
www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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.آزاد ل  
٢٠١٩ فبروری ٢۴  

 
 

 ؟؟!!مجاھد سابق، بيريش و رقاص امپرياليسم 

 

 ،ی  از مال ھای ريشداربا  معذرت از خوانندگان ارجمند بايد به عرض برسانم که بانشر يک قطعه عکسی که نمايندگ 

که اين بی شخصيت  نفس کش  از تمام  مال ھا اعم   نمودم چونءين نوشته اکتفااکند در  کم ريش  و بيريش رقاص می

سيد احمد گيالنی و انواع و اقسام ، مال عابد، مال سادات ، ربانی، اسالم نوع مال فريد يونس ، از نوع شورای نظاری

ز کار خانه ھای توليدی انگليس بيرون آمده اند وھرکدام يک نوع اسالم را مطابق شرايط  که به نام مال ایموجودات

 کند  نمايندگی می،محيط زيست طرح نموده اند

بی وجدانی   که دارد و از سالھای سال در  و چون با تمام شر فباختگی ! خطاب کنم) راوی ( توانم  اين شخص را نمی

 دھد تا حال جھان خوران که صفات مميزه او را تشکيل می )افتخارانه ( وکری خدمت جانيان و آدمکشان داخلی ون

خبر نداشتن از فتوا ھای شيخک ھا و ياھم وقت نداشتن برای ترسيم ، نبوده است و شايد ھم دليلش بيسوادی) راوی(

گی ھای چندين ت  ھم وابسدانم و شايد اينکه نماز را بلد است يا نی ؟ نمی حيث راوی اعراب بوده باشد؟ نمودن خود من

 ؟؟   او را چنين بار آورده است!!جھته به استعمار 

 ، نوکر منشی ،ضد مردمی ،  گمراه کننده ، غير انسانی،انديشه ھای انحرافی  بايد عليه:  به عقيده و باور مندی خودم

ی که ممثل اين ھمه ئفت ھام و تبصره روی کثايسخت مبارزه کن ... بی شرافتی و،  غالمی راپذير فتن،وطن فروشی 

مقدس ، که اين ملعونان در لباس ھای انسانی ين ا اما از،باشند ھمه را نا ديده گيرم ينانه میو خاآيده ھای ارتجاعی 

  نمودبيشتر افشاء بايد آنھا را ھميشهدھند  و مردمی ھميشه خود را جلوه می) اسالمی(
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 حيث اگر ؟؟ کمی  من! وجه به جر يانات امروزی کشور و جھان ھموطنان نازنين و بی خبر از دنيای سياست و بی ت

 ۀو يا حد اقل کسی که در بار حيث يک آگاه به مسايل کشور وند به خود حق تجسس و فھميدن بدھی و يا ھم منيک شھر

سم امريکا  امپرياليۀشويد که دولت دست نشاند کند توجه داشته باشيد حتما متوجه می زندگی  خود و امثال خود فکر می

 نوکران استعمار را درکشور مصيبت ۀدو نفر از شاه شجاع ھای شرفباخته ترازھم ) جان کری(  شان ۀتوسط  نمايند

که ) وحدت ملی ( که اين دو نفرو تيم ھای وابسته به آنھا  از بدوتشکل دولت به اصطالح ، س قدرت نشانيدأبه ر  ماۀزد

 خود و تيم ھای وابسته به ايشان ۀير شرافتمندانغبا عملکرد ھای ) امنھاد دولت رھبران ن( ينانه بوده و آنھا  خاايجادش

ۀ و ھميشه در مدت زمامداری نوکر منشی خود خواسته اند ھم!!مرتکب ھزاران جنايت مستقيم و غير مستقيم گرديده اند 

م ما را که توسط باداران شان در   و تاراج ھستی مردانهشت افگنيعنی تمام واقعات دھ)  ينانه اعمال خا( وحشيگری ھا 

