
 

 

 

ی ادمهایی جهان مصنوع   

 

  ساختگی ندانو با خدادر ارتباط ) تلقین ( کالمی وادار یجۀ فرایند از نت خاور میانه بدوی  مردمصنعت   ، ابراهیمی هب اذم

  "   دارخیم (ایمیل   )فالسفر جامعه شناس که   ؟سر افگندگی است ای نهایت جعوض کرده است همه را به روبات که 

ان  کند  هیم بر قرار میافهام و تف یا ثابت معین شی با کدام شخص که  یاها بستگی میدهدیدیال نه بلکه ایدایستیم سبه انرا  

لیکن اینها  .؛ ، ایدیال و دیگرنه قابل شناخت   ، شییناهی ال یت ،  طبیعت است ؛   صورت قابل  زوایایی نا همگون از که شی 

عناصر ضروری   که پنداشته میشدندو عقائید تصورات    ندبود هارفته ان روی هم .   چنداناما نه میکنند  فرقختالفات ا

  چنانادن تاف  فاقتا میزان که حتماالت  ی فالسفۀ ابروار استو  ،به اسم اسالم ائینی است ایدیاها ان و یکی از  ." مذهب 

عدد صفر  در  ، دوزخ ،جنت  وجود   یا چانس احتمال من نزد . از امکان به دور است ، تفکر مصنوعی از  یفرض پیش

کان  نان شب رو رهز ایشانامثال و   {  اعده ، دعیشقلطالب ، ا} مجاهد ، برای مثال خدا باوران  اما استند انجا قرار دارد 

پریالیزم  ازوی اجرایوی امب ، ارمان مصنوعی چنان در سبیل تحقق  ا امید  نمردم اینها  لذا ، محتمل میدانند  رانا محتمل  

نظام  نه صرف  در خطر است کان ایدولوجی اسالم سیاسی  شعار تۀ و در سر ان قرار دارد  اند که کشور سعودی  را ساخته

  لگدمالرا هویت ان کشور ، بلکه از بین بردند  با قدرتش که در اسیا نمونه بودبا نیروی نظامی سیکوالر عفغانستان را 

و  محتمالت بهشت فالسفۀ نا ز اان ک  ورندعفغانستان در خون شنابی دفاع   مردمکه نیم قرن میشود   اینکو  ؟ دندرک هم 

از پا   مردمحتا استخوان  که عی مصنوحوران در عشق تیز چنگال  ه یدرندمسلمانان که انار پستان منبع میگیرد حوران 

در این بربادی  را طقۀ هند بریتانیایی از مناسالمی رینس ال ، جمال الدینان اغا میتوکه   بخوردند؟عفغانستان را  فتادۀ

 خشن تر بساخت وان المسلمین مصر اخکلته گردن با یاری مفسرین که او اسالم خشن را عفغانستان تمام عیار کشور 

 :  میگویدم چه به اسالمیتودیست راجع موسس کلیسای  یککه   یم بر گردهفده سدۀ ه ببیائید  . دانست  شریک جرم

را که در  همه  دریدند ، که کندند و ملتها بسر تمام برقم گرگها و پلنگها بودند در جهان ، فدایان ان دو ظهور اسالم از ب" 

از  دارد  جریان که ، جویی کینه ، خشم ،  رانیشهوت،  و است تا امروز، . همانطور بود اوشان غلتیدندچنگالهایی بیرحم 

   ( 1791-1703میتودیست ) کلیسای موسس ، جان ویسلی  " .ع بشر نو  ویرانگراننها یجانب ا

اشاره  ان درشتی و زشتی  بهق  در فو جان ویسلی کهخروار ، مشت نمونۀ در قران یا توبه ت ئبراسورۀ  – 29ارت عب

دیگر نا  و یروی مطلق پ،  ظلم ، استبداد ، ، دیکتاتوری رت ف، خشم ، نحدت سر تا پا از شدت ، عبارت که  میکند؟

  "ز قیامت روو  ندارند باور  هر دو گدایگران ینی رسول اسمانی و دیگرش زمبه کسانی که یعنی ،  سخن میزندمهربانیها 

اینها  تا انگاه که  مفت خواربزگوار  ان دو بزرگی از   اوشان را وا داریدتراف اع  و بهبکنید زار و کارقتال "  نا محتمالت 

