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 در شھر ھرآنچھ ھست گیرند                 

 

 :پیوستھ بھ گذشتھ قسمت نودو ھشتم 
میھن بخون آغشتھ افغانستان   معصوم  جنازه ھای جوانان کھآنگاه ) ۱(! نگرید چشم وچرا ننالد تن چرا 

کھ دشمنان عدل وانسانیت اند بردروازه ھای شھرآویزان وثروت  خون تشنھ گانِ گرسنھ و را گرگانِ 
بر سجاده  دراوج جوانی و نشاط  انی راجوانخون چگونھ  سفاک اھریمن تا شھادت دھند کھ ! ساختند 
از تن جدا  را  انسرش ھای  د کھ  چگونھ و بھ کدامین گناه جمجمھنباید شھادت دھ .ریختاند  زمین 
 ؟. کردند 

https://www.youtube.com/watch?v=NKElb6scJd8 

عوامل کھ  بود نھ خشکانیده ساختھ ھنوزآفتاب  خون این جنایت ھولناک کھ  برخیابان ھای شھر جاری 
پرواز بھ حرکت آمدند تا این وحشتناک با چھره ھای نا مرئی از ھمھ سو بھ یاریی این فالخن ھای بلند 

مشروعیت دھند تا کرامت خدا داد انسان این . از قرآن پاک مشروعیت بخشند جنایت را بھ آیھ ھای 
 اما چھ کسی نھ میداند .موجود خداگونھ در تاریخ را از نظرھرنوع  اصالت ھای انسانی خلع سالح کند 

د و آنچھ روبھ زوال است و آنچھ اگر برود ھمھ با دیدن این گونھ جنایات پیوستھ تھدید میشوکھ  آنچھ
کرامت انسان را در اعماق نیستی فروخواھد برد اصل زرین حرمت بھ انسان بھ مثابھ جانشین 

درچنین شرائطی و در چنین مؤقیعتی در برج عاج نشستن آیا خیانت نیست ؟ . پروردگار درزمین است 
خلیفھ خدا " این علیھ انسان آخیری خونین و درد ناک  جنایتبویژه  ھرگونھ جنایت بھ ھمین دلیل باید 

چراغ ھای ھوش مانرا با گناه کار خواندن و یاھم بی با شدت محکوم کرد و ھیچگاه نباید را  " در زمین
متوجھ سازد کھ خواست اصلی طراحان این جنایت است  یگناه دانستن  این کبوتران در خون خفتھ بسوی

ض آلود بدین معنا خواھد بود کھ گویا کشتن گناه کاران برای متولیان خود ، تبیعیت از این معادلھ غر
زیرا از نظراین  !د ؛نساختھ دین مجاز پنداشتھ میشود ھرچند این شھیدان تاریخ بھ ناحق کشتھ شده باش

حقیر کھ ازراھیان کوچک قافلھ ء روشنفکریی بویژه با ھویت دینی آن ھستم ، جھت و نتیجھ ھردو نگاه 
ھم مانند است و با اصل فلسفھ توحیدی تاریخ و شناخت انسان بھ  "گناه کاری  و بی گناھی"یعنی 

و آفرینش چگونگی اینکھ ارد ، ازقی ندعنوان مخلوق خردمند و جانشین خداوند در زمین اندکترین انطبا
ی را تشکیل می دارد ، این تزمین مضمون  اصلی این پژوھش جامعھ شناخانسان در مسؤلیت تاریخی  

مورد " بشر در کائینات مانیفیست زندگی تاریخی " این سلسلھ زیر عنوان  بخش نود ویکمدر قلم قبأل 
بھ بررسی   " جایگاه انسان در ادیان " فلسفی  عنوان زیر  بخش نودھمبحث قرار گرفتھ و مقدمھ آن در 

https://www.youtube.com/watch?v=NKElb6scJd8
http://www.ariaye.com/dari12/siasi2/images/frotan13.pdf
http://www.nauandeshi.com/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.nauandeshi.com/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/


الئکان با حضرت آدم کھ انسان تکامل یافتھ و حامل بار خالفت الھی در و از دیالوگ م ماکوتاھی گرفتھ 
در کانون خالفت الھی کھ یک مکانیزم علمی و کھ  ام بصورت خلص بھ این نتیجھ رسیده  زمین میباشد 

