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   استرليا- سيدنی-ء ضيا:يسندهنو
   ٢٠١٧ جنوری ١٨

  

  )....نمی دانم خنده کنم يا گريه( 

     

  ا استرلي- سيدنی-ءضيا

   ....)نمی دانم خنده کنم يا گريه: ( عنوان ن پست شده بود زير اينآنظرم به صفحۀ فيسبوک افتاد، مطلبی در

ِاو با کج و پيچ کردن دھن و  سخنان و حرکات.  از زبان مال شنيدم که به حيرت افتادمئیويديوی حاوی گپ ھاسپس  
بود که اينک  ِجمعيت انبوھی را متوجه خود ساخته مسجد،  چھره اش به نشانۀ تمسخر و ابراز حقانيتش حين خطابه در

   :کنم را بالعينۀ تقديم تان می  ھايشگپ  صورت نوشتاری

شان ) برای( ا گر گروھی وجو دارد که دين (.....
حجت را تمام : که هللا می گويدحالي در. نرسيده باشه

 اگر وجود داره، پس مآخذه نمی شوند در آخرت. کردم
  .مثل سقراط و افالتون

آنھا، ( ُاوا . بود) ع( سقراط و افالتون عيسی  در زمان 
َفلسفۀ خوده ترجيح  ُملحدين بودن، اوا) افالتونسقراط و 

ُمثليکه امروز در وطن ما وشما فارابی را، ابن . دادند
ِ و بی دينی تير شد، عليه ئیُملحد؟؟؟ ھا گو سينا و اين

شان را قايل شوند، ما را تشويق  ارزش ھای  ھای ما به جای اينکه صحابه را، خو ليکن در مکتب. اسالم، کار ھا کردند
شعر شرکی ره گفته، قابل قدر . گفته) را( چرا؟ شعر شرکی ره  ه وطن پرستی می کنن، در وطن ما خدمت کرده اند،ب

  .اس

لمال عبيدهللا متوک!!! داکتر
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آن ( ره، او دگيشه  شما مطالعه کنيد تاريخ فارابی ره، ابن سينا. مکتب ھاره، به نام ھای شان نام ماندند شفا خانه ھا 
   -پورتال- ويراستاری نشده است - ....)ُکه آنھا ملحد بودند يا مسلمان؟) ديگرش را
کشور، در زير ريش اشرف غنی، عبدهللا و در  تواند اين مال در کابل، در پايتخت ين است که چطور میام ازحيرانی ا

گان دينی و روحانيون و از ھمه مھمتر رھبران جھادی، خبر  وءِزير ريش وزارت حج و اوقاف، شورای علما

َاما بعدبسم هللا و اعوذ با و    ( خطابه ھای شان سايرعلمای دينی که در َ می گويند، اما آنقدر اين اشخاص و مراجع را ) َ

 يا. ِاين مالی بی عقل به بزرگترين مفاخر علمی جھان اسالم فتوای ملحد بودن را بدھد خدا شرمانده که می گذارند

زنان و دختران را ھا و ساير  رخشانهئیبگذارند که ساير مال ھا قتل فرخنده ھا، شالق زدنھا و سنگسارشدن ھای صحرا

و يا نوشيدن ادرار پيامبر  ين مال ھا به زنا و لواطت در برابر اطفال دست بزنند اودر عين حال ده ھا تن از  .جايز بدانند

ت را مرتکب شوند  و جنايجعهامرد نکاح کنند و ده ھا ف را از منابر به بيان بگيرند، دو خواھر را در يک شب به يک

  .غير انسانی به دين وعلمای دين مقدس اسالم موجب بد نامی شوند  دينی وکه با آنھمه اعمال غير

و افالتون ھمزمان   سقراط  گیرا با زند) ع( گی حضرت عيسیدر جای ديگر می بينيم که اين مالی احمق تاريخ زند

 به دنيا آمده) ع(يسی  سال قبل از حضرت ع٣٨٧ سال قبل و افالتون ٣٨۴داند که سقراط  اين آدم لوده نمی. گفته است

  .) ..فی الصينولو اطلبوالعلم  : (فرموده است) ص(ھمچنان اين بی عقل فراموش کرده يا نمی داند که پيامبر اکرم . اند

ه مثابۀ ب  ارسال نموده اند، "افق"به ھفته نامۀ   را که شخصيت ھای عاليقدر مسلمانئیبه ھر حال جواب ھا و تحليل ھا

  :ل ميکنمچند تای آن را اين جا نقنمونه 

رسانم؛  مبنى  یمخلصانه به عرض م!  ست داشتنىز و دويدوستان و ھموطنان عز: (  واھبآقای مير محمد علی  - ١

 كه ئینجاآاز. د خنده كرديباِن كودن مادر زاد يات اين اصل به جفنگيه از خودجاى دارد، روى ايكه خنده و گر نيبر ا

مون آدم نما نه مال شده ونه ين مي گردد، ایكه مالحظه ومشاھده م یا قرارام.  لدم شدن مشكآگفته شده مال شدن آسان و 

