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 .آزاد ل
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 سخنی چند با محترم جاويد
 

فديه با چگونه  غر(و ) .مکثی کوتاه به پرسش و پيشنھاد گرامی آزاد ل( و با مفھوم شما زير عنوان اای پرمحتو نوشته

 جوالی در ھمين پورتال آزاديخواھان به نشر رسيده است متأسفانه ١۵ جون و ٢٠تاريخ ه که ب)  ؟بپردازندا روزه ر

فتن به ار تباط اين دو تر خوانده و در کوتاھی از سھم گرھای قبلی عرض شده است دير  نظر به معاذيری که در نوشته

ھايم ممنون بوده و   نوشتهۀ و حسن نظر شما در بارلطف از ابراز خواھم و ھمچنان  اظھار سپاس معذرت میباموضوع 

بايد عرض ) …مکثی کوتاه (  ۀ نوشتۀ در بار،فتيد نھايت منت گذاشتيدگذاشتيد و با آن پيشنھاد تماس گرکه وقت  اين

خواھند  ته و  میی بر شعله گام گذاشئ بدارم که موضع گيری شما در قبال آن چند نفر خاين و جاسوس که زير نقاب شعله

ھا   چون آن،جا و قابل احترام است ه را خاموش سازند کامالً ب  نظر به ھدايت و امر باداران شان آنحاء از انحویبه ن

ی را ئھا قابليت عفو را ندارند زيرا آنھا اعمالی را که انجام داده و نوشته)  صادق ظفر و حسين جاسوس–داکتر سناچ (

منظور بقای رژيم ھای استعماری و نوکران ه و دقيق ب ند اشتباه نبوده بلکه کامالً پالن شدهريز که بيرون ريخته و می

باشد تا باشد   مردم ما مخصوصاً نسل جوان به ارتباط جنبش ھای مترقی میۀشه دار نمودن ذھنيت عامو خدشان  

نوين در چوکات بندی سازمانھای مختلف  ھای دموکراتيک  ی را که زير انديشهئشه نا پذير مبارزاتی انسانھاافتخارات خد

 داشته و دارند زير ئین ھمه افتخارات آشناآوجود آمده و اکثر يت مردم ما با ه ھای زمانی وجود داشته و ب در مقطع

 - ايران –سؤال برده و خود را که در چھار دھه در خدمت خلق و پرچم و سوسيال امپر ياليسم شوروی و بعداً پا کستان 

قی جا بزنند  مترۀ  منحيث رھروان آن انديش،آور و ننگين را گذشتانده اند  زندگی  خجالتئیپاو کشور ھای اروامريکا 

راری ک ديگر خود را با نشر چند مضمون ته زدن به اصل جنبش شوند و از طرفتا در عاقبت از يکطرف باعث لطم

ای ھم نکرده اند جز به نفع سوسيال   مبارزهکه اصالً (در چند سايت ھمشکل منحيث پيشقراوالن و مبارزين واقعی 

خبر ما مطرح سازند و در صورت کسب اعتبار ملی   از ھمه چيز بیۀدر جامع) امپرياليسم شوروی وآخوند ھای ايرانی

ھای دموکراتيک نوين را بد نام   و انديشه)از خود ھا صدر ساخته (،ی با انجام اعمال خالف اصول مارکسيستیئ و توده

ھا ھم  که خيلی) سميبھار مائو( را بايد به تاريخ سپرد و شروع نمودند به تبليغ لنينيسمھمين ملحوظ نوشتند که  به ،سازند

  .احمقانه و جاھالنه است

 ھمه جانبه در افشای ھويت اصلی آنھا غرض روشن شدن ذھنيت ملت مظلوم ۀھر صورت به نظر بنده مبارزه  ب

  دومۀنوشت در مورد  ،باشند  ھا خيلی بيشرف و فاقد وجدان انسانی و سياسی می قعاً آنوا!! افغانستان نبايد فراموش شود 