دشمنان  (را به  دوش ...  کشتار مردم بيگناه توسط اربابان  شان و ،اریذشته عملی شده است مثل حمالت انتح سال گ١٧

) نراد ھا(  محکوم و مثل صد ھا ھزار ھموطن خوشباور ما به مجريان آنھا لعنت بفرستند  و اين ،انداخته   )افغانستان

 را نيز عالوه نموده اند )ً شديدا( کلمه درين اواخر

 ۴۶و بمباران ملت مظلوم و بيگناه ما توسط )  تروريستی  انتحاری ( که عمل  تمام اين سگان امپرياليسم ھر وقتی 

عربی  ، برای  خوشنودی پدران اسالمی ،جھانگير و متجاوز به عمل می آمد اين سگانکشور به رھبری امريکای 

 ۀنا مردان( اين عمل ناجوانمردانه کار  : گفتند که  آن اعمال را تقبيح و می)  اينھا ( غربی شان وباداران شرقی و 

 اما سخنی ازين دشمنان که چه کسانی !!؟؟شود  رھبری و عملی می بيگانهاست که از طرف نيرو ھای )دشمنان ملت 

 ، امر يکا ، چين، ترکيه ، ايران ،چون  پاکستان  یکه به ميان آمدن  اسمای ممالک چون( ھستند به ميان نمی آوردند ؟  

به ماھيت اصلی آنھا پی برده  و آنھا مورد تنفر ) از بيخبران ما ( شود تا تعدادی   سبب می... عربستان و ،انگلستان ھند

 مستقيم و يا اءح از انحوی اينھا خود وابستگی ھای  مخفی و يا ھم نسبتا علنی داشته و دارند و به ن،باداران قرار گيرند 

 باشند می) دشمنان ملت ( غير مستقيم غالم و برده ای ھمان 

 جلوه ... منافع ملی و ،عزت ، شرافت،اين دولت فاسد و دست نشانده ھميشه سعی داشته  خود را ممثل دفاع از مردم 

 بی شرف و ،نمايند تا توسط قشر مفت خور دھند اما چون حرف ھای آنھا خريداری ندارد کوشش نموده و می

  .را تحميل نمايند  ما افکار شانۀبر مردم ستم ديد) رو حانيون (  به نام مالیوطنفروش

که اشرف غنی ريش نداشت و بی ريش بود اما وقتی توسط امپرياليسم به قدرت گماشته شد ريش ھم پيدا نمود  با وجودی

شه سعی کرد تا با گفتن چند آيت و حديث يا ھم که خود را يک مسلمان با دانش جلوه دھد و ھمي و شروع نمود به اين

 اسالمی ۀ مردم معرفی کند  واين مغز متعفن جھان در خواندن کلمهحيث يک مسلمان ب مثالھای اسالمی خودش را من

 فقط به خاطرجلوه ... خدا گفت و ۀچندين بار دچار اشتباه شد وغرض نشان دادن معلومات اسالمی خود حسين را نواس

که ثابت کند که از بيريشی به نيمه ريشی رسيده و ادبيات عربی را برای فريب مردم ھم بلد است و  می و اينی اسالئنما

 مثل داکتر نجيب جالد خاد و قاتل ھزاران ھموطن ،عربی فھم اھل حديث تبديل شود ،شايد در مدت کم به مالی ريش دار

 و راه ھای رفتن به جنت کرد   توشه ھای آخرت صحبت می از دنيای بھشتی و،ما که در اواخر دوره سلطنتش مال شد 

 بلی اين جبر تاريخ است که انسانھای سست عنصربرای رسيدن به اھداف شوم شان و يا ھم ،داشت يح میرا تشر

  دھند      نگھداشت آن  به صد ھا شکل  مطابق ميل خونخواران جھانی تغير ماھيت می

 عربی  مخلوط باشند توجه و   ز ياد تر اعتماد داشته و احساس ۀار ھا که با چند جملمردم ما بيشتر به چنين افراد و  گفت

