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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ه ټینگه کړئله موږ سره اړیک ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۳/۱۱/۲۰۱۹          مسعود فارانی

 ای محترم ولی هللا ملکزی   نگاهی برنوشته
 

خواندم  بزرگوار   ولي هللا ملکزیجناب  اندیشمندم  دوست  و  نوشت   یبازرا از قلم  ای  نوشته  
توانسته   فراخ دیشه ن با دید ژرف وا که   (!ستا کور، په زړونو کې دیعنوان ) تحتکه 

ما در برابر  که الزمه زمانی    یط کنونیاشردر  قبل را    حقایق هزار و چهارصد سال  است
در سطح  آن  عنوان    که   این نوشته   .  خردمندانه برجسته ساخته است   ،میباشداستعمار مکار

خی  تاری ، گذشته یق ااستوار بر حق زیباییدر رق غآن متن م وه شده است برگزیده لند ب 
 قابل توجه میباشد.    . است یافتهتحریر

  و برخاسته است روشن  متکی بر اسناد  ،  یق احقوزین ودلنشین که ازدل ای نوشته چنین 

  ژرفنگر   ،صادقاشخاص  بردلهای  التی  ین اصچن الجرم  که    ، دارد  خود  ضمیر را در  یاصالت 

   .ی نشیندمکه در راه مردم می اندیشند  سلیم اندیشو

مغز شویی شده  ایرانی شده    ناارسی پ مجوسی ها ویهودیهای  ای تبلیغات  بوسیله  که  نانی آ  تنها

  چنین  . نده افاصله گرفت متأسفانه  ها  یت عواز واقند ه ات دادرا از دستشخیص شان دید  م چش ، تبلیغات ناروا تحت تأثیرندانسته ، دان 

که گویا   دبه سخره گرفته ان نیز ران شانرا زرگی پدت وب صداق  ر مستقیمغی جامعه مردم ودینی  عقاید برابر  دربا مخالفت اشخاصی 

 .  ند اده کر مسمی قرآنی  ارزشمند را با اسامی شان ان  اسامی دلبندویا شان بوده اند پابند مناسک دینی که  نمی دانستندآنها 

  را  « سیده باشدکه سخن نگفته باشی به سخن ر » داردسخنی در ضمیر نوشته اش بقول معروف  وفرهمند  گرامیجناب ملکزی 

   .  دی ن ی وضاحت می ب ب  ان شی ا ری در تحر

با   موصوف «هاست دل در تو خانه » : بیان میدارد کهوبا اراده  مصمم «ص» به حضرت پیامبر اکرم  در عنوان جناب ملکزی 

بزرگی تو نسل    که آن    میکندظهور کرد خطاب  قبل  ،  ه و چهارقرنهزاریک  در  که    شخصیتبه    ،ایجازاظهار صریح آنهم در    چنین

گزار  احترامو ادر تاریخ سبب شده که ما نیز به شخصیت واالی شخصیت   آن داشتن مستمر دوام  و  دارد خانه  در دلها نسل اندر 

 .  باشیم

  ی گزارنها محبوب القلوب نیستند حتی فرزندان شان برایشان احتراماند که نه ت   فراوان  با دانش   اشخاص عالم وشود    دیده می امروز  

تحصیل  زمین که شامل آن کره انسان  یاردمل 1،8بازهم  ها قرن شدن که پس از سپری  ؟ درین چه رازی نهفته است پس ندندار

با افتخار خود    داشتندوجود  درگذشته نیز  و    حضور دارند  نیزونوابغ    فالسفه  ،داناندیشمن   ،شاعران  ،دانشمندان  ،نویسندگانکردگان ،  

این عدد بجای کم  که    بودهقدس او  انیت دین مقحاین سخن ناشی از   .ودلهای آنها خانه تواست   می دانستند  نددان ی  و مت   را امت وپیرو 

   .است وپذیرش     در تزایدهنوز هم  ،  روزافزوندرن تکنالوژی م و  انقالبات فرهنگی پی درپیعصر شدن روز بروز در

 یک کنید:لطفا لینک ذیل را کل

outube.com/watch?v=gehsqwc1l6khttps://www.y 

مسیحیت    که  است    سند داده دقیق  بر اساس آمار    « Pew Research Center  « » » پیوآمریکایی بنام  مؤسسه تحقیقاتی    نانچهم
ارد  ملی   2،  1  قبل عیسویت   سالسی  در  از رشد بازمانده است . چراکه    در برابر رشد بی سابقه اسالم    معیت جهان  پرجیگانه دین  

باقی مانده    واند    2،2ویت  اما اکنون عیس  بود    ملیارد  1،1  به تناسب عیسویت     جمعیت داشت واسالماسالم    نفوسدو برابرتقریبا ً  