می باشند کائینات و ھستی عقالنی است  ھیچ گونھ  کشتار و فساد کھ مانع و سد تکامل جامعھ و تاریخ 
بلکھ قبل از ارائیھ وعرضھ ھرگونھ  نقشھ راه بھ برگزیده گان بشریت  یعنی ھمان طرح نیست منھ تنھا 

 کانون خالفتو  الھی  فطرتمغائر با  اد و کشتاریک عمل ضد عقالنی ،ــفس ، انبیأ وپیامبران الھی
داستان ھای دلخراش و دردناکی از  باید گفت کھ ، اما در عین حالشده است شناختھ  انسان در زمین 

مچنان قرآن تورات ،  انجیل ھ –کثر کتب الھی مانند ، زبور وقائع وحوادث در تاریخ بشر مضمون ا
. نباید بھ منزلھ ای دستور قابل عمل برای پیروان اش بر آن حساب باز کرد پاک را تشکیل میدھند 

تاریخ گناھکار در   برخی افراد ماشین کشتار انسانھا ی بی گناه و یاھم از نظر  کھشگفت انگیز است  
با چنین شیوه خونین ودرد مسخ شده مذھبی بھ حرکت در آمده است وو فتَوای بشرھمیشھ  با مشروعیت 

چنانچھ یکی ازگرداننده . تا اکنون دربسیاری از نقاط عالم ادامھ دارد کشتار بینوایان و مظلومان ناک 
لش از دست زمامداران فاسد گان شبکھ تلویزیونی کھ از ایاالت متحده پخش و نشر میگردد آنگاه  کھ د

مجرب و  راه حل بھ اصطالح نسخھ  بھ جوش می آید در عالم بی ھوشی حاکم بر سرنوشت کشور 
محو خشونت با استفاده از الگوی  خون آلود فقھ تاریخی با شیوه حاکمیت عربستان سعودی  را اینگونھ 

 : میدارد بیان 

https://www.youtube.com/watch?v=4qQU9iY9yRo 

بحیث نسخھ مجرب در نسخھ ای کھ یکی از فعاالن فرھنگی کشور از منبر شبکھ تلویزیونی اش 
احتماأل استماع با استفاده از امکانات قرن بیست ویکم و شما عزیزان نیزبیان داشت مدیریت یک جامعھ 

حاوی مدلی میباشد کھ حاکمیت از خداوند آغاز و سپس بھ سلطان و بعد بھ مردم و قانون ختم  فرمودید 
ظل هللا طبعأ با التر از قانون است و در این بینیش اراده ء بھ مثابھ طان در این مدل سل. می شود 

اجرأ مینمائید آن را مستقیمأ از جانب سلطان بصورت مستقیم بھ اراده الھی متصل است و ھرآنچھ کھ 
تا چنین حاکمیت را از آن خدا بدانند و  می طلبد   و تک تکی از شھروندانخداوند می پندارد و بر مردم 

 !! .ر آن عمل کنند ب

کھ خشونت و تروریزم  را تیوریزه  چرا و چگونھ  ھمین گفتمان وقرئتی از دین نباید تعجب کرد کھ  
جالدان  بھ جوامع بشردر مدیریت سیاسی نگاه بھ ھمان لحظھ ای کھ میسازد از صد ھا سال بدینسو و از

بویژه کشورھای شرقی و بربخش بزرگی از جھان نگسترھای مذھبی  واگذارشده و کاشبھ دموکرات 
کتلھ ھای از مسلمانان سایھ انداختھ است این قرئت خشونت زائی اقتدارگرأ  در  فرد فردی از و می اسال

دین در گفتمان خشونت پرور . مغائرت با روح اصلی قرئت توحیدی و گفتمان قانون گرأ قراردارد 
نسان و جامعھ ای است کھ نسخھ جامد و مطلق است ، از نگاه و نظر این گفتمان انسان و جامعھ دینی ، ا

شاید عریان ترین گذشتھ و انسان عقل ماضی است ،  »رجال « اسالم با قرئت  متحجرانھ ای محصول 
قرئتی کھ با روشنی و صراحت کامل ،  خشونت و کشتار ھمچنان  مسألھ برده داری در دین مقدس 