 ،محمد نبی محمدی ، سياف، خالص،صبغت هللا  ،خليلی  ،گلبدين  ،محسنی ،نمايند ورنه آدم ھای مثل محقق آرامش می

 فريد ، يونس قانونی ،النی سيداسحق گي،مال عمر ، سيد احمد گيالنی، کشاف،مال سالم ضعيف  ،ين ربانیئخواجه 
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 احمد شاه ،حضرت علی  ،ظاھر قدير ،مال اشرف غنی ،مال صدراعظم  ،مولوی قلم الدين  ،عبدهللا  مودی ) گلبدينی (

 ... عيل وا مال اسم، بسم هللا ،مال دانش ،مال حنيف اتمر ،مال ضعيف  ،مال محمد خان  ، مال دوستم ،مسعود و برادران 

زارھا و صد ھا ھزار ھموطن شريف و دور از علم و دانش نگھداشته شده را برای ساليان دراز در توانستند به ھ نمی

 خود و باداران شان بی وجدانانه ۀينانه منافع خاچنگال اھريمنی دين در خدمت خود نگھداشته و از آنھا غرض رسيدن ب

  استفاده نمايندءسو

شوند که به طور  مل سه بخش از قشر ھای مفت خور و  شرفباخته می قدرتمند اين نوع گفتار شاانرامبلغين و جيره خو

توان از نگاه داشتن ريش که امروز   ندارند می... و اخالق اجتماعی ، دانش، فر ھنگ ،خالصه  آنھارا چون معرفت 

نشی  رنگ بازی و نوکر م، غيرانسانی که عبارت از شارلتانیۀو خصايل عمد  ما شده استۀمعيار شناخت در جامع

ً  مالی ريش کوتاه و مالی بيريش که اکثرا،مالی ريش دار (باشد به سه کتگوری   چاپلوسی به اعراب میًمخصوصا

 زير مطالعه قرار داد)شمول مال ھای خارج نشينه شوند ب دريشی پوش بوده و با نکتايی ظاھر می

 يکی از آنھا را که نيرنگ بازمشھور و ھمچنان که تعداد اين بی وجدانھا زياد است فقط ازميان صد ھا شرفباخته ينااز  

را طور نمونه ) عبدهللا مودی (  بی خصلت شده است ًی   تقريبائکسی است  که  در جدال ھورمون ھای  مردانه و زنانه 

 .انتخاب نمودم

تاه بررسی کو مورد  )مودی   ( ًپلوس ھا را در تمام اشکال آن  ومخصوصااگر ھموطنان توجه نمايند و سخنان اين چا

کوب مردم ند  به وضاحت می بينند که ھمه خدمت گذار و نوکرسر سخت امپرياليسم جھانی  بوده و در سرقرار دھ

 نموده ءخصوص خود را در مقطع ھای زمانی مشخص داشته ووجيبه بی شرافتی خود را اداه مظلوم ما ھر کدام سھم  ب

صبغت (  پير مفلوک ۀبعد از دور) شورای نظار ( فتن سياسی  گرت تحوالت سياسی اخير افغانستان  در زمان قدر.اند

 ،فھيم) اين مودی وزير خارجه شد ( برھان الدين ربانی ( سازد که موقف ھر يک ازرھبران آنھا  مثل  رو شن می)  هللا 

ينانه بوده قبل و بعد از  و خاينان ديگر از ھمين قماش  خا،)بسم هللا  ،عيل معلم نورا تورن اسم، امر هللا صالح ،قانونی 

فباخته ھا ت ما  ھر نظر و  پيشنھاد  اين شر امريکا بر کشور بی سر پر سۀ کشور به رھبری اياالت متحد۴۶جاوز ت

  ضد منافع ملی و به نفع استخبارات جھانی بوده استًکامال

اران شان ادعای جنگ  به چندان دور به اساس ھدايات و اوامر بادۀ نحانيون دردوراين ھمه ريشداران مال و رو

