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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا  ۀسيدموسی عثمان ھستی ناشرماھنام

  ٢٠١۵ مارچ ٢٨

 

 ازکجابايدشروع کرد
  ....يدن سگان گردد؟؟؟؟؟که پاسخ دندان شکن به جف

  که اوآب بازومردم درآب غرقست    ان دانيد چه فرقستحميان ماو مال

  که اوعاشق پول نه در بند توست     ست ھمه مردم در منتروجادوی او

  ھاحی

اخوانی  درسايت افغان جرمن يک نفر، بگويم درسايت نوری بگويم سايت قيس کبيربگويم سايت اوباشان پرچم وداوود

 به بھانه شعلۀ و شھيدی که برخونش انواع تجارت ادامه داردلدين تحت عنوان محمد نذيرتنويرازسگان گلبنام ه ب

  . است دشنام داده و ست تمام عناصرمترقی ومدافع حقوق بشرھرچه که درقلم کثيف اش پيش آمده توھين کردهيکمون

شرنديده سکوت کرده می ه نبراين جنايتی که تاحال ببرا در آيادرجھان کسی که خودرا انسان ودرخدمت انسان قراردارد

 به اشخاصی که مرتکب اين جنايت شده اند و زمينی می تواند ت از نگاه دين آسمانی وئبرا اين جنايت توجه و و تواند؟

ب ازآب که آ کندمی ه يقسمی توجرا  واين جنايت هتنھا کسی اينھاراانسان گفت شان نام انسان گذاشته می توانيم ؟ی باال

  . شايدخردين باشد،تکان نخورده

 به خاطرشرح ضد يا و پی صلح محبت وبه خاطر انسان سازی مورد احترام بوده ومی باشد در قرآن خدا دين، اسالم،

آيا متعصبين دين پرست  می کند آمده ؟ بيداد و دارد که وجود وحشت در دنيای امروزی مار،  زو، بستن،انسانيت کشتن

 زنگ زده ۀھداف شوم شان شمشيرھای دوسرااوباشانی که به خاطر داعش وديگر طالب، مجاھد، اعده،جاھالن دين الق

ی ئی وبودائھندو ،دين زردشتی مانند زمان حضرت عثمان که پدران ما شمشيره گرفته اند  دوهبه دست مانند شا را

گردن بزندحاال اوباشان دينی ومذھبی به خاطرکافربودن ا ر که سرنياکان ما شاه دوشمشره راوظيفه دادند و داشتند

درخدمت دشمنان  و وحشت درجامعه خلق می کنند می زنند را سروگردن ما  شاه دوشمشيره را پيش می برندۀوظيف

 خودشان وباداران ،به ھدف شوم شان تا و دنخواھرمن وتورامی کش،  برادر،مادر، پدر وزرھر.افغانستان قرارگرفته اند

  .شان برسند
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واين دين پرستان  سراين اشخاص نام انسان مانده می توانيم ؟ بر دين پرستی سوءاستفاده می کنند ی از دين وآيا کسان

که از بی   به خاطریه ئیشعل، بی خدا ،يستکمون کودن که خدمت به انسان ھمدردی به انسان ھای مظلوم را پرچمی،

   .رافتاده ومردم امروزبيدارشده اندکشته شدن فرخنده منافع غير انسانی شان درخط عقلی خودشان با

ست ي وکمونه اینام شعله برا مليت ھای مظلوم افغانستان  و ُناجوان مردانه ازھمان شمشيرزنگ پرانگليس کارمی گيرند

با دين ويک مذھب ديگرباشند ضررشان به انسان  يا ست وي وکمونه ئیشعل اگرپرچمی پشيمان ويا می کنند تکفير

 بگيرد انسانيت قرار نورچشم انسان وانسانيت نيستند؟ بلی ھرانسانی که درخدمت انسان و  احترام وقابل وانسانيت نرسد

  .شرافت دارد، دين پرست کودن که ھم خوده رسواکردند ھم دين را  کودن ویسگ شان سرمال

که که  دنبال کسانیآنھا شريف ھستندويا که دنبال دين پرستان کودن وبی خبرازدين وانسانيت می روند یئانسانھا آيا

کم نيست دل شما يخ . شعارشان انسان انسانيت وانسان دوستی است شماچرامخالف آن ھستيدوبه نام اين وآن ياد می کنند

نکرده که چھل سال شده بزرکترين فرزندان اين خاک به نام مسلمان وکفرکشته شدندکفيت نمی کندکه چھل سال دربين 

