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  .آزاد ل
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 اسالم ، مال و ما مردم
 گـــــــر فغان کـــــــــرديـم عصيان می کنيم     ما نـــــه ھای و ھــــوی و افـغـان می کنيم

 دشت و دامـــان را گلستان می کـــنـــــيــــم   ـی کاريـــــم تـخـــــم اللـــه راــا کــــــه مــم

 ــوفان می کنيمطـچـــــون بــــه خاک افتيم،   ـرــقـــطـــرۀ اشکــيـــم بــــر مـــژگان عـصـ

  بار قــــربان می کـنـيـمجــــان خـــــود صد   ـاکـســرمـــد از سر باخـتـن، ما را چــــه ب

 داوود سر مد

دم را به کجراھی سوق داده و از  ما مرۀو مفت خوران زير نام اسالم در جامعھا سالھا است که تعدادی از شرف باخته 

شرفباخته ترين و منفور ترين  ،بی وجدان ترين ، اين خاين ترين ۀخواستم در بار، دارند ھا سو استفاده می خوشباوری آن

  هللا در زمين میۀی که خود را نمايندئراوی ھدايات عرب خالصه تمام آنھا ،عالم دين،مولوی  ، مال( جامعه يعنی قشر

ی در دست دارند و خود را مبرا از ھر نوع ايت از  طرف هللا ھدايت نامه  بشرئیدانند و ادعا دارند که برای رھنما

د و باداران شان ايجاب نمايد با گفتن چند جمله عربی زير نام آيت و ھر کار و عملی را که منافع خو) ددانن انتقاد می

ھا  اين ؛ چند سطری بنويسم،دارند تا کثافت کاری ھای شان در نزد عوام  مشروعيت داشته باشد  میءقرآن و حديث اجرا

 ،ضرت  ح، پير،ات ساد،راوی ھدايات شيخک ھای عربی  ،عالم دين  ،مولوی ،ی ھستند که به نام مالئھمه شرفباخته ھا

روشنگری و تحول  ،اند و از ساليان درازی به اينطرف با ضديت با علم لفدار مشھور شدهنقيب  و امثالھم که ريشدار و ز

 .دارند  ما زھر مسموم کننده ترزيق میۀاجتماعی در مغز ھای مردم دور از علم و دانش نگھداشته شد

  شان از دل و جان پيروی کنيم؟ۀھا گوش دھيم؟ و از اوامر جاھالن  آننديات نسل محروم تا چه وقت بايد به چرحال ما

ھا را در جوامع بايد   شکل زندگی  ومھم تر از ھمه ضرورت موجوديت آن،ھا را با تمام ماھيت وجودی  ما بايد اول آن

  ضرورت دارد ؟که آيا يک جامعه به اشخاص گمراه و کج انديش مثل مال و مولوی منحيث رھنما  يعنی اين،بدانيم

کنند؟ و چرا خود شان برای خود شان اين مقام و منزلت را معين و بر  چه عمل می يند؟و گھا چه می ما بايد ببينيم آن

 دارند؟ فتن قدرت سياسی به وحشی ترين نيروھای استعماری جھانی سجده میھا برای گر چرا اين مردم قبوالنده اند ؟

ۀ در چھار دھ) داين رو حانيون کذاب و پلي(حمانه و تبھکاری ھای و کشتارھای بيرخ خونبارکشور مايبا توجه به تار 

کنند که  مانه ادعا میبيشر ،والنه ؤر مسيی  که غئآنھا ،اسی و اخالقی يتی و وقاحت ھای سيولؤگذشته، توجه به بی مس

رانگری ي  و،رزندان اصيل خلقتير باران و کشتار صد ھا ھزار از ف ،ات، نسل کشی ھا، چپاول و غارت کردن ھايجنا
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 بوده است                       ،کرد  تھديدش می؟؟ھا فقط و فقط برای نجات اسالم که خطر نابودی ھا، چپاول ھستی و شرف انسان

 فاجعه آفرينی  متجاوزين عربی پر است که ،تبھکاری ،ين  ھزار و چھارصد سال گذشته، صفحات تاريخ از کشتار ادر

 ويج نوشتار مندرج در کتاب ھای آسمانی وسازد و اين تبليغ و تر شرف را نا راحت می  آن وجدان انسانھای باۀمطالع

 ً اسالمی که تماما ميان خالی و افسانه میۀھا ھزار کتاب و رسال   و دهامبريست و چھار ھزار پيی از صد و بئداستانھا

کار بوده و فقط برای اين در کشور ھای عقب نگھداشته شده  بازار اين  اصلی اين مال ھای جنايتۀد از وظيفنباش