بان یک آُخند بدنامی کھ در اسالم را با مسخ آیھ ھای از قرآن پاک نسبت بھ این موضع صریح از ز
وی با صراحت کشتار  کھ این بوده پیشگاه ده ھا تن از مستمعین توجیھ مذھبی میکند وجود نداشتھ باشد 

 .و برده داری را یک امر رائج در حوزه دین اسالم می دانند 

https://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56s 

https://www.youtube.com/watch?v=4qQU9iY9yRo
https://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56s


برخالف این آُخند بچھ ھای کھ شیفتھ خون انسان اند و عقل شان ! نگرید چشم وچرا ننالد تن چرا لھذا 
مالقات ات !! کھ ھرگاه با کفار کرده اند معتقد شده و گویا کشف عمیق و خونینی  در چشم شان است

گردن شان ، حتی تا کھ بکشید و چھ در کار است ؟  بزنید در گردن !! حاصل شد بزنید بھ پشت اش 
برخی از درسخوانده ھا ومراجع بزرگ دینی چنان تشنھ خون ریزی و .....کثرت خونریزی بکنید 

خدای خیر برای  ست کھ خدای خیر و خدای شر ا)  خدا (جنایت اند کھ گوئی درمسابقھ و جنگ  دو
ازان خدای شر را می بُرند و در زمین گردنھای سرب!! حاکمیت عدل کاذب و خیرفریبنده استحکام 

البتھ  . !! خون جنگجویان لشکریان  شر را بھ عزم استحکام حاکمیت خدای خیر در زمین میریزانند 
یکی از خانم ھای بی باک و شھرت طلب کھ از بد روزگار بحیث وکیل مردم  والیت غزنی نیز 

 ذیان ھای مجعول و مجھول منصوب شده است ، فقط روح اصلی قرئت خشونت زای طالبانی را با ھ

   https://www.youtube.com/watch?v=4fDwLIiEA58 

البتھ تفاؤت گفتارواظھارات خانم سلطانی نمائنده منصوب شده برای مردم . تفسیر وتعبیر نموده است 
این بوده کھ وی بدون مالحظھ و تعارف روح مسخ شده  غزنی  با دیگر سرداران شرک وخرافات در

میان آنچھ کھ متصدیی یک شبکھ تلویزیونی  تفاؤت . قرئت متحجرانھ از اسالم را بر زبان آورده است 
حاریون رااستشھادی و دراین است کھ خانم سلطانی انتبا اظھارات خانم ھما سلطانی بھ زبان آورده 

راه خدا خوانده وکسانی کھ در نتیجھ عمل انتحاریی این جنگجویان کشتھ شده وجان داده اند با  یشھدا
در غیر . اند  مسمی نموده ...!) والد زنای امریکائی ھا(ادبیات نھایت ضعیف بھ سطح کـــوچھ وبـــازار

 روح با سائر قرئت ھا کھ حتی لکھ این گفتمان آن نھ تنھا ماھیت این دو گفتار باھم مغائرت ندارند ب
شما خواننده م کھ میدانھرچند  .  بھره مند است انطباق  نیزاز را تشکیل میدھندمذھب اثنی عشره شیعی 

با یادداشت ھای این قلم آنچھ را کھ من بھ حیث یک رسالت علمی و تاریخی مینویسم گان ارجمند 
ائید بویژه در مباحث ا دقت مطالعھ می فرماندوختھ ھای عالمانھ و پژوھشگرانھ ای کھ دارید آنرا ب

یکبار دیگر توجھ شما بزرگواران وسروران را بھ مربوط با سرنوشت انسان بھ حیث خلیفھ خداوند 
 م تقدیم میدارم تغییرات الزمختصرنودھم این سلسلھ با 

https://www.youtube.com/watch?v=5HX_AzTCFa0 

 

 تاریخ ، تاریخ رائج اصطالح از مقصود نباید شود صحبت انسان تاریخ از وقتی کھ است واضح
. است زمین روی بر انسان کنونی نوع اجتماعی زندگی آغاز مقصودم بلکھ ، نیست خط و تمدن پیدائیش