  را  اسالم دین   2050تا سال سریع  پیشرفت چنین با  که ودش در تزاید دیده می 1،1به بت سن  ملیارد 1،8م دین اسالولی 

و دستنخورده  متکی به اصل قرآن تحریف ناپذیردین اسالم    بخاطریکه    . ده استکرقلمداد  دین در روی کره زمین  یت ترین  جمعپر
   ، (  مملو از صداقت ادیان اننیازمند)وص که ترجمه های قرآنی به زبان های مختلفه جهانی برای عالمیان صاست بخ  باقی مانده

  سخنان ی به آسانینیازمندان دین سبب شده  تا  ،دقیق جمه هایترمبتنی براین تزاید تزاید است. نیز درهنوزهم تازگی دارد و 
   . میباشدپیروی و رش قابل پذی  یجهان تحریف شده ای  یان داکه نسبت به تمام  یابند  در قرآن را در وقواعد 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 و خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من ی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که مبتنی  و روشنگرانه ارشادات صادقانه   بوسیلۀ جزدر گذشته که  را تاریخ شاهد است مبین دین خوشبختانه  وضاحت 
اشت  برددر    اما  .  داوطلبانه پیرو خود ساخت را    نیازمندمردم    ،  جهان  اقصی   از  اه  سیار کوت در مدت ب   بود  انهی گراخصیصه انسان بر

که اسالم سیاسی تحریف شده را بجای اسالم   دیده می شود میباشد، یندشمنان دتخریبی  نتایج که البته ناشی از کوتاه نظران 
خبری  بودن  یم سالمت وسلاز و ( از هرنگاه )به امن رسیده  مؤمن  از  در اسالم سیاسی  که گرفته اند  اشتباهبدون تحقیق حقیقی 

بی عیب  ، یعنی میباشدنی سالمتی وصحت « بمع مـ  سل» مشتق شده از کلمه    یمتسلو  اسالممسمی  در حالیکه اسم با . ستنی 
   .ا سالم پاک شده از بدی ه

نگذارد تا آفات    و ند کاختیار  دوریسمی جچه از امراض ، چه روانی باشد ومیگردد که انسان  سالمتی وصحت وقتی میسر 
را    دروغ همیشه    رخود بودن ) که خیانت بدیگران و فقط بفکگمراهی  وبه    کند  بدر   اط المستقیم است صرکه همان    اورا از سالمتی

 . دگردسردچار ( . . و..به دخانیات پناه بردن و..   حسادت مبتالشدنوسیله ساختن به 
   

 نام ادیان است . مانند یهودیت، مسیحیت  واسالم. سامی ان یکی از مشخصه های  برجسته ادی 
    ندکه: نکته ای را روشن میکبه نام ادیان  دقت پس 

    تحریف  وبردگی  انقیاد  عمدا ً را  وتسلیماسالم  کلمۀ  تا   ند اسالم خواسته اپیروان  منحرف کردن  جو بخاطر سود  تحریف گران  
که   میباشدبه معنی سپردن خویش بقصد سالمتی  تسلیم و است نسالمتی گزید  به معنی « اسالم  »لغت  در حالیکه  .نندک

 .  وبعیدازحقیقت است بوده  تحریف آشکار  گی یاد وبردقانمعنی 
یعنی سالمتی گزیدن     اسالمت  یعنی وارد شدن در سالمتی  لغ  لم  اس   .  مشتق شده است سالمتی   یعنی  عربی  سلم     ای  اسالم از ریشه  

انقیاد  ۀ  وکلمه تحریف شد  فکری وروانی،  سالمتی وچه  باشد  جسمی  سالمتی باشد چه کسیکه به سالمتی رسیده  م سالو است. 

   .  است پایه واساس  یالم ب برای معنی اس وبردگی   واسارت 

اسالم  ا که گوی  می کنند آغازکلمه اسالم تحریف را از  دارد که و   راه داشت در فراوان  دشمنان  ،  (مبین)واضح وآشکار  این دین اما 

بقول جناب  بر اساس حقانیت  ملیونها انسانی ته دلهاوز هم  در وپیامبر آن هن اسالم دین  خوشبختانه  . است نقیاد واتسلیم دین 

 . مکان دارد ملکزی 

تر از   باطن ایشان آلوده ، اما اهروظ در که جز  ی سپرد به کسان و زور دالر ساخت ب را سیاسی سالم ا عمدا ً دست استعمار  با اینهم 

ودست   طرف از یک یعنی جیفه دنیا   هیچ اصلی را نمی شناسند.بخاطر منافع شخصی ایشان وانسان کشی با هزار فساد  استعمار