 خود راضى گوش ِن موجود ازيات ايست كه روى چه به جفنگيد زارزار گري باین كودن مين ايحال مستمعه آدم اما ب

  .كنند یموش نشسته وبه جمالت نا موزون و بى مفھومش گوش مفرا داده اند و خا

پاکستان ويران   افتخارات مان توسط سازمان جاسوسیۀھم. است ISI اين خاين نوکر: ( پروانی فقير آقای عبدالقيوم – ٢

  ... چھلستون بت ھای باميان، قصر داراالمان، قصر: اکثر آبدات تاريخی مثل . گرديد

شخصيت ھای علمی ما را ترور (از ريشه کشيدند،  استخوانھای اجداد ما را از قبرستانھا کشيدند، درختان مثمر ما را

   .و فرھنگی مان رسيد"  اسالمیۀگذشت " نوبت به شخصيت ھای علمی و افتخارات  )کردندحاال

 اعمال و گفتار تخريب کارانه اش که ]سزای[به اگر در بين دولتمردان يک مرد وجود داشته باشد، بايد اين جاھل را

  . برساندميھن است  تجاوز به تاريخ و فرھنگ

 جھل يک ۀکند و فتن بمب يک منطقه را تخريب می چون انفجار. ُفتنۀ جاھل ويران کن تر از ھزاران تن بمب می باشد

  ..) ... سوق می دھدءجامعه را به قھقرا

   :نمودند و چنين نوشتند دانستم، محترم ميالد مجلل لطف و اما نام و محل اين مال را نمی

.  کابل شدونتنوھپوزارت ماليه استعفاء و رئيس   ازًاغنی وزير ماليه بود که بعدر اوايل سلطنت کرزی، اشرف (

 کابل شدند که وھنتونپ اشرف غنی شامل کادر ۀوسيله به دين و ميھن و مردم ب آنزمان بود که يک تعداد مال ھای خاين

   .ديگر بودند  چند تایمال نيازی، مال عبدالسالم عابد ، مال داعی، مال کوثر ، مال عبيدهللا و از آن جمله
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 کابل نيز نتونوھپو به حيث استاد در ! عبيدهللا نام دارد  را گذاشته ايد اگر اشتباه نکنم دکترمولوی  که شما کليپ آنئیمال

فلسفه و تمدن بشريت   شخصيتی که اينگونه جاھالنه و بيشرمانه بر مفاخر علم ، دانش ، فرھنگ ، .کند ايفای وظيفه می

  .کوبد را در ذھنيت جوانان خام و نارسا اينگونه بيرحمانه می يت ھای آنھامی تازد و شخص

اسالم  شود دکترای کشند که گفته می تايتل اکادميک دکترا را نيز در کنار اسم شان يدک می بعضی از اين مال ھا 

 روسھا ھرگز دوران جھاد عليه اين مال ھا در. شناسی از کشورھای مصر و عربستان سعودی را نيز کسب کرده اند

کردند و يا ھم در  در کدام مسجد به حيث طالب زندگی می مطرح نبودند که شايد در آنزمان مشغول تحصيل بودند و يا

مالی انگليسی که در مسجد پل خشتی دوازده سال امامت کرد مصروف کار ھای  سرويسھای استخباراتی ھمانند

  . بودند ايجنتوری

باشند و با طالبان و حزب  گلبدين حکمتيار نيز می  اعضای حزب اسالمی نامنھاد اين مال ھاۀجالب اينجاست که ھم

   .- ....-رسانند  ھم میه اسالمی التصاق صميمی ب

ھمچون مسجد جامع و . و وسواس مقرر کرده اند اين ھا را در مساجد بزرگ و مشھور و نام آور و فاخر کابل به دقت

 شده ، شخصی که در گذشته در رياست امر بالمعروف و نھی عن المنکر معين شريف پل خشتی که در آنجا موالنا بليغ

بوده و  کرد و در سلطنت کرزی دوباره به کابل برگشت و مربوط تنظيم محترم استاد سياف  میءاجرا طالبان وظيفه

بر سکوی آن نيازی ، به قتل فرخنده  باشد و ھمينگونه مسجد مبارک وزير اکبر خان که مال  کابل نيز میوھنتونپاستاد 

باشد و ھمينگونه   میئیعبدالسالم عابد در آن مصروف مغز شو دھد ، مسجد فاخر حاجی عبدالرحمن که لکچر می

 که اينھا ھر ھفته می توانند ھزاران ھزار شھروند متدين افغانستان را با بزرگ جائی مساجد شھرنو و ديگر مساجد

 ماھرانه مغز ۀگونه راستين ب  دادن آيات قرآن و احاديث پيامبرلفاظی و حرافی و داستانھای خيالی و کج و معوج جلوه

منحرف نمايند که ھرگز در مورد جنايات طالبان و داعش و  ئیسوه  کنند و فاکتور ھای نفرت و نفرين مردم را بئیشو

 اشند و غير مستقيم سمپاتی قلبی در مقابل جنايات طالبان داشته بۀگونه درفکر نروند و ب امثال آن حتی لحظه ای ھم