 و الھی انبیأی تمامی کھ میگذارد صحھ فلسفی مھم حقیقت بر تاریخ بھ  توحیدی و علمی نگاه گونھ این

https://www.youtube.com/watch?v=4fDwLIiEA58
https://www.youtube.com/watch?v=4fDwLIiEA58
https://www.youtube.com/watch?v=5HX_AzTCFa0


 بزرگ رسالتمندان عنوان بھ مالئکان با الھی دیالوگ این اصلی ماھیت بستر در دین معصوم بزرگان
  فلسفی و علمی بینی جھان این و بینیش چنین پرتو در  شک بدون و اند نموده ظھور بشر تاریخ در

  یک طی کھ وفساد قتل کراھیت بھ باتوجھ بودند آسمانی کتب حامل کھ الھی بزرگ ی انبیأ تمامی
 گرفتھ قرار بحث مورد بشر مدنی زندگی آغاز در ابلیس منجملھ مالئکان و پروردگار میان دیالوگ

وقتی جنایات شنیعی چون البتھ نھ باید فراموش کرد کھ  ، بودند مبرأ فساد و خشونت ھرنوع از است
سنگسار و یاھم کشتار انسان ھا از سوی مسلمان نماھا با مشروعیت فتاوای مذھبی صورت میگیرند 

وبھ  میت محکوامھ بھ ظاھریوه مضحک و در جاین عمل ضد توحیدی را با شمنبر داران ریأ کار 
روی سخنم بھ . را توجیھ می سازند جنایات گونھ این زدن  "!!ھم بر میخ و ھم بر نعل " فورمول 

و دیگر وسائل ارتباط جمعی  در شبکھ ھای تلویزیونیاست کھ  ی و اجاره داران مذھبتمامی منبرداران 
بحث و مورد شیوه ریأ کارانھ را بھ ھمین طلوع تلویزیون جنایت آخیر علیھ کارمندان بی بضاعت 

را گویا سناریوی خونین بی این مذھشبھ البتھ باید گفت کھ عده ای از طراحان ! دادند  میکنکاش قرار
ھجوم  بحیث پیشقراؤالن  وغرب  کارمندان طلوع نیوز بھ دستور امریکاد کھ می دانیستناعمالی 

مانند ستاره افغان وغیره را از طریق شبکھ ھای تلویزیونی برنامھ ھای ضد اخالقی غرب  فرھنگی 
تمامی تا بیننده ای کھ  . !!! ترتیب می دادند مانند تلویزیون طلوع و شبکھ تلویزیونی موسوم بھ یک 

وغرب مایھ داری جھان سر میان ھجوم فرھنگی رقابت دری شان ذھن مراکز عقالنیت و آنتن ھای 
 اعمال تخطی  از ارزشھا و انجام بھ تدریج ازمیان رفتھ اند شبھ مذھبی ھجوم خرافات دنیای وھمچنان 

ی و فقیرجوامع عقب مانده ست کھ دریکی اتتاکوسیلھ ومبھم ترین و مؤثرترین ضد ارزشھای دینی 
 زبان یکیاینگونھ تقبیح را ازبد نیست نمونھ ای از اھمیت بسزای برخوردار است ن ازمانند افغانستا

شبکھ رشید شھادت جوانان ازاعماق قلب ازیم کھ وی چگونھ شنوببرنامھ مذھبی  گرداننده گاناز
اگر آنھا براستی ھم نان  :  وی می فرمائید کھ !!ابراز شادمانی میکند ، طلوع تلویزیونی موسوم بھ 
کار ھای کھ می کردند .!! آنھا را بر عھده بگیرد باید تلویزیون طلوع مسؤلیت  آوران خانواده بودند 

 !ار کم و اگر می بینم ھم بسیھرچند مھ خودم چندان تلویزیون ھای افغانی را نھ می بینم ...

https://www.youtube.com/watch?v=OsyOKSlA2XA 

او برنامھ ھم قطع شده  نمتأسفانھ برنامھ داکتر صاحب نیازی را ھم از تلویزیونی کھ پخش می شد اکنو
وحتی نھ می فھمیدم کھ ستاره افغان از کدام چینل است فکر ... ..حال ھمان تلویزیون را ھم نھ میبینم 

