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سيدموسی عثمان ھستی ناشرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا
 ٢٨مارچ ٢٠١۵

ازکجابايدشروع کرد
که پاسخ دندان شکن به جفيدن سگان گردد؟؟؟؟؟....
ميان ماو مالحان دانيد چه فرقست

که اوآب بازومردم درآب غرقست

ھمه مردم در منتروجادوی او ست

که اوعاشق پول نه در بند توست

ھاحی
درسايت نوری بگويم سايت قيس کبيربگويم سايت اوباشان پرچم وداوود بگويم ،درسايت افغان جرمن يک نفر اخوانی
به نام محمد نذيرتنويرازسگان گلبلدين تحت عنوان شھيدی که برخونش انواع تجارت ادامه دارد به بھانه شعلۀ و
کمونيست تمام عناصرمترقی ومدافع حقوق بشرھرچه که درقلم کثيف اش پيش آمده توھين کرده و دشنام داده است.
آيادرجھان کسی که خودرا انسان ودرخدمت انسان قراردارد در برابراين جنايتی که تاحال به نشرنديده سکوت کرده می
تواند؟ و اين جنايت توجه و برائت از نگاه دين آسمانی و زمينی می تواند و به اشخاصی که مرتکب اين جنايت شده اند
باالی شان نام انسان گذاشته می توانيم ؟ تنھا کسی اينھاراانسان گفته واين جنايت را قسمی توجيه می کند که آب ازآب
تکان نخورده ،شايدخردين باشد.
اسالم ،دين ،قرآن خدا در پی صلح محبت وبه خاطر انسان سازی مورد احترام بوده ومی باشد و يا به خاطرشرح ضد
انسانيت کشتن ،بستن ،زور ،وحشت در دنيای امروزی ما که وجود دارد و بيداد می کند آمده ؟ آيا متعصبين دين پرست
جاھالن دين القاعده ،مجاھد ،طالب ،داعش وديگر اوباشانی که به خاطراھداف شوم شان شمشيرھای دوسرۀ زنگ زده
را به دست مانند شاه دو شمشيره گرفته اند مانند زمان حضرت عثمان که پدران ما دين زردشتی ،ھندوئی وبودائی
داشتند و شاه دوشمشره راوظيفه دادند که سرنياکان ما را به خاطرکافربودن گردن بزندحاال اوباشان دينی ومذھبی
وظيفۀ شاه دوشمشيره را پيش می برند سروگردن ما را می زنند وحشت درجامعه خلق می کنند و درخدمت دشمنان
افغانستان قرارگرفته اند.ھرروز پدر ،مادر ،برادر ،خواھرمن وتورامی کشند و تا به ھدف شوم شان ،خودشان وباداران
شان برسند.
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آيا کسانی از دين و دين پرستی سوءاستفاده می کنند بر سراين اشخاص نام انسان مانده می توانيم ؟ واين دين پرستان
کودن که خدمت به انسان ھمدردی به انسان ھای مظلوم را پرچمی ،کمونيست ،بی خدا ،شعله ئی به خاطری که از بی
عقلی خودشان با کشته شدن فرخنده منافع غير انسانی شان درخطرافتاده ومردم امروزبيدارشده اند.
ناجوان مردانه ازھمان شمشيرزنگ ُپرانگليس کارمی گيرند و مليت ھای مظلوم افغانستان را به نام شعله ای وکمونيست
تکفير می کنند اگرپرچمی پشيمان ويا شعله ئی وکمونيست و يا با دين ويک مذھب ديگرباشند ضررشان به انسان
وانسانيت نرسد قابل احترام و نورچشم انسان وانسانيت نيستند؟ بلی ھرانسانی که درخدمت انسان و انسانيت قرار بگيرد
سگ شان سرمالی کودن و دين پرست کودن که ھم خوده رسواکردند ھم دين را ،شرافت دارد.