   بال : دین را مسخ کرده اند که بقول اقچنان ازجانب دیگرقدرتمند دشمنان های تخریبی 

 ه پيغام خدا گفتند ما را ــــک      ز من بر صوفي و مال سالمي»  
 (مطالعه فرمائیداین نامه یل ذر را دزیبا تمام این قطعه شعر )  «ا خدا و جبرئيل و مصطفي ر     در حيرت انداخت ولي تأويل شان

  
بر فرزندان  بزرگان    ،  واخالقاز مبنای شرافت وانسانیت  که با افتخارانسانهای جامعه می بینیم  حقایق این دین را در اسامی  اما   

  لیونها ممنحیث افتخار در نام  ی قرآن مبارک های  هنوزهم نام  اند و  استمرار داده و آن اسامی گرامی را  گذاشته شان  انیا دلبند
 دربیندوباره میتواند هم ها  ماهمین ن  قول موالناب که انسانیت دور شده از انسان را   متجلی است.  ) دختران وپسران(انسان 
 . رداندگبر رفته رااز دست کند و انسانیت تداعی  انسانها

   .میکندبیان به بسیار زیبایی  دین اسالممنظر  را از آزادی زنان رین نوشته وزین د بزرگوارجناب ملکزی 
 

خمینی پرسش که اصالً بجواب سال  23بنام معتبر ایرانی کتابی دارد  درین زمینه یادم نرود که علی دشتی یکی از نویسنگان

 :  چنین طرح میکندکتاب ]والیت فقیه[ خود  اولت در صفحا که پرسش را   بود  (  ه ساخت استعمار  ) دجال 
ی مدت  فرسا کشید، فقط برا  و نشر و اجرای آن، بیست و سه سال زحمت طاقت  آیا قوانینی که پیامبر اسالم در راه بیان و تبلیغــ 

پنداشته را نمونه اسالم  محتوای درونی قرآن بیخبر است وخمینی  که از   وشیطنتعلی دشتی این پرسش را... با زیرکی    محدودی بود؟!

. اما همین دارد  کنیجان رت پیامبر اکرم برعلیه اسالم وبرعلیه حض،  بیست و سه سال خود بنام ، در کتاب با چنین خبطی  است
ر اسالم  زادی زنان داسالم است مگر ازحقیقت آشکار آ پیامبرو د با وجودیکه دشمنگیر تماس میآزادی زنان بر وقتی نویسنده 
 .  برحق میداندحضرت محمد را هم  اسالم و هم رده نمی تواند ودرین بخش انکار ک

 اهلیت، آنزمان ج  میان جهالت و عقب ماندگی اجتماعیکه درنان  آزادی ز  ،رمیخوریمفرهمند به نکته ب نظر به نوشته جناب ملکزی  
که زوایای تاریک  خورشید اسالم    ع طلواز ونوری تجلی میکند  ، دین اسالم همچون  بودفراوان    ستم ظلم وصوص برطبقه بانوان  بخ

 . برجسته ساخته است  سیار زیباییبه ب  می شودرا درخشان ساخته وراه رهایی ازجهالت در آن متبلور بدوی گی مانده زند
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 و خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من ی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

منبع اصلی مسلمانان جهان باید   برای اثبات این نظربه قرآن ش کلی میدهد. آرام با نوید زندگی ان محترم جهان را بخصوص زن  
 ت؟ اس قرآن  نصوص  ازناشی شده آیا تصور و توهم آفریده شدن زن از دنده چپ مرد  راجعه کرد. م

    با کلمه زوجها   را   ( ومردزنان  ) هردوجنس  که    د دهمی    ت حاضو (    زوجها تحت عنوان )  ت متعددی  در آیا   کامل  صراحت    قرآن با
ۀ  ی توجه کنید به آ م می شودزجز در جاهایکه ال د ن و کلمات متفاوت زن ومرد درآنها دیده نمی شو ست اآفریده  سرشت یک ز ا

 :  ذیل در   1سوره نساء ، آیه  در قرآن   شریفه
 ...بکم الذى خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجهایا ایها الناس اتقوا ر

 که : توجه کنید  کند. سؤ استفاده   تحریف  برایتا کسی  نکته موهوم وپنهانی وجود ندارد وضاحت می بینیم که  درین
، و   ستاده ش جعل ی از طرف دنکانداران دینهایى است که در تورات و انجیل براى تحقیر زنان ى از داستان قرآن کریم عار» 
یکى  زن پیدایش  که ترین اشاره نشده که ارزش اّولین زنى که خداوند خلق فرمود کمتر از اّولین مرد بوده یا اینآن کوچک در 
 .«  ت تبعى و طفیلى مرد استق جود آمده یا زن در خلمرد به وچپ  هاى  قبرغه  از 