 عالوه خوشحالی  از طرح سؤاالت شما  که مستقيماً  عنوانی دانشمند و داکتر هشما آنقدر جالب و با مفھوم بود که  ب
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يدی بر سر لطف آمده اگر داکتر صاحب سعاسالمی  محترم سعيدی  نگاشته شده بود برايم اميد وار کننده بود که ممکن 

ظاتی خاصی  صدھا سؤال بنده را که از مدتی بيش از سه سال از ايشان و ديگر  رھنمايان اسالمی داشته و روی ملحو

در که    اميد اينۀيباز ھم ما  .جواب گذ اشته اند  به جواب شما پرداخته  و قناعت شما را فر اھم سازند دارم  بی

نوشت ساز جامعه ذھنيت ما را رو شن و ندازی پيرامون موضوعات مشخص و سرشنی ا  در  روشاناوصورت تمايل 

نوشت ساز ھمه مباحث سر که نصيب شان گرديده  در آينده از حاشيه روی کناره گيری نموده  و داخل اين یبا استعداد

 .سيممبھم برمسايل تو تفاھم انسانی و اخالقی به نتايج  در پردينی گردند تا بتوانيم 

که از دين اسالم خيلی ی  اخير شان حضور مبارک  با ھمان سلوک پروفيسوران اسالمی و يا به اصطالح آنانۀدر نوشت

جناب شان با شروع ، ول بھشت رفتن تمام بشريت ھستندؤ و آخرتی  و مسئیدانند  و حالل مشکالت دنيا می چيز ھا

ه اندازه مورد قبول شما چکه تا   اين،اند    نوشته را  دادهۀالھای مندرجؤسبه زعم خوشان جوايات تمام ) خواننده محترم(

باشم که اضافه  ين مورد و ھمچنان راجع به سؤاالت خود میاتر در  وابات مفصلجدانم  اما بنده خواستار  واقع شده نمی

حجت االسالم و ھمچنان پژوھشگران  ،آيت هللا ،پرو فيسور  ،داکتر ،ام تا دانشمند  تر از سه سال است در  تالش بوده

تباط موضوعاتی که اسالم را در  بين مردم گمرنگ تر ساخته است  پيش گذاشته و به اراسالمی و يا رھروان اسالم قدم 

ياد نداشته باشند  بنده ه  آن ھمه سؤاالت را بئیليت ھای دينی و دنيااگر جناب داکتر صاحب بنا بر مشغو! صحبت دارند 

 .شن شدن ذھنيت و حافظه شان دو باره به نشر بسپارمغرض رو را دو باره باز نويسی نموده و حاضرم  ھمه

ھا مھم است   ناگفته نبايد گذاشت که قبل از جواب دادن به سؤاالت من سؤال ھموطن  گرانمايه ام آقای عزيز نعيمی  خيلی

 آقای افغان عامی و دوستان و ھموطنان خوبم مثل ھای  نوشتهتباط   ارال شروع نمايند و ھمچنان بهؤاز جواب به آن س

د بوده است توجه جناب داکتر صاحب ين مواراتھا است از ايشان چيزی نخوانده ام و در که متأسفانه مدمحک باستانی  

 ،باشد و ھمچنان بايد عرض نمود که تبصره در مواردی مثل  ئی از طرف اسالميون میجوابگورا خواھانم که قابل 

تواند جوابگوی  مشکالت مردم ما بوده و رفع ابھامات   نمی... آداب تشناب رفتن و،ينهمد فضيلت نماز در ،زهآداب رو

تباط عروسی فرزند ين قلم که به اراھای  ياد دارم جناب داکتر صاحب سعيدی بعد از نوشتن سؤاله  تا آنجا که ب،نمايد 

شان  ه با عکسرا ک  شانۀپورتال چيزی ننوشتند فقط يکی دو نوشتين ا منوره که از آرزو ھای شان بود در ۀشان در مدين

روند نشر   بی چاپ شده بود در چند سايت  که در  ھمين جاده ای که داکتر صاحب روان ھستند  میھم مزين به لباس عر