آيا انسانھائی که دنبال دين پرستان کودن وبی خبرازدين وانسانيت می روند آنھا شريف ھستندويادنبال کسانی که که
شعارشان انسان انسانيت وانسان دوستی است شماچرامخالف آن ھستيدوبه نام اين وآن ياد می کنند .کم نيست دل شما يخ
نکرده که چھل سال شده بزرکترين فرزندان اين خاک به نام مسلمان وکفرکشته شدندکفيت نمی کندکه چھل سال دربين
مردم تفرقه خلق گرديدوشمشير زنگ ُپرکارگرفتيد پدرتان پاروکشی می کرد .شما قصرھا داريد ،سؤال دراينجااست
کسانی که گردانندۀ يک سايت است و نام خودرا انسان می نامد ومی بيندکه يکنفرباانسان وانسان دوستی زيرنام دين
مخالفت می کند و نوشتۀ غيرانسانی وبرضدانسانی اوراکه حتی دين ومذھب از اونفرت داردمقاله آن رابه نام دموکرسی
به نشروجامعه را تھديد وبه گند و کثافت می کشد اين سايت و سايت دارشرافت انسانی دارد؟
درحالی که می بينيم ومی خوانيم که نويسندۀ مبتذل درلباس چرکين مذھب ميخواھد به ھدف شوم خود برسد و
گردانندگان سايت که با حقيقت وانسانيت خصومت دارند زيرنام دموکراسی ھداف شوم خود را پيش می برنداين راه
درست انسان وانسانيت است ؟
مردمان متعصب به نام دين و دين پرستی ازچنين نوشته و سايت ھميشه بھره برداری سياسی کنند ودربرابرانسان
وانسانيت قراربگيرند مردم در برابراين سايت ھای مبتذل ومزدور سکوت کنندتا شمشيرغيرانسانی اين اشخاص
تيزوتيزترگردد؟ ھمه می دانند که گردانندگان اين سايت ويکتعداد نويسندگان سايت آئالين جرمن )جرمن جرمن(
سالھاست که مردم عليه عناصر آگاه به نام کمونيست و شعله ئی تحريک می کنند و من به اين اوباشان قلم و سايت
اوباشان فاشيست وفاسق می گويم؛ اين غوره رابه دل خواھدبردندکه اھداف شوم خودراازطريق قلم پيش ببرنداين انسان
کودن که خودرا ظاھر تنويرمی داندواز اوباشان حزب اسالمی گلب الدين است اگراين شخص اوباش قلم که تخلص خود
را تنويرمانده ازخانه کثافت خودشروع کند ،برود رھبرخودراتنويرکندکه ازکشتن منھاج الدين گھيځ تا امروزدراين آتش
توسط اين اشخاص مردم ماکشته وسوختانده شدند .آياجانی ھای تنظيمی به نام اسالم  ،دين ومذھب شھرکابل را درجنگ
ھای تنظيمی خود وديگرشھرھای افغانستان را به آتش کشتند ودرسرتاسرافغانستان دوصدوھژده ھزارکشته
شدندوتنھادرکابل بيش از شصت چھارھزارنفرقربانی جنگھای تنظيمی کابل شد
يک باربه کتاب دست نويس محترم جنرال سيد عبدالقدوس خان که به نام جنگھای کابل نوشته سربزنندوجنايتی که
زيرنام اسالم وقرآن وخداصورت گرفته بدانندکه رھبران شان مرتکب چنين روش غيراسالمی وانسانی شده اندکه جنايت
شان راتاريخ فراموش نمی کند
اين تاريخ زده ھاوبيشرمان تاريخ زده چرااين مليت ھای مظلوم افغانستان به حال خودشان نمی گذارندواين رااين کودن
ھا نمی دانندکه ديگردرجامعۀ اسالمی افغانستان جای ندارند .اين نويسنده آن قدر کودن بوده واز دين واسالم بی خبر
بوده که آيتی از قرآن شريف را درنوشته آورده که خودرا ونوشتۀ خود وسايت فاشيستان وطن فروش را زير سؤال می
بردوبا نوشتن اين آيت تمام نوشتۀ خودراخودش ردوبرسرنوشتۀ خود از نادانی چليپا کشيده ومشت نمونه خرواراواين
آيت باتفسيرآيت قرآن پاک درزيرنوشته مثال می آورد بدون کم وکاست آيت وتفسيرآيت رابه دقت می خوانيم
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وبرتفسيرآن دقيق می شويم اين آيت قتل زنده يادشھيد خانم فرخنده راتوسط اوباش دين پرست متعصب کينه جووبی
خبرازدين ومذھب رانشان می دھد که قتل خانم فرخنده قتل مظلومانه بوده واين نويسندۀ کودن عوضی که درعمق آيت
وتفسيرآيت داخل می شد بی خريطه فيرقلم نموده است.