 .  د نبدهجزیه ع تواض   وبا ذلت  یهود و نصارا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 به دندانه نهفتند ) بیدل ( اره دم تیغ   چون ---ی اضداد بهم خورد ، از اندیشه همواری  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --- 

طوریکه برخی  عفغانستان نبود عرب با شهرت بود در ان اندازه که در جهان  خبر کش انگلیس ، این جمال الدین اغا 

وی هم در جهان  که  کش را پ ستی این هیزم تکت عفغان میشدند شاگردان ما اق طدرون اگردان عرب در خارج شا

جاسوس   نمیان یک جامعۀ مصنوعی به اسم ایدر  در عفغانستان  و امروز دند نموی طلب م زندگی میکردمصنوعی 

)    .و صلیب " "  شمشیر ماگنی  چارلی اتوررامپ  .ساخته می شوند، جاهایی عرفانی گاها دانش، ی که مکاتب مصنوع



  روحانیون و   دنرب را سر ب انها، و پنجسد چار هزار  کرد تا ساکسونها امر شورش در  782که او در سال  (814 - ؟742

از تن  ها را سرهمه روزه که مصنوعی ، مردم اما طالبان   نمایندیعنی تحول  نهند به بهبود  رو تا جبا را مجبور ساخت و ن

جاهلیت  زنده ساختن محمد ، عصر به دور را   تا مردم   ت ساین امرامشان  میکنند  جدا عفغانستان کشور مظلوم  مردم  

کشی  بخود یا اقدام خود را شکنجه میکند راه عیسای مسیح در ت ط  کسب تاج شهادی در ارتباسیحمیک  اگر  ؟بکشانند

کردار و پندار   ،گفتار  ، ارزشفدا کاری سخاوت ،  انسانیت ، به  عشقلکه ب که جنسی نیست داری وفاتمرین  این  مینماید

،  انار پستان مصنوعی  حوران جهان  ، او جهان دیگرکه   اسالم پیامبر ائین سیاسی ش روبا ایسه مقدر  عیسا پیامبر

اینها  بین لغات ارزشمند  و محتوا  دیدگاه از تفاوت بزرگ را را سر پا کرد گر و دی، ی شراب مصنوعغلمان مصنوعی ، 

سالۀ انار  مصنوعی چارده  حوران  عشق بهپیوند   ارزان قیمت باروتی لمانان مس  ؟گزارد نمایش می دو پیامبران به 

ر  دخود را و شرم جاهایی میترقانند  را که خویش   مصنوعی  پیامبرارضای رضا و  طریق  در ،غیر حاضر جهان پستان 

اینها حیوانات  گزشته از ان  –خود را جهانی میسازند و پستی قبیلۀ ز پستی خانواده هنو ،دهند معرض نمایش قرار می

ل ک  مردم  ایکاش که چنین  ؟ بندونگ و چوب میک با س،  ما روشنفکران ی  حقیقی جهان واقعحوران بسر کلته کردن  

تاذان خویش  ساتوانستی اگر انها  یا ی ندبود ه بجهان نیامدخته استند انا زیبا سجهان زیبای ما را که قبیله بسته به پوست 

چه  هفته ی عفغانستان جمهور چند امین رئیس . اقای حفیظ هللا سر بریدندی ؟ادم کشی اموختند را مهارت که اینها را 

" انسان    دایتالیای میگویسیاستمدار نیکولو مکیاویلی  کودک ضرورت داریم " ؟" ما به یک ملیون خوب گفته بود  

کمونست  حکومت حتا میگوید که   پریوئیس دول عفغانستان شناس ، " مجبور بسازیدعمل میکند که انرا زمانی خوب 

ما در  عفغانستان گفته است ببرک کارمل رئیس جمهور . اقای نظام مند بسازد   یاغی راشد تا این قبایل ناکام انضباطی 

  مصنوعیجهان  درۀ بیمار قبیلاوتهایی تفدید قرار دادن  ح طم مبدون  هان بین المللی ج پس  .داریم ه مشکل قبیل این کشور 

بومی  ی دیده درای یله قب  عینبه گی ، هنری و دیگر را فرهناجتماعی ، اقتصادی  ، سیاسی ،  لشکری ، نظام  چسان  ،