ال دراينجااست ؤس، داريد شما قصرھا. ُ پرکارگرفتيد پدرتان پاروکشی می کردرديدوشمشير زنگگمردم تفرقه خلق 

ومی بيندکه يکنفرباانسان وانسان دوستی زيرنام دين نامد انسان می را نام خود  يک سايت است وۀدنکسانی که گردان

له آن رابه نام دموکرسی دانسانی اوراکه حتی دين ومذھب از اونفرت داردمقاض غيرانسانی وبرۀنوشت و مخالفت می کند

  سايت دارشرافت انسانی دارد؟ اين سايت و کثافت می کشد و گندبه و به نشروجامعه را تھديد

 و برسد به ھدف شوم خود  مبتذل درلباس چرکين مذھب ميخواھدۀکه می بينيم ومی خوانيم که نويسند درحالی

پيش می برنداين راه را  دموکراسی ھداف شوم خود زيرنام دگان سايت که با حقيقت وانسانيت خصومت دارندنگردان

  درست انسان وانسانيت است ؟

ودربرابرانسان  ره برداری سياسی کنندھشه بيسايت ھم دين پرستی ازچنين نوشته و ه نام دين وبمردمان متعصب 

اين اشخاص وانسانيت قراربگيرند مردم در برابراين سايت ھای مبتذل ومزدور سکوت کنندتا شمشيرغيرانسانی 

 )جرمن جرمن(نويسندگان سايت آئالين جرمن  دگان اين سايت ويکتعدادنکه گردان تيزوتيزترگردد؟ ھمه می دانند

سايت  من به اين اوباشان قلم و و  تحريک می کننده ئیشعل ست ويگاه به نام کمونآم عليه عناصر دسالھاست که مر

ھداف شوم خودراازطريق قلم پيش ببرنداين انسان ال خواھدبردندکه  اين غوره رابه د؛گويم ت وفاسق میساوباشان فاشي

خود ظاھر تنويرمی داندواز اوباشان حزب اسالمی گلب الدين است اگراين شخص اوباش قلم که تخلص  کودن که خودرا

وزدراين آتش تا امرځ يھبرود رھبرخودراتنويرکندکه ازکشتن منھاج الدين گ، تنويرمانده ازخانه کثافت خودشروع کندرا 

درجنگ را آياجانی ھای تنظيمی به نام اسالم ، دين ومذھب شھرکابل . توسط اين اشخاص مردم ماکشته وسوختانده شدند

به آتش کشتند ودرسرتاسرافغانستان دوصدوھژده ھزارکشته را ھای تنظيمی خود وديگرشھرھای افغانستان 

  ای تنظيمی کابل شدشدندوتنھادرکابل بيش از شصت چھارھزارنفرقربانی جنگھ

يک باربه کتاب دست نويس محترم جنرال سيد عبدالقدوس خان که به نام جنگھای کابل نوشته سربزنندوجنايتی که 

نندکه رھبران شان مرتکب چنين روش غيراسالمی وانسانی شده اندکه جنايت ازيرنام اسالم وقرآن وخداصورت گرفته بد

  شان راتاريخ فراموش نمی کند

 زده ھاوبيشرمان تاريخ زده چرااين مليت ھای مظلوم افغانستان به حال خودشان نمی گذارندواين رااين کودن اين تاريخ

اين نويسنده آن قدر کودن بوده واز دين واسالم بی خبر .  اسالمی افغانستان جای ندارندۀھا نمی دانندکه ديگردرجامع

ال می ؤزير س  خود وسايت فاشيستان وطن فروش راۀونوشت درنوشته آورده که خودرارا  از قرآن شريف یبوده که آيت

از نادانی چليپا کشيده ومشت نمونه خرواراواين   خودۀش ردوبرسرنوشت خودراخودۀبردوبا نوشتن اين آيت تمام نوشت

بدون کم وکاست آيت وتفسيرآيت رابه دقت می خوانيم   مثال می آورده آيت باتفسيرآيت قرآن پاک درزيرنوشت
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خانم فرخنده راتوسط اوباش دين پرست متعصب کينه جووبی  يرآن دقيق می شويم اين آيت قتل زنده يادشھيدوبرتفس

که درعمق آيت  کودن عوضیۀ قتل مظلومانه بوده واين نويسنده که قتل خانم فرخند خبرازدين ومذھب رانشان می دھد