من ايمان دارم اگروی آيت وتفسير آيت را می دانست مانندمالی مسجد وزير اگبرخان خردين را ازدم قيظه نمی
کردمشکل دراين جا است که بزرگان دين گفته اند نيمچه مال ھا ھم خود را کافر می سازند ھم مردم را  .دين مبين اسالم
طوری که القاعده  ،مجاھد  ،طالب  ،داعش وديگرخران دين از دين ومذھب  ،قرآن وخداتفسير وتعبيری که دارند راه
آنھا به ترکستان می رودمن با وجودبستن لنگی مولوی گری بعد از يک امتحان مشکل که دربين علمای افغانستان
معمول وحتمی است  ،حاالکه بعدازبستن دستارمولوی گری که کتاب ھای دينی درخارج وداخل در دسترس من
قرارگرفت فھميده ام که فھميدن دين کارآسان نيست آقای شفاء که دردين ودر تاريخ دين وارد بود و سالھا درقسمت دين
تحقيق کردبازھم درنوشته ھای آن نواقص موجود است ھنوزھم دين اسالم را نشناخته! آقای سروش که بزرگترين عالم
دين ومذھب اھل تشيعه است بعدازمطالعات فروان به او غوغای مغزی پيداشدآن کوشش ھاراناتمام ماند وسکوت کرد
شايد روزی موفق شودگره ھای کوردين رابازکند.
ً
مثالمليت ھای ماازعلماء گرفته تامردم عوام سياف رابزرگترين عالم دين درجامعۀ افغانستان می شناسند سياف سالھابه
نام عبدالرسول سياف استادفاکولتۀ شرعيات بود و اگربه سوانح قلمی وی مراجع شوددرسوانح قلمی سياف نام
اوعبدالرسول سياف است واين آدم ازطفوليت انسان کينه توزبوده که نام خودرا سياف مانده ولی وقتی که به پاکستان می
رود با علمای اسالمی ودينی روبه رو می شود به وی می فھمانند که نام توتوسط کسی مانده شده که ازدين خبری نداشته
وتوکه عالم دين بودی چطورمتوجه چنين نامی که خالف دين است نشدی وحاال آمدی خود را رھبر دين وجھاد می دانی.
نام او را عرب ھا گشتاندند عبدالرسول سياف را تبديل به عبدالرب رسول سياف ساختند حتی درجامعه اگرکسی متوجه
نام سياف نشده بودعلمای افغانستان به خاطرنبودن کتاب ومواداسالمی اگرمتوجه نام سياف نشده باھم  ...بازما می بينيم
که سياف با اين نادانی خودبعد ازسقوط روس درکابل می آيد درجنگ ھای تنظيمی فتوا می دھدکه مردم کابل وشھرکابل
شھرکفروشھرفتنه است بايدويران شودومردمش قتل عام گردد بااين فتواچاقوی دينی علی مزاری گلبلدين واحمدشاه
مسعود را دستۀ استخوانی می دھدکه مردم بکشندوشھر را ويران بساندبسوزانند
)سياف به معنی شمشيرگر,شمشير زنمرد,جنگباشمشير,ميرغضب سياف) صفت (کسی که باشمشيرنبرد کندشمشير
زن جمع :سيافه(
کسانی که درطفوليت مورد تجاوزغيرانسانی توسط اوباشان قرارمی گيرندعقده مند می شونداين نوع تخلص ھارابه
خودانتخاب می کنند ودل خودراخوش نگھمداراندپھلوان بی زن خوش است
بيريشی زيرپای کسی خوابيده بود.مردديدکه درکمربيريش يک کارداست گفت :اين کارده چه می کنی بيريش گفت:به
خاطر روزمبادااين کارده به کمربسته ام مردی که باالی وی سواربود گفت ازاين کده روزمبادا پيش می آيد؟ اين سياف
باکاردخود به پاکستان رفت زيرپای آی اس آی خوابيدھنوزھم اين شمشير را درکمرخود دارد مردم را می ترساند و
شمشيرخود را به روزمبادا مانده وھنوزھم درخدمت دشمنان افغانستان قراردارد .ھزاران جريب زمين بيوه ويتيم را
غصب و فروخت وپول آن رادربانگ ھای سويس ذخيره کردوميليون ھا دالربه نام جھادازغرب  ،امريکا وعرب ھا
گرفت وھنوزھم مانند خرگوش پای ھای خودراباال انداخته که آسمان سرش نيفتد.