فیس بک ھا می بینم کھ داو و دشنامی کھ بھ  است اما وقتی کھ دربیات  تلویزیون میکردم کھ از
اما در این روزھا وقتی کھ بھ تلویزیون طلوع اخطار داده شده بود ..تلویزیون طلوع داده میشود 

 . مخصوصأ برای کسانی کھ در آنجا کار میکردند

نی یک شبکھ تلویزیودرکارفقط  جرم اشکھ راخانم سیمین چگونھ حتی قتل بی گناھانی !ببینید عزیزان .
.!! ی دانند ــــــحق قتل مـــآن را مستکانگسترھای مذھبی اش نیست است کھ مورد پسند خانم سیمین و

قندز آغازیده  والیت از جنگ درداستان این جنایت قبأل و اما شاید خانم سیمین و اذناب اش نھ میداند کھ 
در اداره مافیائی کابل کھ ھمانا حامیان شبھ  ستون پنجماز والیتی کھ زنگیان مست بھ ھمکاریی شده بود 

در عین حال نا آگاه از مظلوم ترین و بھ اثر ھمکاریی فریبکارانھ شان مذھبی و شبھ دموکراتی اند کھ 
استخدام تخباراتی توسط شبکھ ھای اساز حور و غلمان  کاذبی  سرنوشت آئنده شان بھ وعده ووعید ھای

ما ببینیم کھ طلوع نیوز بھ جرم کدام خبر طلوع نیز اینگونھ مورد ا. بھ قتل رسیدند ودر جنگ قندز

https://www.youtube.com/watch?v=OsyOKSlA2XA


غضب گروه طالبان واقع شده بودند کھ کارمندان مظلوم شان باید اینگونھ بھ خاک و خون کشانیده می 
 شدند ؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=KV2VawvNgIc 

بھ جھان مخابره کرده  میدان نبرداز منابع امنیتینقل ازبھ این خبری بوده کھ شبکھ تلویزیونی طلوع  
گری یشبکھ ھا و نھاد ھای د شبکھ موسوم بھ یکو  تلویزیون طلوعاما سوال اینجاست کھ بدون . بود

سقوط کندز واکنش ھای نشان داده بود یا خیر ؟  این گزارش را از در روزھای داغ نیز با شنیدن خبر 
موسوم بھ فردا نیوز بھ نقل از سازمان جھانی عفو بین الملل برویت اسناد تلویزیونی ندز شبکھ سقوط ک

 ومدارک غیر قابل انکار چنین گزارش داده بودند 

https://www.youtube.com/watch?v=ghHzuuKFGL8 

ھرنوع خطرات ازبا قبول طلوع شبکھ تلویزیونی  ھمچونالزم بھ تذکراست کھ اگر نھاد ھای نشراتی 
نظر گروھی کھ خود را وارثان ازاین روایات ھرچند باشند بصورت خبری گزارش داده د میدان نبراز 

 وضوعی بر مستندات وروایات ضعیف و م وأخذو ملحاظ منابع اصلی کشور افغانستان می شمارند از 
شمشیر ھای جنگجویان طالبان کسانی کھ از نشانی برای  اند چھ کسی و چی مقام و دادگاھی استوار 

بحثم را با این مرثیھ . بُکشند بی رحمی درد و با چنین کشند و مظلومی بِ برھنھ را بروی انسان ھا ی 
 .اخوان ثالث بھ پایان می برم 

. امروز ، ما شکستھ ، ما خستھ ، ای شما بھ جای ما پیروز ، این شکست و پیروز ی بکامتان خوش باد 
، می بندید ، ھرچھ می برید ، می بازید ، خوش بکامتان اما ، نعش این ی خندید ؛ ھرچھ میزنید ھرچھ م

 .عزیز ما را ھم بھ خاک بسپارید 

 یار زنده صحبت باقی 

 

 

  اھریمن ورای روی از تر سیاه شبی - ۲۳ شمارهٴ  مصرعی از بیت مسعود سعد قصیدهٴ :  ۱

  وسن برفت آن از و نشاط برفت کزین              تن؟ ننالد چرا و چشم نگرید چرا

 

https://www.youtube.com/watch?v=KV2VawvNgIc
https://www.youtube.com/watch?v=ghHzuuKFGL8