ھر ه ؟؟ ب!!مودند خاطر آن نوشته مدتی قھر  نه که ب اند و يا اين شد مثل اينکه داکتر صاحب آن نوشته را اصال نخوانده

 چون تنھا کسی ھستند  که بدون فحش و دشنام خاموشانه اگر سؤالی را جواب نمی!! صورت قھر شان ھم روی چشم 

 .، به کار خويش مشغول می ماننددھند

 .در اخير بی مناسبت نخواھد بود اگر با داکتر صاحب  درد دل نموده و احترامانه به ايشان نکاتی چندی را متذکر شوم

 استعمال ،آمپول و پيچکاری در ماه مبارک رمضان(ھای اخير داکتر صاحب به ارتباط ماه رمضان زير عناوين  نوشته

 احکام ، احکام مسافر در رمضان،ھای ضروری برای يک رژيم غذائی در رمضان  توصيه،قطره چکان در رمضان

ين اکدام از ھيچ… و ) ان کشی در رمضان دند،   روزه در کشور ھای سکانديناوی،شيخوخيت يا کبر سن در زمضان

 .ه ما از دين داريم  باشدک مشکالت اساسی  ۀيحات نميتواند حل کنندتوضيحات و تشر

ھا که اقبال نشر در ھمين پور تال آزادگان را يافته است  ھمه در مجموع برای خوش باوران اسالمی  مقيم  اين نوشته

  مثل کشور خود ما زندگی ی مسلمانان  که در کشور ھای فقيرۀت نه برای ھمليا نوشته شده اسو استرامريکا  -اروپا 

فه و دارای ھمه چيز و بر خوردار از تمام نعمات برای ھمان قشر مرکنم داکتر صاحب خواسته اند   دارند  فکر می

صد در  ۴٠که امروز  اما جناب شان فراموش نموده اند  ،را بنويسند  مادی و آسوده در بستر غرب احکام اسالمی شان

 ۀول نفقؤوقايه در مقابل امراض گوناگون مس  تداوی و–ليون کودک  محروم از تحصيل ي دو م،مردم ما بيکار ھستند
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 –خارج از توان جسمی خود مشغول بوده و ھر روز ) ثقيل(باشند که به کار ھای غير انسانی  فاميل چند نفری شان می

شد داکتر صاحب چند  چون چيزی برای خوردن ندارند  آيا نمی!! شان روزه دارندھر ماه و ھر سال خود شان و فاميل 

 به رشته تحرير در می آوردند ؟؟) باشد اگر در قرآن و روايات اسالمی موجود(حکم اسالمی را ھم در مورد  بينوايان 

 شد ؟؟ تا باعث تسلی نسبی  بيچارگان و ناتوانان می

 و چپاولگران ءز ديدگاه اسالم و قرآن راجع به دستر خوان چند رنگ اغنياتوانستند ا ھمچنان داکتر صاحب می

 زور ، جھادی ھای الشخور ، وکالی پارلمان ،مثل اکثر اعضای دولت خاين کرزی ھای مادی و معنوی مردم ما ثروت

ی بيکار ھا و مردم  دستر خوان خالۀ قاچاقبران مواد مخدر در مقايس،مندان و زن ستيزان بر سر اقتدار دستگاه حاکمه 

نوشتند ؟؟ مگر   می،آورند تا افطار نمايند دست میه ی که نان و چای را به زحمت  بئھا آشفته و بيمار و معتاد  و خانواده

داکتر صاحب  مسلمان نيستند ؟  نه جناب شان نه تنھا مسلمان بلکه رھنما و توضيح گر مسايل اسالمی ھم استند من 

 عربی گفتن و تقليد از  مسلمان بودن ھمانۀام و امروز نشان   با لباس و چلتار عربی ديدهرا در چند سايت عکس شان

 اميد ،يف دارند مسلمان تشر پس جناب شان ،باشد  نات تمام مردم دنيا میلباس و فرھنگ عرب متجاوز به ھمه شئو

 .ين موارد بدھندااست که محترم توضيحاتی مفصل در 

 

 