 و دولت شوروی آنوقت به شکل نسبی نمودند که ١٩٧٩ و ١٩٧٨را عليه باند  ح د خ در سالھای) جھاد ( اصطالح آنھا 

ی که ئ مالھا ريشدار بودند به استثنای سيد احمد گيالنی و احمد شاه مسعود که ريش کوتاه داشت و تا جاۀدر آن وقت ھم

) صرف نظر از اعضای آی اس آی که ھمه بيريش بودند ) ( ّظاھرا نبود( بيريش در بين آنھا من به ياد  دارم  مالی 

 آنھا به ۀی از بذل و بخشش باداران شان بر خوردار شدند ھمئداده و تا حد توانا)  کفری (اينھا ھمه شعار ضد تجاوز 

يکا نصيب شان د و کمک ھای بيدريغ امر نايل شدنيکا رفته وبه دست بوسی اشرئيس جمھورآنوقت امر ) ريگن( ديدار 

ی برای ئيکاو ھر گاه و ناگاھی سناتوران امر)چون در آنوقت امريکا با شوروی آنوقت مصروف جنگ سرد بود ( شد 

  خيانت به اين به اصطالح مجاھدين عازم پا کستان شده و بعد از يک سلسله عياشی ھا با سر ۀعطای تحفانوازش و 

ً وطن شان نقداه کشيد و مزد خيانت ب  آی اس آی به سر و روی آنھا دست میًان مخصوصادمداران سياسی پاکست

کردند موضوع جداگانه است  ی که در آخور دولت فاشيستی آخوندی ايران نشخوار میئالبته االغ ھا( شد  داخت میپر

 )مدآکه در موقعش چلو صاف آنھا ھم ازآب خواھد بر 

 :رسی نمودی شان را بايد چنين بر ھای تخريباين مرحله از فعاليت

 کردند که کشور مورد تجاوز بيگانگان قرار گر فته است) قيام( که اينھا به اصطالح  يکی اين
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 به خطر افتاده بود بوده است) شوروی و حاکميت  ح د خ( که در  اثر اين تجاوز ) اسالم ( نجات « که  يا اين

تعداد انسانھای بيگناه و ميھن پرست را سر تکب شدند و چه تی را مرزير ھمين عنوان چه جناياحال در ھمان زمان 

 يدند موضوع جداگانه ايستبر

داشتند   خود را از انظار پنھان می... خرم و ، احدی، مال ھای فعال  و ريشدار که مال ھای بيريش مثل در آن زمان

از   ھای مستقيم عر بستان سعودی اسم اوکه بعد از کمک! پروفيسور اسالمی عبد الرسول سياف :عبارت بودند از 

تواند   نا گفته نبايد گذاشت که غالم و نوکر بودن به اجانب نه تنھا می،ر يافت يعبدالرسول به عبدالرب رسول سياف تغي

ين آورده و انی را از مقام واالی انسانيت پائتواند شخصيت ھای متزلزل انس  اسم باشد بلکه صد در صدر میۀتغير دھند

  آنھا غالم و برده بسازنداز

 احمد شاه ،برھان الد ين ربانی ، مولوی خالص،محمد نبی محمدی  ، صبغت هللا مجددی،آدم نما ھای ديگر مثل گلبدين  

ند که گوش به ستند و بودھی ئفباخته ھائی از شر نمونه ھا...و) ريش کوتاه (آقای مالی مدرن سيد احمد گيالنی  ،مسعود 

 ين سر مشق خود قرار داده بودندترفرمان بودن را بھ

ھيم و چند تای ديگر و از جمله  قسيم ف، احمد شاه مسعود، سيد احمد گيالنی ، مال ھای ريش کوتاه فقط ھمينۀاز جمل

توان   مال جنرال حميد گل می، مال بينظير بوتو،،الحقءمال ضيا :فداران جھاد در کشور ما که خيلی دلسوز بودند ازطر

 يس جمھور امريکا در آن زمانرئ) رونالد ريگن :(مولوی بزرگوار البته به رھبری ( ياد نمود