، و  ل در زندگى قائل نبودهیچگونه استقال انبراى زن  آنزمانی درنده  یمرد ساالر که بدنیا آمد در محیطى  اسالم س،برعک
و   رد سر بلند ک در چنین شرایطی قرآن . کردنددختران را زنده به گور مى   و  داده نمی شد  آنانو حقوقى براى گونه حق هیچ

متمولین وصاحبین  زنان را برابر به مردان در نصوص قرآنی وضاحت داد وچون    ، ساختمحیاء    بانوانحرمت و شرافتى براى  
  سخت   و   مشکل کدر بسیارمفضا    چنین  در   ند  وقع نمیگذاشت وزنان را      ندن داشت ازقرنها عادت به برده داشت جامعه بدوی    آنقدرت  

کار های  ازینرو د آوراز خرشیطان فرود را از جانب دیگر قدرتمندان  و  کرد لق عملی مط را فرامین قرآن ازیک جانب بود که 
  د. ده عادت جدیده  اندیشۀ به رهایی بخشیده دیرینه اش عادت  را از  ز شر زمان میخواست تا بشر پر ا بزرگ بیشتر از هرچیز 

را برخالف  د ، زن  کراعالم  رابری زنان ومردان  را  ب با بیان رسا و منطق محکم،  بردگی را ملغی قرار داد و    قرآن  در حالیکه  
   .  د بر دیگرى ترجیح و برترى ندار زوجین را یک از و هیچ    شناخت  کاملانسان از نظر خلقت گذشته 

شرافت  برنی  ت مب به واسطه کسب فضائل اخالقى و کماالت نفسانى  بلکه    را قبول ندارددر اصل خلقت  ترجیح و برترى  زیرا قرآن  
 . خصایل داشته باشدفقط   برتری میتواند 

م زن از نظر آفرینش در بعد روحى و جسمى از همان گوهرى آفریده شده که مرد آفریده شده است و هر دو جنس در  سالادر 
   . شود  ی م طاستنبابه بسیار خوبی  جناب ولی هللا ملکزی نوشته   ازواین نکات  .ندارندتمایز و فرقى جوهر و ماهیت 

 
نغز  ب میکنم نوشته های تعقی حالت داشتن وقت  در که بزبان قاعده مند پشتو می نویسند را   جناب ولی هللا ملکزی نوشته های 
  دادن    وعظمت  استحکام    در بخشرا  دیگران  و  و خوشحال خان ختک    ترول   ینترما    ،اراسموسوی حثیت کار های  وپر ازمغز  

   ر آرزومندم.  بیشمابرکات  خداوند از بارگاه بقلم ایشان  . داردپشتو زبانی 

 صوفي و مال                   
 ز را نشناسد از پوست نگاهش مغ  روست رش ـ  گرفتم حضرت مال ت 

 د حق اوست ـان مرا از کعبه مي ر ه دارم ــــا این مسلماني کــاگر ب 
 ت ال غیر ــان رفــانقاهـصدا از خ فرنگي صید بست از کعبه و دیر 

 !یرــخ اقبت ـا فرمود یارب عــدع از گفتم ـــال ب ــش مـــت پی ــحکای 
 رآن نگیري ـــمت قـات از حکحی  اسیري  الــــند صوفي و مــه ب ـب 

 یريــمــان ب ـــس او آســـه از ب ــک بآیاتش ترا کاري جز این نیست 
 خویش بگریز دگرگون گشته ئي از  ود آئینه آویزـــرآن پیش خـــز ق
 اي پیشین را برانگیزــیامت هـــق  ود راـردار خــرازوئي بنه کــت 

 ا را ــمتند ـفـدا گـــیغام خـــه پ ـــک  ن بر صوفي و مال سالمي ز م
 یل و مصطفي را ــبرئ ــدا و جــخ ولي تأویل شان در حیرت انداخت 

 
 حدیثي خوشتر از وي کافري گفت  دوزخ واعظ کافر گري گفت ز 

 ام دیگري گفت ــقـمه دوزخ را  ـــک  وال خود را ـــنداند آن غالم اح

 
 به پیري گفت حرف نیش داري   ه کاري مرید خود شناسي پخت 

 گرفتن روزي از خاک مزاري   سپردن ان ــناتمامي جبمرگ 

 
 رد ه باید حرز جان کترا این نکت   پسر را گفت پیري خرقه بازي
 ) اقبال الهوری(   مي توان کرد  ز فیضشان براهي  به نمرودان این دور آشنا باش
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