  ھم تھمت می) قرآن(رفتن شان به آن بسته است

 .کنند  نموده اند و اينھا ھم ميمون وار تقليد میً ھا قبالکنند  چون اين کار ھا را شيخک می

يش صحبت کنم ھمان است که شرفباخته ھای عجمی بر ما تحميل نموده اند؟ يعنی احکام و خواھم رو  که مییموضوع 

اين ھمه نيم ک بختانه ما فکر میھداياتی را زير نام آيت و حديث؟و يا ھم روايت از فالن شيخ ابن فالن و ابن فالن؟ که بد

حانيون ما که  اين رو، آنھا بيشتر از ھمه می فھمند،قرآن ھم عربی است  ،يند؟ آنھا عرب ھستندگو شيوخ دروغ نمی

يند و بايد نظر به ھدايات شان که خيلی ھم شکل مقدس دارد و ما را به هللا و بھشت گو فھمند راست می عربی می

 در ھمين نوشته ًکه قبال( از پيامبران ءرو ی ھمين منظور خواستم ابتدا ، و اطاعت نمودش دادسازد بايد گو نزديگتر می

ی به ئکه اين شيخک ھا و دنباله روان شان چه تھمت ھا  راجع به ھدايات قرانی و اينًو بعدا )ھا صحبتی از آنھا داشتم

ز ھزاران سال به اين ياناتی اقرآن بستند صحبت نمايم تا باشد اين مردم به خواب رفته و گيچ متوجه شوند که چه جر

  .احمق ساختن آنھا جاری استطرف برای 

 اين جمله و سوره  را . فاتحه تکيه کنم ۀو سور)  رحيم بسم هللا الرحمن ال( ۀ  روی جملءخواھم ابتدا به ھمين ارتباط می

 مباشد و دو جز قرآن می) ...  الحمد هللاۀو سور) ...بسم هللا (که اين جمله  ی اينکي:  ديدگاه بر رسی نمود توان از دو می

 .آن نبوده و به قرآن چسپانده شده استکه جز قر اين

  :يندگو رو حانيون عجمی مفت خوران و شياطن معاصر ھمه چنين می

ي از ئ زيرا اين عبارت، جز،ارتي قرآني است، ھيچ اختالفي نيستعب" بسم هللا الرحمن الرحيم"در مورد اين كه عبارت 

 نمل است، ولي بحث در اين است كه آيا اين عبارت در ابتداي سوره ھاي قرآن جز توبه، در وحي تكرار ۀ سور٣٠ تآي

   گذاشته اند؟-  توبهۀ جز سور-شده يا اين كه نويسندگان اين عبارت را در ابتداي سوره ھا

 سوره ھا جز توبه از ۀابن عباس و عبدهللا بن مبارك آن را در ابتداي ھم .نظر شيعه را بر گزيده اندبعضي اھل سنت 

 حمد از قرآن و ۀبعضي ديگر آن را در ابتداي سور ، شافعي ھم در يكي از قول ھايش بر اين نظر است،وحي مي دانند

 قول ديگرش آن را فقط در ابتداي حمد از وحي مي  شافعي در، سوره ھا از وحي نمي دانندۀوحي مي دانند، ولي در بقي

  . سوره ھا از وحي نمي داندۀداند و در ابتداي بقي

ل  در اوءنمل شمرده اند كه توسط نويسندگان مصاحف از ھمان ابتداسورۀ  ٣٠ تي از آيئگروه سوم ھم فقط آن را جز
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مستقل به حساب مي آيد بايد عرض كنيم كه در  ت حمد يك آيۀاما اين كه چرا در سور  .سوره ھا جز توبه نھاده شده است

ً حمد بسم هللا الرحمن الرحيم را مستقالۀاين مورد دليل خاص و روايت داريم كه در سور ِ َّ ِ ْ  به حساب ت به عنوان يك آيِ

 :يدآور

ِدر ميان دانشمندان و علماء شيعه اختالفى در اين مساله نيست، كه بسم هللا جزء سور َّ ِ ْ  ھاى قرآن است،  ره سوۀ حمد و ھمۀِ

ِبسم هللا"  ثبتًاصوال َّ ِ ْ دانيم در متن   اين امر است، زيرا مى ۀھا، خود گواه زند  سوره ۀدر متن قرآن مجيد در آغاز ھم" ِ

ِبسم هللا" قرآن چيزى اضافه نوشته نشده است، و ذكر َّ ِ ْ تا كنون معمول بوده ) ص(ھا از زمان پيامبر  در آغاز سوره " ِ

 .است

 :آورى جامعى از اقوال آنھا به شرح زير كرده است  تفسير المنار جمع ۀ نظر دانشمندان اھل تسنن، نويسندو اما از

ِ است كه آيا بسم هللا در آغاز ھر سوره حثب ءدر ميان علما َّ ِ ْ اى جزء سوره است يا نه؟ دانشمندان پيشين از اھل مكه اعم  ِ

 و بعضى از صحابه و تابعين از ى از قراءئل كوفه از جمله عاصم و كسااز فقھاء و قاريان قرآن از جمله ابن كثير واھ

 و پيروان او و ثورى و احمد در يكى از دو قولش معتقدند كه جزء سوره  و ھمچنين شافعى در كتاب جديداھل مدينه

مر و ابو ھريره، و از َّو ابن عباس و عبد هللا بن ع) ع( آنان على ۀ طبق گفت- است، ھمچنين علماى اماميه و از صحابه

  .اند علماى تابعين سعيد بن جبير و عطا و زھرى و ابن المبارك اين عقيده را برگزيده 

ِشود كه حتى اكثريت قاطع اھل تسنن نيز بسم هللا را جزء سوره مى از مجموع آنچه گفته شده چنين استفاده مى  َّ ِ ْ  ، دانند ِ

  : شويم ه و اھل تسنن در اين زمينه نقل شده يادآور مى در اينجا بعضى از رواياتى را كه از طرق شيع

ِبسم هللا" خيزم گويد از امام پرسيدم ھنگامى كه به نماز بر مى  مى ) ع(امام صادق " از دوستان" معاوية بن عمار "  َّ ِ ْ را " ِ

" َّبسم هللا" خوانم آن مى اى بعد از   سؤال كردم ھنگامى كه حمد تمام شد و سوره ً مجددا.در آغاز حمد بخوانم؟ فرمود بلى

  »٣١٢ صفحه ٣كافى جلد « را با آن بخوانم؟ باز فرمود آرى 

" السبع المثانى" كند كه مردى از آن حضرت پرسيد نقل مى ) ع(دارقطنى از علماى سنت به سند صحيح از على  

ِبسم هللا :  است فرمودت حمد شش آيۀسور:  حمد است، عرض كردۀسور: چيست؟ فرمود َّ ِ ْ ِالرحمن الرحيم نيز آيِ ِ َّ َِّ  از آن تیْ

 ،»١٣٦االتقان جلد اول صفحه « " است

 ادامه دارد

 
 

  