 که از اصل موضوع مورد بحث دور نشويم فقط الزم است به چند نکته توجه بداريم برای اين

د تجاوز کت ما مورممل( مردم ما را توسط اين اخوانی ھا زير نام ۀحمانگر تالش ھای مسلحانه و کشتار بيرا! حال 

ثافت ھا  کآن ۀين مال ھای گنديده که مرده اند بقيه ھم ارسی کنيم خواھيم ديد که به جز چند نفر ازقرار گر فته بر) بيگانه 

لمان نشانيده شده و تعدادی ھم از اخذ پست ھای مھم زنده و موجود ھستند اکثريت آنھا در چوکی ھای رسمی دولتی و پار

 .بالند ی زير ھدايت مستقيم بيگانگان غير مسلمان بر خود میدولتی و غير د ولت

 چه چيزی برای گفتن دارند ؟؟ غير مسلمان جھان به اين افتخارات رسيده اند؟ کشور۴۶انوران زير اشغال جحال که اين 

 :نويسم را به ياد دارم می فباخته ھای  وطن را تا آنجا که اسمای شانتعدادی ازين شر

احمد شاه احمد زی  ،سير صادق  يا،احمد ضيا مسعود گلبدين،  ،احمد ولی مسعود/صالح الدين ربانی ،سيد حسين انوری 

 ،تاح محمد وردک ،قره بيگ ايزد يار  ،بيح هللا مجددی ذ ،وحيد هللا سباوون  ،سيد سعادت منصور  ،منصور نادری  ،

مال ،محمد موسی ھوتک  ، علومی ،الحق احدی نور ، کريم خليلی ، حاجی محمد محقق ، مال عبدالمنان ،وحيد مژده 

مال داوود  ،  مال ضعيف، مال منصور ، عبدالھادی ار غنديوال ، مال يونس قانونی ، مال رشيد دوستم ،مال کرزی  ،عمر 

 ،  مال فضل الر حمن، موالنا سميع الحق ، مال حقانی مال اختر منصور،مال ربانی  ، مال ھيبت هللا ، مال قسيم فھيم،زی 

 ،مال سيد حسين حسينی  ، ياسينی ،حضرت علی  ، ظاھر قدير ، حاجی قدير ،مصطفی کاظمی  ،مال عبدالغنی برادر 

ندان  قوم، شيخ صادق ھاشمی ،صف محسنی  آ، نصر هللا منصور ،سيد علی بھشتی  ،محمد اکبری  ،عبدالعلی مزاری 

چند ... و، غيرت، جرير ، قطب الدين ھالل،مان  جبار قھر مال،داوود داوود  ،جعفر نادری  ،ده زا مصباح ،عبدالحق 

 .خاين به وطن

شما که چندی قبل ضد تجاوز بيگانه و به خطر افتادن : حال بايد ازين مجاھدين و سر سپرده ھای امپرياليسم پرسيد 

که فکر کرديد اين   يا اينو تن داديد؟) ستند که ھمه کافر ھ(  کشور بيگانه ۴۶اسالم بوديد ؟ چه شد که يکباره به تجاوز 

 که مصرف کند ؟ يا اين حيه احساس نمیا کدام خطری را ازين نااست و اسالم شم) پاک و انسانی  ،مقدس( تجاوز ھا 

عوض شده و فکر کنيد که ) طرز تفکر و عملکردتان ( الر و يوروی تجاوز گران به شما سبب شده است تا ھنگفت د



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ۵

نه تنھا که مخالف اسالم نيستند بلکه  بر ) کافر (  مملکت ۴۶ن اسالم بوده و اين تنھا دولت شوروی ھمان زمان دشم

آورده ساختن آرزو ھا و اميال شما مسلمانان جھادی درعملکرد تجاوزی آنھا نھفته است ؟ شايد به نظر شماارزش دالر و 