و اين ھمه کشتار  دنشبا  میاند که ھمه مقدس و آسمانی ان هللا رو نق يافته است که مردم نا آگاه  را متقاعد ساختهگنمايند

 ً شده و بايد  حتما به بھشت بروند ؟؟ئیفته که رھنمايت فقط برای سعادت بشريت صورت گرو جنا

انت و جنايات آنان پی برد  يتوان به ميزان خ ن آموزگاران جھل و تباھی میيجو از احوال ا و خ و جستي تارۀبا مطالع

ن ضربه ھای خرد کننده ين و کاری ترير قدرت، بزرگتريو ناموس با شمش  یآزاد ،ن دزدان شرافتيافت ايم يو درخواھ

  .دکر جوامع و توده ھای محروم  فرود آورده انيو نابود کننده را بر پ

در دفاع از کشتار و غارت و چپاولگری  شرفت و ترقی،يزان، ضمن دشمنی  با علم و دانش و ھرگونه پيقت ستين حقيا

ھای مثل  ان سر زمينگشندين موضوع باور خواھند داشت که بااند ؟؟و احمقانی به ا ذاشتهرا گ) دفاع(ھای خود اسم 

   .باشند شرق دور می ،آسيای ميانه ،کشورما 

ليونھا يريختن خون م ،يت ممالک جھان از زمان پيدايش اسالم ھميشه  تجاوز نموده اند ويرانگری اعراب بدوی به اکثر

 کاسه ليسان و (وحشی ھمه و ھمه سنه وگرتی و دار و ندار شان توسط عربھای ھس ،تاراج زندکی ،انسان بيگناه

  در دفاع از اسالم بوده است ؟؟ : گويند  می) چاپلوسان عرب

ھا از  تر از آن مشروع دانستن اين تجاوزات بر مال و شرف انسانگاين وحشيگری ھا از اسالم است اما  بد بختی بزر

 شدبا فتن از اعراب میگ و مدح ئیوگ کشور ما توأم با دعا خور طرف پست ترين موجودات مفت

توان تمام اين زشتی و جنايات اديان ابراھيمی را در طول تاريخ با خواندن تورات و قرآن به لسان مادری خود  می

ی و ھا و نياز ھای ماد  که مطابق ذوق  عوامفريبان بنا بر ضرورتی مشاھده نمود نه تفسير ھای سراپا دروغًواضحا

 .دارند کسب مقام و جاه در بين مردم تبليغ می

بانی داشته است و لی قديم تا حال به صد ھا ھزار قرسيدن و انتقاد در ماھيت اسالم جرم بوده و از زمانھای خيپر

ز، مرتد و ملحد و ين ستيآنھا د: باله خوران مشخص استزسرنوشت شخص و يا  گروه ھای منتقد و پرسنده از ديد اين 

 باشند؟ ب القتل میواج

ساختن داستانھای عجيب و غريب و تشريح کتاب ھای شان چيزی   جز  ھا و يان ھرزه با خيالپردازیاين جفنگ گو 

ی که تا ھنوز ريش نکشيده و ئھا بچه) انار پستان(حوريان  ،کنند   که در بھشت پيدا میانياد قوت جماع مسلمان ازدۀوعد

ھا   باال تر ازآن در اسالم چيزی نيست که آن...جوی ھای شير و عسل و ،باشند میدست نخورده  و آماده برای لواط 

  .مطرح دارند

عرب ھای باديه نشين که بر خاک و ميھن ما حمله و اين سر زمين را به خاک و خون کشانيدند به صد ھا ھزار زن و 

  تاريخ قابل گريستن میۀشاين گو ،نيدند دختر اين سر زمين را اسير و منحيث کنيز در بازار ھای مدينه به فروش رسا

 که در نھايت با ، و اجداد من و تو بودند مظلومانه قربانی مطامع ناتمام تازيان شدندءباشد  و انسانھائی که ھمه آبا

ه  ّ مملکت شان را به باد دادند؛ تمدنشان را سوزاندند؛ ب، اموالشان را غارت کردند، شان را کشتندۀحقارت آنھا و خانواد

اوت  ھويت س آنان به امر و ھدايت  هللا عرب تجاوز نموده و به اسارت بردند؛ و در نھايت با قۀمادران اسير شده  به ھم

 .ِو جنسيت انسانی آنان را در پيشگاه  هللا تازيان گردن زدند
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ن عليه اين بی ھای مشخص تاريخ به مبارزات شا از ھمان  زمان تا اکنون فرزندان صديق اين مرزو بوم در مقطع