  . است فيرقلم نمودههبی خريط وتفسيرآيت داخل می شد

ازدم قيظه نمی را می دانست مانندمالی مسجد وزير اگبرخان خردين را  آيت وتفسير آيت ویمن ايمان دارم اگر

دين مبين اسالم . را کافر می سازند ھم مردم را کردمشکل دراين جا است که بزرگان دين گفته اند نيمچه مال ھا ھم خود 

راه  ين از دين ومذھب ، قرآن وخداتفسير وتعبيری که دارندمجاھد ، طالب ، داعش وديگرخران د که القاعده ، طوری

آنھا به ترکستان می رودمن با وجودبستن لنگی مولوی گری بعد از يک امتحان مشکل که دربين علمای افغانستان 

رس من دست تاب ھای دينی درخارج وداخل درحاالکه بعدازبستن دستارمولوی گری که ک، معمول وحتمی است 

درقسمت دين  سالھا و بود تاريخ دين واردر که دردين ودء ميده ام که فھميدن دين کارآسان نيست آقای شفاقرارگرفت فھ

آقای سروش که بزرگترين عالم ! نشناختهرا تحقيق کردبازھم درنوشته ھای آن نواقص موجود است ھنوزھم دين اسالم 

 وسکوت کرد ی پيداشدآن کوشش ھاراناتمام ماندغوغای مغز دين ومذھب اھل تشيعه است بعدازمطالعات فروان به او

  .شايد روزی موفق شودگره ھای کوردين رابازکند

سياف سالھابه   افغانستان می شناسندۀ گرفته تامردم عوام سياف رابزرگترين عالم دين درجامعءًمثالمليت ھای ماازعلما

 مراجع شوددرسوانح قلمی سياف نام یوقلمی  اگربه سوانح و  شرعيات بودۀنام عبدالرسول سياف استادفاکولت

که به پاکستان می  سياف مانده ولی وقتیرا ليت انسان کينه توزبوده که نام خودواوعبدالرسول سياف است واين آدم ازطف

 می فھمانند که نام توتوسط کسی مانده شده که ازدين خبری نداشته  ویبه می شود روه با علمای اسالمی ودينی روب رود

 . دين وجھاد می دانی رھبر را لم دين بودی چطورمتوجه چنين نامی که خالف دين است نشدی وحاال آمدی خودوتوکه عا

 متوجه یکساگرحتی درجامعه   سياف ساختند رسولتبديل به عبدالربرا عبدالرسول سياف  عرب ھا گشتاندند را نام او

بازما می بينيم ... سالمی اگرمتوجه نام سياف نشده باھم نام سياف نشده بودعلمای افغانستان به خاطرنبودن کتاب وموادا

می دھدکه مردم کابل وشھرکابل  روس درکابل می آيد درجنگ ھای تنظيمی فتواط که سياف با اين نادانی خودبعد ازسقو

 دين واحمدشاهلگلبی بااين فتواچاقوی دينی علی مزار ش قتل عام گرددشھرفتنه است بايدويران شودومردمشھرکفرو

   ويران بساندبسوزانند را استخوانی می دھدکه مردم بکشندوشھرۀدست را مسعود

کسی که باشمشيرنبرد کندشمشير )صفت ( سياف ميرغضب,باشمشير جنگ,مرد نزشمشير ,سياف به معنی شمشيرگر (

  )سيافه:زن جمع 

ونداين نوع تخلص ھارابه ليت مورد تجاوزغيرانسانی توسط اوباشان قرارمی گيرندعقده مند می شوکه درطف کسانی

  خودانتخاب می کنند ودل خودراخوش نگھمداراندپھلوان بی زن خوش است 

به :چه می کنی بيريش گفته اين کارد: مردديدکه درکمربيريش يک کارداست گفت.بيريشی زيرپای کسی خوابيده بود

اين سياف ؟ ه روزمبادا پيش می آيددک ازاين گفت  سواربودویبه کمربسته ام مردی که باالی ه خاطر روزمبادااين کارد

 و می ترساندرا مردم  دارد  درکمرخود راباکاردخود به پاکستان رفت زيرپای آی اس آی خوابيدھنوزھم اين شمشير

را م يھزاران جريب زمين بيوه ويت. مانده وھنوزھم درخدمت دشمنان افغانستان قراردارد به روزمبادا را شمشيرخود

وعرب ھا  امريکا نام جھادازغرب ،ه خيره کردوميليون ھا دالربذآن رادربانگ ھای سويس فروخت وپول غصب و 