  است...يورو باال تراز 

کافر ديروز و تکيه گاه اسالم ( به مسکو ) کرات صلح با طالبانمذا( فباخته ھا زير عنوان ی از شما شراما رفتن تعداد

 سازد ؟؟؟؟ چه را ثابت می) امروز 

 نيرنگ ھای آنان ياد آوری نکرد ين ربانی وئصبغت هللا مجددی و خوجه ) پادشاھی (  تسلط وۀتوان از دور حال می

) شورای نظار ( در تبانی با گروه جنايتگارلتان وکمريش که  توان از  مالی شارمی! اما) البته غرض طوالت کالم (

 . اين گدی گک استعمار يعنی عبدهللا کمی صحبت کرد،مرتکب جنايات و خيانت ھای بيشمار شده است

سی اشرف غنی حيث فرد دوم در کشور با دست بو که به امر و ھدايت جان کری من زمانی) مودی ( اين عبدهللا  

 آھسته آھسته ًاکرد؟ بعد  رفاه و آرامی مردم صحبت میۀار رسمی نمود زياد در بار جھان شروع به کۀمين مغز گنديددو

که ای اران داخلی و خارجی اش تا اندازھ تقرر اشخاص مورد نظر خود يا باددنبال اين حر فھا را رھا نموده در فکر

ت بيھوده کشيد چون اشرف  در مخالفت با اشرف غنی چھار سال زحمًاقدام نمودکه ظاھرا)نه صالحيت ( توان داشت 

م رموز خدمتگذاری را در داخل امريکا تجربه کرده و تما) مودی ( خيانت به افغانستان را قبل از اين آقایۀغنی سابق

 .خته و ميتوانست در رديف اول قرار گيردآمو

نحيث رھبران م( در وقايع جانگداز وانتحاری ھای خونين کابل و ھمه شھر ھای افغانستان فقط اشرف غنی و او 

 شيطانی و غير قابل قبول مطرح می ،دانه  جوانمراعمال نا: اعالميه ھای صادر و اين اعمال را  زير عنوان ) انتخابی 

 ساختند

ً به آن افزوده شد ؟ يعنی شديدا ) ًشديدا( راتی به عمل آمد و کلمه يين شکايت نامه ھای عاجزانه  تغيابعد از مدتی در  

 کنند؟؟ محکوم می

وده و از آيات و آحاديث  رين اواخر  اين زباله ھای تاريخ  طور غير مستقيم در اداره و کنترول کشور اظھار عجز نمد

 کنند کشتن مردم مظلوم و بيگناه ياد آوری مینسبت ن

ً را دولت که خودش ظاھ... بی توجھی و،کم کاری( اما اين عبدهللا شورای نظاری مثل صد ھا و ھزاران ھمو طن ما از  

کرد و فالن کار ھا را نه ؟؟  اين دولت فالن کار ھا را  بايد می:  گويد می،شکوه و شکايت دارد ) جز کدر رھبری آنست

 ،ليونھا ھموطن ما دارد يا دارد که مردھد ؟؟ و ھمان گله ای  يعنی خود را در موقف يک ھمشھری مظلوم ما قرار می

 !!رت و شيطانیمنتھی آن يکی از مظلومی و اين ديکر از شطا

 لباس مود روز و رفتن به آرايشگا کمتر وقت دارند تا به مشکالت مردم ۀجناب شان غرض مصروف بودن در تھي

 رسيدگی کند

 خير مقدم گفته ...يه ويف آوری احمد خان معاون قوه اجرائتشر : يد  گوفباخته ديدم چنين میئی که ازين شرآخرين ويديو

 يم؟؟ گوليت میدثات چند روز اخير و قربانی ھای مردم را برای ھمه تسيف ما  حاو به تمام مردم شر

لت دست نشانده در شکست نيروو ھای نظامی در اکثر  دارد که دو اعتراف میً مسقيمامفلوکاين موجود بيچاره و 

 باشند ار میؤوليت بردواليات افغانستان عاجز بوده و مس

دست طالبان فقط به اين ملحوظ بوده است که کمک به ه و فالن قريه بسقوط فالن ولسوالی : يد که  گواين ابليس می