  ضد تجاوز روسھا و کمونيستھاهاصلی ھمان مجاھدينی را بدانند که بحق و واجب دانسته،  مقصر  هعملکرد آنھا را ب

نيست ومکھزاران خون  ه گرفتن دگذشته از بی اطالعی از مفھوم کمونيزم نادي ت دانستنسخلق و پرچم را کموني[

دست به  ]پورتالادارۀ  - شان را در مبارزه عليه سلطۀ مزدوران روس فداء نمودندپاکبازی است که شجاعانه جان 

اين تيم از مال ھا بيشتر در محور  تيزتيغ انتقاد و قال و مقال  ۀکه لب  و مھمتر از ھمه اين-. پرخاش زده بودند مبارزه و

 افغان را بزرگتر و مھيب تر ۀ ستارۀترکی و ھندی و خطر برنام  سريال ھای-چرخد میمذمت برنامه ھای تلويزيونی 

مباح الدم و   افغان سھم دارندۀ ستارۀ افرادی که در برنامۀدانند، ھم انفجار طالبان و داعش می از کشتار و انتحار و

دستورات دين مبين دانسته با لعاب را جزء  اينھا موسيقی را حرام ولی انتحار و انفجار-شوند  واجب القتل محسوب می

ھا با طمطراقھا و گلو پاره کردنھا و ريختاندن اشکھای تمساحی درامه   اين مال-را می پوشانند  شرعی استشھاد، آن

را حرام  را حرام، موسيقی) ص( تجليل نوروز را حرام ، ميالد پيامبر راستين حضرت محمد- کنند می ھای جالبی بازی

مبارک اسالم يک دين خشن، يک دين  ورزند تا از دين  حرام دانسته سعی میًھای تفريحی را کامال،خوشحالی و برنامه 

  .نمايند دگم و ضد خوشحالی در ذھنيت ھای جوانان ترسيم

کنند ، از   يھود و نصاری زندگی میۀدر زير سيطر  اين مال ھا آنست که ھمين االنۀيکی ديگر از ترفند ھای منافقان

شوند   نيروھای نظامی يھود و نصاری حمايت و حراست میۀوسيله شوند ، ب می ی اعاشه و اباطهمعاش يھود و نصار

عليه را  روند و مردم  ضد يھود و نصاری نشانه میه فاکتور ھا را بۀگيرند ھم کرسی مساجد قرار می ولی وقتی بر

نند و با مھارت و چيره دستی دا می  بدبختی ھای اجتماعی يھود و نصاری راۀشورانند و مسبب ھم يھود و نصاری می
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  شرعی جلوه میۀگونه نموده ، جنايات آنھا را در ذھن جوانان ب  طالبان و داعش حمايتۀاز پرخاش و قيام جنايتکاران

  .رساند ھم میه سياستھای حامد کرزی شباھت ب عملکردی که با. دھند

 قوی ، ۀگونه  در کابل و ھم در بعضی واليات بًکه فعال توانيم به اين نتيجه برسيم که اين گروه مال ھا از نوشتار باال می

 تواند و از حمايت قوی دولت و بيانيه ھای ضد انسانی و شرانکيز آنھا را کسی گرفته نمی فعال ھستند و جلو لکچر ھا و

باشند  بھره مند می نيروھای خارجی وکمکھای مالی عربستان سعودی و آی اس ای و ديگر سرويسھای استخباراتی

متدين خوش قلب افغانستان بر سکوی مساجد   جوانان خام و نارسا و مردمانئیين ترديدی برای مغز شوبدون کوچکتر

کردن مردم و در حاشيه قرار دادن جنايت طالبان و کوبيدن مجاھدين واقعی  فاخر افغانستان ديسانت شده اند تا با منحرف

بردن احاديث و  الؤخصوص زير سه  مبارک اسالم ب بدنام کردن دين-روسھا و کمونيستھا قيام کرده بودند که عليه

يکسو مردم را مصروف  تا از. ھستند عملکردھای پيامبر گرامی اسالم مجدانه مصروف کارو پيکار و فعاليت

 شان ۀديگر در تشنج و تضاد فکری در ميان مردم رول خاينان موضوعاتی کنند که ھيچ ارزش حياتی ندارد و از سوی

  ).را بازی کنند

  !واننده ھای گرامیبلی خ

کنند، بلکه  به اسالم و مردم مسلمان کشور ما خيانت می  نه تنھایوھر مسلمان آگاه به اين باور است که اين مال و امثال 

 بنا بران قبل از ھمه امامان مساجد و. دامن علمای دينی را نيز لکه دار می سازند با اين گونه اعمال ضد اسالمی،

تبليغ و خطابه ھای شرعی،  با) ص( ليت دارند که در پرتو قرآن و احاديث ثقۀ پيامبروؤخطيب ھای با فضيلت مس

   .دبازی بگيرن ن مردم ما را بهئينگذارند ھمچو مالھای شيطان صفت دين و آ

   

   

  

 

 