بان ی دفاع از ناموس و شرف انسانی قرشرافتی و تعدی اعراب به مبارزه  بر خاستند که جان  و زندگی خود را برا

فتند تا ھر نوع جنبش ضد  عالم دين از طرف اعراب وظيفه گروجدان به نام مال و تعدادی از وطنفروشان بی ساختند فقط

 .عربی را خاموش کنند و چنان ھم کردند

 ی از سر نوشت،دھند  ھا در وطن تجليل نموده و اين تجاوز را مقدس جلوه می بقايای ھمين نجس ھا امروز از حمالت آن

کشند بلکه  از  که خجالت نمی که نصيب شير زنان اين کشور توسط اعراب وحشی و خون آشام گرديده است نه تنھا اين

مولوی  و عالم دين  ،ھاھمان مال گيرند ؟ اين را جشن می ه مادران شانياد نموده و تجاوز ب) فتوحات اسالمی(آن به نام 

 .باشند ؟ می!!وجدان عرب پرست   بی

باشند وظايف خود را در   اسالمی نظر به شرايط زيست شان میۀاين  مالھا که طراح و مخترع کلمات وجمالت تاز

 و تفاسير گوناگون که فاقد  يبنده،   با ، سفسطهدانند  و ھميشه  با توجيھات فر اجرای خدمت به استعمار  خوب می

 .کنند  و ماھيت انسانی است به نفع زور مندان و اعراب در بيچاره سازی مردم بينوا عمل میامحتو

را بر شانه ھای   حکومت اسالمی و امثالھم خود شان، جمھوری اسالمی ،ی که زير شعار امارت اسالمی ئدولت ھا

را تيرباران کرده با شمشير  ھای مخالف اھداف شوم شان انسان ه در طول تاريخ گروه گروهاند ھم مردم تحميل کرده

 . به دار می آويزند و ياکنند  در مالء عام شالق وسنگسار کرده و میرا  انسان ھا ،گردن زده اند

ھا  ر داشتيم که تمام آن دائیً و بعدا مال ھای دريشی پوش و نکتا،طالب ،چلی ،درين چھل سال اخير ما مال ھای بيسواد

  تأمين ۀس سازمان و يا حزب زير نام اسالم قرار داشتند و يا ھم در رابطأدرين چھاردھه يا خود جنايتکار بودند و در ر

 دادند منافع کشور ھای استعماری خود را مال تر از مال جلوه می

 ،انجنير اسالمی ،داکتر اسالمی ، ھای خود القاب چون پروفيسور اسالمیئیاين نيمچه مال ھا ھر کدام در زمان جلوه نما

 .اند  به خود ھم داده...مولوی و ، االسالمةحج ،آيت هللا

اند شرح  ی ھم داشتهئاند و از خود طرح ھا  مطرح بودهحویاين تعداد که در زمانه ھای مختلف در کشور غمزده ھا به ن

فباخته ظريات اين شرھا خواھيم انداخت  و در آينده جالبترين ن اختصار نظری به آنفقط به  ،گنجد آن درين مختصر نمی

 .خواھيم گذشتاند ھا را از نظر

ھا را   آنۀی که مال و مال زاده بوده و سر نوشت شان با منافع کشور ھای استعماری گره خورده است ھموطنان ھمئآنھا

تباط موضوعات ھا را به ار  آنۀتاه موضوعات طرح شدکه فقط کوند اما جالب خواھد بود شناس ين چھل سال  میادر 

 .باشيم مختلف بخوانيم تا بدانيم که ما ملت  چه نوع بد بخت ھستيم که پيرو چنين جانورانی  می

 ۀ خود را بر ھمفۀسقراط و افالطون بی دين بودند، چون فلس :گفت  جانوران را در فيسبوک ديدم که میاين يکی از 
که  شود در حالی مثل امروز که در وطن ما از اشخاص بيدين مثل فارابی، و ابو علی سينا ياد می جيح دادند ،يان تر اد
 داشت شود از وطنپرستی اشخاص صحبت می کرام گراميۀکه از صحاب در وطن ما عوض اين ھا ملحدين بودند، آن

 ھا نمودند، ھا را به نام آن وه شفاخانه ھا و مکتببر عال که شعر شرکی و بيدينی را گفته اند، شود،؟ چرا؟ به خاطر اين
 ھا ملحد بوده اند يا نی ؟ ببينيد که آن!! سينا را تاريخ فارابی و ابن شما مطالعه کنيد

که صد ھا و ھزاران کثافت ھمجنس او با استفاده از  گذاشتن نام   در حالی، نادانی اوستۀد کنندئيأسخنان اين جاھل ت 