  خود را به نمايش میئیسيده است  که البته با چنين  گفتاری نوکر بودن و نداشتن صالحيت اجراای نظاميان نرموقع بر

 گذارد
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يد جواب بدھيد که چرا بيائ: ده اند بی گناه و نيرو ھای امنيتی ما قربانی بيشمار دامانه ادعا دارد که مردان اين آقا بيشر

 ھای تان گردانندگان ظاھری ف غنی و شرفباخته ھای گروپجواب بدھد ؟ مکر تو و اشرکی بايد بيايد و !! ؟؟؟ او لعنتی

يد جواب بدھيد ؟ منظور  جوابگوبايد باشيد ؟ حال که می گوئی بيائيکا نيستيد ؟ کهاين دولت پوشالی زير قيادت امر

کنم  کنيد؟؟ و يا ھم شايد خود شما ؟؟ فکر می چرا واضح تر صحبت نمی  امر يکا و يا اشرف غنی ؟کيست ؟ دولت

  ...ظلم و ستم و ،ميد که قسمتی ازين بی عدالتی ھاۀ نچندان خوب تان می شرخجالت زده بوده و با در نظر داشت گذشت

 .تباط دھيده خود و قدرت داشتن ظاھری تان ار برا 

ئی که يوه شمول ويديوی اين فيشنی را  تماشا کنند  ب دقيقه ای و چندين ويد١٢ن شريف ما اين ويديوی اميد است ھموطنا

ده از خوش خدمتی و نوکر بودن او در مقابل ده يکی از ھموطنان خانم با شھامت پر امريکا در مجلسی ینيادر کليفر

جھانی اشتراک و از سياست و رھبری )  شو ھای فيشن(  اين موجود سفله که بايد در ھمه .دارد ليون دالر بر میيم

 ؟؟!؟ خوب کردم !خوب کردم : گويد  ی خودش پناه ببرد  به جواب میئياؤمردم توبه نموده و به ھمان دنيای قشنگ ور

ی و باالتر ازاين مقام رسيده و ھميشه از آخور ئالبته در نظر بايد داشت که ھر مال و آخوندی که از چلی گری به مال

ت ھای مستبد نشخوار کرده اند و کم کم زير تاثير نوازش ھای بيگانگان رشد نموده باشند به چنين موقف سياسی دول

 نخواھد بود) مودی (برسد موجود واالتر و بھتر ازين 

ود کنند و چنين وانم ی مال گری می  اينھا با دريشی و نکتائ،تعداد آنھا خيلی زياد تر از ديگران است! مال ھای بير يش

 اسالم دينی است کامل و ناجی بشر يت؟: سازند که می

يت مبلغين اسالم امروزی که از دست جنايات و خرابی ھای اسالم برای زنده ماندن به ھيج اين است که اکثرجالب 

 که ینه مسلمان را به ھيچ نوع و زير ھر نامچون دولت ھای اسالمی ھيچ گو( فتهکشور اسالمی راه نيافته و نر 

 ی   و اکثر کشور ھای ارو پائ،ليا استر،منی  جر،امر يکا: و اين آقا زاده ھا به کشور ھای کفری مثل ) د نمی پذيرندباشن

 از پول امدادی و شرايط نسبتا امدادی مادی که آن کشور ھای کفری نظر به ايجاب منفعت ھای بين ،پناه برده ديگر

کنند که آنھا از شر و جنجال ھای  کنند و چنين وانمود می ه را میکنند حد اکثر استفاد المللی از آنھا پذيرايی می

 فرار نکرده اند بلکه توجه کافران به ايشان زياد تر از حد کمک ... داعش و ، القايده ، طالبی ، گلبدينی،اسالمی سيافی

 ھای اسالمی بوده است

کنند و بی وجدانانه تالش دارند تا اسالم را   میتر در دفاع از اسالم يخن پارهاری ھای اسالم از کشور  به غرب زيادفر