او پیامبر  که را زن  ، و مذهبی  تانیزم پ  هاییلوده در سیاستا -  له ی بی باک و بی بند و بارقبی ؟ د نیشوواگزار م چر سبکل

قماش  نمیتوان از این که  شالق میزند و سنگسار میکند را زایده است سفیر هللا هایی مهللا و خان سفیر   محمد ،ن نا اگاه ای

پیامبر واقعی و  ما باید میان  ؟ مارکسیزم بدادغسل که ایشان را مگر جامعه را بساخت شب رو رهزن مصنوعی مردم 

  امت خود را کور میکندکه چشم ش ر، اندیگرا بینایی می بخشد که یکی نا بینای اخالقی نمایم قضاوت پیامبر مصنوعی 

چه کس  سفیری ، سفیر د و پیامبر دیگر میکنمعرفی   یش خانم خو  مصرخود را به فرعون ه دختر ک خلیل پیامبر ابراهیم  .

 ........ قپد ی ماز پسرش   راکه خانم پسر خوانده  ؟

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------- 

 

 ( قوم که قران خوانند بگریزد از ان دیو  –فهم چه شد ار رندی حافظ نکند زاهد  ) 

 

 

 

 

 د میشود ؟ زااگه  عفغانستان چه 

 

که او از  خدا همچنان میشود و انفالق میکند یا از میان دو تا گ میاید به تندید دیگر   یا شرایطبروی  طبیعت هر گاهیکه 

عکس طبیعت و  برانسان میکند ، پس خطاب پای  رترین چا حشیورا  خود ادم  مخلوقبه ازرده میشود نادان ادمهایی 

از خویش  و دیگر  نادانی   ،  نا برابریستم ، در برابر حساسات چرا نتواند و دارای هیجان و ا  ، یک شی اورکانیکیخدا 



  ه نظام امریکا و سعودیقشون پیاد -  نرالهایی پاکستانیجص ساخت ه قبیلۀ خاامروز طالبان بسته ب ؟هد دبنشان تفاوت 

چرا که  بچه ها نگزارید اختیار  " انجا را در که میگوید  مثال خوبی داریم  .ند کشمیسان کشور عفغانستان اندر سر تا سر 

رو نویس خالفت  لۀ پوشتون روز قبیام   . طالب قرار دادنتفنگ را در اختیار " همچنان است پر میکنند انرا از خاک  

  اگر در این چهو زنجیرها را درید  را شکست   هایتازی طلسم، بسته به ازادی  ، ابو مسلیم  خراسانی که نا پلیون اموی 

،  فیض هللا جالل شخصیت  عفغانستان در انجا  .کشور خود را ازاد بسازداما توانست  دادهم ان خود را از دست جاو راه 

غزش زبان  ل زانعیم    محمد ، طالبانظرۀ با سخنگوی در مناکابل پروفیسور در دانشگاه   –و مبارز اندیشه صاحب  مرد

قتا که  ومیگوید   یمورخ  . تکان سخت دادرا  مرزی و برون مرزی  درونیی رسانه ها ان  مۀ نگاکه هساخت بویرا ازرده  

یا نیروی  ،  چیزی در اورده نمی توانیداز ان اگر فرا دهید .به هنگامۀ ان گوش همیش  میخوانیدکار نامۀ تاریخی را شما 

مقام  ظر داشت تا با نخبر پراگنییست ئولیت دستگاه این مس. کند ذهن است خ شما سگ یا مورص شما ضعیف است تشخی

یک  که بدهد ونمیشود بخرچ حتیاط را اکمال  ظرات  ا در بخش من دو یا چند نفرختگی پو  بینی   جهان ،  علمیتجارب 

کانست  به ازمایشت بگیردفیسور دانشگاه پرودر مقابل یک غیرحاضر است که درجۀ صنفی انجا  رامدرسه شاگرد 

با مفهومتر است  پس کدامش  اذان مال  دیگری را ، خوش میاید تراکتور را اواز کسی انجا ، مهمان نه از   ومیزبان اشتباه 

م  با هزودتر هر چه طن عزیز را ئولیت نموده این دو همومیکنم احساس مس  قاضاتخجسته اندیش  از مردم لذا من   ؟

       . پاداش بزرگو انست  ندنهفروکش برو تا کدورتها دهند اشتی ب

 

          

 