 .دارند استفاده میءين دانشمندان سو اشان ازد دين اسالم و گفتار خودئي برای تأ... عالم اسالم و، نابغه ،فيلسوف 

ياتی خواسته فتن چرندگ از مدتھا به اين طرف خود را با صديق افغانين گروه به اسم  اديگر ازۀ يک لجام گسيخت

واھد بود چند  بد نخ،دارد فی میم در شرق معر اسالۀفيسور اسالمی و آخرين ھم نابغپرو دانشمند اسالمی و درين اواخر
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 . پوش را ياد دھانی کنيمئی و نکتاعصری یفتار اين مالگجمله از 

من : کند و خدا گفت انسان گناه می : خود بيافريند ماليکه گفتۀهللا وقتی اراده کرد انسان را به حيث خليف::گويد او می

 .ا از خاک آ فريددانم و چون ماليکه از نور بود آدم ر خودم می

چونکه آب رحمت خداوند : يد گو  میئیاين آدم ماليخوليا چرا از آب نی؟:سد می پر) تلويزيون طلوع(مصاحبه کننده 

 اما خاک وقتی که فشار ديد تبديل به الماس ،کند  آب در اثر فشار فرار می،شود خاک گنده نمی ،شود است گنده می

 خاک ..کند و خاک او را پاک می برد شود پناه به خاک می قتی که آب کثيف میکند و آب ھر چيز را پاک می. شود می

فت جسد او  مثل فرعون را نپذير،کين را نمی پذيردحساسيت دارد و اکثر مفسدين و مشرتدين ين و مردر مقابل مشرک

آتش يرفت جسد او را کی را نمی پذچون خاک جسد تر ، شدئیرا قبول نکرد جسد او ھم موميا لنين  شد ھمچنانئیموميا

 .فتزدند و ھمچنان ببرک را نپذير

 کند  و خاک اين کار را می،شود وقتی ما ميميريم تمام زندگی ما فلم گيری می

 چرا از آتش پيدا نشديم؟؟: سؤال کننده

 .که شيطان از آتش پيدا شده است برای اين: جواب صديق افغان 

که مغزش در منزل پنجم است و پمپ خون در پھلوی   چرا؟ برای اين،فتگر بابا آدم  بعد از خلقت بايد سجده را ياد می

شود و پمپ کردن  ین مئيکند مغزش پا اما وقتی که آدم سجده می ،معده قرار دارد و پمپ خون مصروف معده است

 کند يان پيدا میخون در مغزش جر

اند مشکل روانی اين دختر  يعت انجام دادهمطابق شرکه به فرخنده دست برده و او را کوبيدند کار  کسانی :مال اياز نيازی

شود نبايد  ھين می وقتی که به قرآن تو، قرآن کردیبايد ھر چيز را فدا.  مردمۀبه پدر و مادرش تعلق دارد نه عقيد

 .خاموش نشست

ه زن از گور بيرون آن نازل شد و قرآن نه تنھا از حقوق زن ياد نمود بلکه آياتی نازل شد کپيامبر بيامدقر :مال نيازی 

يد و آفريد ھمسر آدم  شما را از يک نفس آفرذاتی که: خدا در قر آن ميگو يد  ،حيث يک موجود معرفی گر ديد شد و من

پس زن از کجا آمد از وجود  ،انس و الفت و اطمينان حاصل شود ،که برای شو ھرش تسکين  چرا ؟ تا اين ،را از  آدم

 ؟؟!!مرد برای مرد 

 .کنند که اسالم تبعيض را بين مرد و زن به وجود آورد  اسالم تاخت و تاز میتعدادی به 

با : گردانيده است کهقرآن به ما فرض : ًزند مثال اسالم نه تنھا از حقوق زن بلکه از عظمت و بزرگواری زن حر ف می

 . خوب داشته باشيمۀيھمسر خود رو

 يکا چند زن وجود دارد؟ امرۀدر کابين: کنند بگويند ن دفاع میکه درغرب و ديگر جوامع غير اسالمی از حقوق زنی آنا

کدام دين و يا : دئي بگو،رقصانند اما اسالم جنت را زير پای مادران گفته است ھا زنان را غرض تبليغات خود می آن

 مملکتی چنين حقی را به زن داده است ؟؟

ر زمان جھالت اين دخترک د ،ر شانه ھای شان بود خرد شان که دختر بود دۀمحمد در بعضی از نماز ھای شان نواس

ای زن داده  اين عظمت را برۀکدام قانون و دين اجاز ،شدند اما امروز در شانه ھای محمد است عرب زنده در گور می