برادری و ھمنوعی معرفی دارند ؟؟ و با استفاده ازاحساس نوکر پروری کشور ھای کفار غير مستقيم  ،صفا ،دين صلح

نا گفته نماند که ھمين ھا از اسالم و تطبيق آن در کشور فرار نموده  و در دامان کفار پناه  ،ی شوندئصاحب چيزک ھا

 زين شده اندگ

ی شان دل کافر ئکنند با مظلوم نما دانند و سعی می اين کثافت ھا به ھر نوع کمک ممالک  کفری خود را مستحق می

ار تسليم ده وه دست آورده و خود را برب) انگلستان و المان (ًپا مخصوصا استر ليا و ارو،کانادا ،ھا را در امر يکا

 ند؟شان بدار) مادی ( غنايم

ن و وجدان نداشته ھا بيايند و اين ادعا اين اين خااگر حقايق خالف آنچه نوشتم است يکی از: بايد گفت کهبا صراحت 

 ؟؟را رد نمايند 

يانھای سياسی  از طرف جرً که فعالیآيا اسالم:  مثال بدانيم که ،ما بايد فرق ادعای دينداری تمام آنھا را داشته باشيم
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لشکر  ، بکو حرام،داعش ،ده عآيا اسالم که القا يکسان است ؟) غرب زده ھا ( ن شود با اسالم اي در کشور تبليغ می

شود و ھمان چيزی است  که  نمايند ھمه ھمان اسالم است که در غرب  تحليل می  مطرح می...و  طالب،الشباب ،طيبه

 محمد طرح نموده است؟ يا باھم فرق دارند ؟

  اين ادعا ھای سياسی مسلمانھا در کشور ھای مختلف ھمه ھمان اسالم يند که اسالم يکی است و گوتعدادی از آنھامی

در ين )يم ؟؟آنست که من می گو( که اسالم اصلی نه چنين نيست ؟ بل«يند که گواولی است ؟ و بعضی از آنھا می

 فرق ميکند) در ھر شکل آن ( شود  صورت صحبت ما ھم با در نظر داشت آنچه از اسالم مطرح می

ً  اديان مخصوصاۀشوند در بار ھيچ کدام ازين شرفباخته ھا از بوت پاک تا پروفيسور اسالمی حاضر نمیکه  ينااز 

ر کشور ما نسبت بی ناموسی و تھاجم اعراب ب ،چپاول و جنايات اسالمی ، رشد و تقويه اسالم،پيدايش اسالم ،اسالم

توان کرد ؟؟ جز   انسانی باشد صحبت دارندچه میحد اقل قابل پذيرش وجدانھای ھان قاطع که بتواندنداشتن دليل و بر

 انوران؟؟جافشای ماھيت بی وجدان اين 

 سال اخير آنقدر ۴٠ و دارند در ين همال ھای ريشدار که اکثر يت در کدر رھبری احزاب اسالمی افغانستان قرار داشت

 آن ھمه عملکرد ھا را يک کمی انسانی کنم بتواند کردند که کسی فکر نمی) اسالم و جھاد ( جنايت  و خيانت  زير نام 

 جلوه دھند

باس و در م ريش و بيريش ھمه سر و ته يک کر ک، ريشدار ،راوی شيخک ھای عربی ، مال،اينھا ھمه در واقعيت امر

باشند که بايد از جامعه بر داشته شوند و اين پاک کاری فقط يک   مغز ھای انسانی  میۀکروب تباه کننديمجموع م

 انقالبی  مردمی را الزم دارد تا مملکت ما ازين کثافت ھا مثل اشخاصی که ذکرش ۀلم انسانی و عمل جسوران ساۀانديش

 آنھا بنياد  روشن از تفکر و عملکرد ھای  انسانی و ۀرفت پاک سازی شده و بر خرابه ھای انديشه ھای گمراه کنند

 انقالبی گذاشته شود

 

 

  