  . نيفتدشگرفت وھنوزھم مانند خرگوش پای ھای خودراباال انداخته که آسمان سر

 را که کشتن اھل شيعه به اساس دين مبين اسالم جائز است ھرجا که آنھا درجنگھای تنظيمی سياف فتواداد گويند می

علی مزاری ھم به اساس  ببريد حالت تناسلی مردن وزنان را سينه و به سرشان ميخ بزنيد بکشيد اسيرگرفتيد يا يدديد

نه تنھا اسيران جنگی رامی کشيدقبل ازکشتن به اساس فتوای رسول سياف به سرشان ميخ : گفته فتوای سياف مجبورشد
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شاھدھای  رجنگ ھای تنظيمی نه تنھاخودشان اعتراف کردنداين راد و بزنيدوسينه وحالت تناسلی مردن وزنان راببريد

را آن جنايت  که سود به پنجشيربرده شدندچه شدند؟ زن ھزاره که توسط احمدشاه مسعود چند پنجاه و عينی ھم گفتند

تحريک می  و تھديدرا دولت ومليت ھای افغانستان  دورھم جمع می شوندء بنام روزشھدا خليلی ومحقق امروزمی برند

درمقابل را احمق کودن  شھيد می شودوھنوزدل شان يخ نکرده چندۀ  رذالت ھای شان سبب کشتن فرخندۀجيکه نت کنند

 دولت نمايند بغاوت دربرابر ابراز و کنند تھديدرا جمع می کنندکه مليت ھای انسان دوست افغانستان ه دوشمشير شاه

درنطفه را حقوق زن  واعطائی دموکراسی  خواھند می راج بردند شکوفان اميرامان هللا خان غازی را به تاۀمثليکه دور

  خفه بسازند

دراين  دم خر بسته نگردند کاروان سياست در در  افغانستان بيدارشوندۀراربايدگفت که مليت ھای خواب بردکتبھ گفتيم و

تحريک کردندکه ا راوباش  جای شک نيست درروزمردارشدن پيروان شان ورھبران شان سياف وتورن اسماعيل افراد

قتل سياسی بوده وھم ديديدکه يکتعداداوباشان ه منجربه قتل زنده يادشھيدفرخنده شد وپوليس ھم اعتراف کردکه قتل فرخند

غيرمستقيم ازحرفھای سياف وتورن  شاه دوشمشيره جمع شدند درمقابل مسجد ومزدوران آی اس آی پاکستان درلباس مال

سياف واسماعيل  وزيراگبرخان که مانند  کودن ترين انسان به نام نيازی مالی مسجدوخواستندکه اسماعيل دفاع کردند

ثروت وچوکی  مردم ساده ومظلوم افغانستان به خاطرمقام ،، قرآن مجيدوخدا)ص(محمد زيرنام دين،را خان مردم 

 دونفع آن راالقاعد، ش بسوزنفرخنده درآت ياده زند شھيد تاھزاران انسان بيگناه درسرتاسرافغانستان ماننددارند تحريک 

ويگانه راه تفرقه  درنفاق وجنگ می بينند را  زندگی خودۀمان دينی ببرندواينھاادياش وديگربنيادگراداع طالب، مجاھد،

 خودداری کرده ام امن که سالھاازدادن فتو مه می دھنداواد وجنگ دردين ومذھب وتحريک مردم بقای خودرامی بينند

نام يک ه مجبورھستم به حيث يک مولوی حنفی وب  تفرقه ودوگانگی می شود، قتل عام، نفاق،نگکه اکثر فتواھاسبب ج

 بدھم تامردم دستخوش فتواھای اضد کودن ھای دين فتوه آيت هللا که درفقه حنفی وشيعه مطالعه ودسترسی دارم ب

ودرامفتی زبه تمام اوباشان دين که خوھم با تاجران دين نگردند ديگر داعش و مجاھد، طالب،  رھبران القاعده،ۀمغرضان

 شھيد قتل غيراسالمی وتوسط اوباشان دين صورت گرفته ۀچلنچ  می دھم که ثابت کنم قتل فرخند می کنند داددين قلم

، ن مجيدآدين قر مراتی کابل با بی شرمی وبزدلی ازاين مفتی ھای اوباش که مردم زيرنام اسالم ،عودولت مست

  .ازآب خت ماھی بيگيرند و بکشند به نام کافرومرتدرا  کنندکه مردمان مظلوم وخدا تحريک می )ص(محمد

  ادامه دارد

 

 