می گويند درجنگھای تنظيمی سياف فتواداد که کشتن اھل شيعه به اساس دين مبين اسالم جائز است ھرجا که آنھا را
ديديد يا اسيرگرفتيد بکشيد به سرشان ميخ بزنيد سينه و حالت تناسلی مردن وزنان را ببريد علی مزاری ھم به اساس
فتوای سياف مجبورشده گفت :نه تنھا اسيران جنگی رامی کشيدقبل ازکشتن به اساس فتوای رسول سياف به سرشان ميخ
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بزنيدوسينه وحالت تناسلی مردن وزنان راببريد و اين رادرجنگ ھای تنظيمی نه تنھاخودشان اعتراف کردند شاھدھای
عينی ھم گفتند پنجاه و چند زن ھزاره که توسط احمدشاه مسعود به پنجشيربرده شدندچه شدند؟ که سود آن جنايت را
خليلی ومحقق امروزمی برند بنام روزشھداء دورھم جمع می شوند دولت ومليت ھای افغانستان را تھديد و تحريک می
کنند که نتيجۀ رذالت ھای شان سبب کشتن فرخندۀ شھيد می شودوھنوزدل شان يخ نکرده چند احمق کودن را درمقابل
شاه دوشمشيره جمع می کنندکه مليت ھای انسان دوست افغانستان را تھديد کنند و ابراز بغاوت دربرابر دولت نمايند
مثليکه دورۀ شکوفان اميرامان ﷲ خان غازی را به تاراج بردند می خواھند دموکراسی اعطائی و حقوق زن را درنطفه
خفه بسازند
گفتيم وبھتکراربايدگفت که مليت ھای خواب بردۀ افغانستان بيدارشوند در کاروان سياست در دم خر بسته نگردند دراين
جای شک نيست درروزمردارشدن پيروان شان ورھبران شان سياف وتورن اسماعيل افراد اوباش را تحريک کردندکه
منجربه قتل زنده يادشھيدفرخنده شد وپوليس ھم اعتراف کردکه قتل فرخنده قتل سياسی بوده وھم ديديدکه يکتعداداوباشان
ومزدوران آی اس آی پاکستان درلباس مال درمقابل مسجد شاه دوشمشيره جمع شدند غيرمستقيم ازحرفھای سياف وتورن
اسماعيل دفاع کردند وخواستندکه کودن ترين انسان به نام نيازی مالی مسجد وزيراگبرخان که مانند سياف واسماعيل
خان مردم را زيرنام دين ،محمد)ص(قرآن مجيدوخدا ،مردم ساده ومظلوم افغانستان به خاطرمقام  ،ثروت وچوکی
تحريک دارند تاھزاران انسان بيگناه درسرتاسرافغانستان مانند شھيد زنده ياد فرخنده درآتش بسوزن دونفع آن راالقاعد،
مجاھد ،طالب ،داعش وديگربنيادگرايان دينی ببرندواينھاادامۀ زندگی خود را درنفاق وجنگ می بينند ويگانه راه تفرقه
وجنگ دردين ومذھب وتحريک مردم بقای خودرامی بينند وادامه می دھند من که سالھاازدادن فتوا خودداری کرده ام
که اکثر فتواھاسبب جنگ ،نفاق ،قتل عام ،تفرقه ودوگانگی می شود مجبورھستم به حيث يک مولوی حنفی وبه نام يک
آيت ﷲ که درفقه حنفی وشيعه مطالعه ودسترسی دارم به ضد کودن ھای دين فتوا بدھم تامردم دستخوش فتواھای
مغرضانۀ رھبران القاعده ،مجاھد ،طالب ،داعش و ديگر تاجران دين نگردند وھم بازبه تمام اوباشان دين که خودرامفتی
دين قلمداد می کنند چلنچ می دھم که ثابت کنم قتل فرخندۀ شھيد قتل غيراسالمی وتوسط اوباشان دين صورت گرفته
ودولت مستعمراتی کابل با بی شرمی وبزدلی ازاين مفتی ھای اوباش که مردم زيرنام اسالم  ،دين قرآن مجيد،
محمد)ص( وخدا تحريک می کنندکه مردمان مظلوم را به نام کافرومرتد بکشند و ازآب خت ماھی بيگيرند.
ادامه دارد

afgazad@gmail.com
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