 است ؟؟

 ینت عليه زنان چنين م خشوۀاين آقا يعنی مال اياز نيازی که از مرکز جاسوس پروری االزھر فارغ شده است در بار

پدر  ،که در مقابل شوھر پدر و برادر است  و نا متناسب است که زن به اين ،ھرشو ،نت عليه زناسباب خشو: گويد

 .وبرادر بر خاسته و قيام کند
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 .مردان حکمروايان  و ادب دھندگان بر زنان اند: گو يد  موالنا ابواالسرار محمد عبدالقاھر به روايات آيات قرآن می

گز سعادتمند و نيک شود ھر گز رستگار نمیھر :نظر به حديثی از بخاری و مسلم:دھند  دامه میھمچنان جناب شان ا

 . شان که در نظام شان زنان حکمروا باشدۀمردم و جامع ،شوند ملت بخت نمی

  حديث–که حق شوھر را ادا کند   کند مگر اينءتواند حق خدا را ادا يک زن نمی

ھرش  را ازنکاه االی شتر باشد بايد خواست ھای شوکه ب  نان پختن و يا ھم اينيد در ھر شرايطی که باشد مثلزن با

 مقاربت جنسی رد نکند

يکی از مھمترين تعاليم اسالم رفتن به تشناب است که چه رقم  :يدگو باشد می ھنتون کابل ھم میاستاد پو که مال داعی

 چند کلوخ ، کدام پايت را اول در تشناب بگذاری ، بخوانیشوی کدام دعا را بايد  اول که داخل می،بايد به تشناب بنشينی

بدانيد که دين اسالم دين کامل بوده و ھيچ موضوعی از ديدی اسالم پنھان ... را غرض پاک نمودن مقعدت استفاده کنی و

 نيست

رسول خدا در : يد گو  چندين حديث در بين ھموطنان ما مشھور شده است چنين میئۀھا با ارا يک از ماليان که خيلی

با در نظر ( آيد ؟ رفت آنجا و بول محمد را نوش جان کرد  يک جای بول کرد ابن ايمن پاليد که بوی خوش از کجا می

ای ابن : محمد گفت ) داشت سر زمين خشک و ريگستانی مکه  به احتمال قوی بول نبوده  بلکه مواد غايطه محمد باشد 

ِ عطر ما بخورد و بول ما کسی که به شکم او:  محمد گفت،ا را نوش جان کردمبول معطر شم: او گفت  ايمن کجا بودی ؟
 . سنه نخواھد شدگرگز برود ھر

ھای شيطان سازی  ھا سالھا در مدرسه  تعدادی از آن،دارند سواد نيستند که چنين ابلھانه صحبت می اين مال ھا بی

 .استعمار لميده  و پا بوسی نموده اند

 وزارت در زمان ۀ مال بودن سابقۀ عالوه است که بستار سيرتنام در کشور ما يکی ھم ر و ب مال ھای مشھوۀاز جمل

 و تا ظاھر شاه و مداخله در امور سياسی و طرح روايات به خاطر بر حق نشان دادن مظالم  و عياشی ھای او  ھم دارد

 .متش قرار داشته استزمان مرک او اين شخص در خد

خواھم فشرده ای از مجموع  تبليغات مال ھا چند  َ فتوا ھا و نظريات او و امثالش بپردازم می،که به روايات  يناقبل از 

 .ای را روشن سازم نکته

رفتند و مردم دعودتش را قبول نکرد محمد خانه به خانه رفته ) طايف(يکی از زمانی که به : يد گوھمچنين ستارجان می

 درک يه میگرنمود و محمد  و دعوت می

يعنی هللا از محمد ( خواھم کرد شان را محو ۀفت که لشکری آماده است اگر خواسته باشی ھمگط جبريل برايش خدا توس

ھا  آنۀ دانند شايد از اوالد ھا نمی يد که نه خدايا اين گومحمد می) خواھد مطابق ميل او عمل کند ؟؟ فته و میگرمشوره 

 .ان بياورندکسانی پيدا شود که ايم

 مردم ، مستحکم را ويران  نمودۀمحمد به طايف حمله کرد و دو قلع(خوانيم که  تاب غزوات محمد میکه در ک در حالی

 . اسالم کشته شدندين اين حمله چند نفر از مھاجمۀفته و آماده داشتند در نتيجگرتمام وسايل جنکی ھمان زمان را 

 اين -سليم شود تا قطع نمودند تا مردم طايف ور و درختان رگيدند و تاک ھای انگمسلمانھا مدت بيست روزدر طايف جن

 .شود است آنچه ازجقيقت ھای اسالم به مردم ما تبليغ می

 

 


