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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  .آزاد ل

 ٢٠١٨ اپريل ١٨

  

   !!دين دشمن انسان و خوشی ھای آنھا 
 

 له می خـــــوانيـــمــفيــو نمــــــــاز غ     يــــــمــمــــد را  نمــی دانــی حــاعنـم

 اند و مــــا  مـــانــديــمر کاروان پيش     ديمـه ای دعـا خوانــبسکه در گـــــوش

 

موده  و ذره نوازی فرکه با جمالت زيبا و قشنگ  ) پلاحمد پو(اين نوشته را با ابراز سپاس از انقالبی و مبارز گرامی  

کنم و از حسن  ی که دارند  مورد لطف قرار داده اند آغاز میئ در حدی که نبودم و نيستم با بزرگواری و ديد باالمرا

 ،کنم مندی عميق شان به نجات توده ھا از چنگ استعمار جھانی  قدردانی می شرافت انقالبی و باور،نظر

مت شيوخ عربی و چاپلوسانی که در خد  ھامختصر نگاھی الزم است تا به ماھيت دين و مھم تر از ھمه چک چکی

را که سالھاست بر گرده ھای ملت ھای  وظايف شان  وه کريه ھایاست که بايد آنھا را شناخت و به شکل واقعی آن چھر

                    ،اند به مردم دور از علم نگھداشته شده معرفی نمود  شيدهمظلوم لگد گذاشته و خون چو

که  موضوع فعلی  ينا و رو شنگرانه وجود دارد اما از مستدلۀ  اديان ابراھيمی  به ھزاران نوشتً دين مخصوصاۀدر بار

کنم و بايد مرحله به مرحله کثافت کاری و   از آنھا ياد میًيعنی مال و راوی است  مختصرا) تاريخ(ھمين کثافت ھای 

ران مستقيم استعمار را آنطوری که ھستند نه ککه اين سگان و نوسد  به مردم آشکار شود ، تا روزی برخيانت آنھا

 ،را از بين برد) دانم به چه تشبيه شان کنم نمی( را خنثی و اين نسل يند شناخت و فعاليت ھای شانگو آنطوری که می

و  ر پول و ثروتک نو،جاسوس ، شرفباخته،بی وجدان ،احمق ،بيسواد ،جاھل  ،توانيد از يک موجود انسان نما شما می

  تحليلی بدھيد و برايش يک اسمی بگذاريد ؟ يک...

کنم  مفت خور و بار دوش جامعه نام کثيف آنھا را  ياد میۀ  خود برای اين طايفۀنوبه حال انتخاب شما ھر چه باشد من ب

 .که زير اين عنوان از آنھا ياد شود منظور کسی است که ھمان صفات منفی باال را دارد  وقتی. )مال وآخوند(يعنی 

گروه ھای جنايت پيشه ( از فعاليت ھا و تبليغات معاصر اين فرزندان شيطان به شکل عموم اين بوده و است که يکی

کنند و تا حد توان تالش داشته تا به مردم خوشباور ما  ياد کرده و می) کمو نيست(به نام ) ووطن فروش خلق و پر چم را

) کمو نيسم(فقط و فقط ...  و،امين ، ببرک،رشيد دو ستم ،جنرال تنی ،بد است؟ نه جنرال بابه جان) کمونيسم( که بقبوالنند
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 .بد است

نيسم  چيست وچه کمو که) يندگو پروفيسور اسالمی می( که خود را یسيده شود به شمول جنابانين جنابان پر ااگر از

: گويند ر باداران شان می خود با در نظر داشت اوامۀی  و طفالنئ برداشت ابتدایبدی دارد؟ آنھا در ھمان حدود سطح

 چنين و چنان جنايتی را انجام داد پس کمونيسم بد است ؟؟) پر چمی و يا خلقی(فالنی !: کمونيسم يعنی کافر

که پذيرفته اند که کمونيسم يعنی چی ؟ فقط تعدادی از آنھا ھمين قدر و نمی خواھند که بدانند دانند   نمیًآنھا اصال

کنند کافر ھا بد بوده و اھل جھنم   ما از کافر بد می برند؟ فکر میۀ ملت فريب خوردچون يعنی کافر ؟؟) کمونيسم(

؟؟؟ و باشيم با ھر بدی که داريم و ھر جنايت و گناه و حق تلفی را انجام دھيم اھل بھشت می!! ھستند ؟ و ما مسلمانھا 

دانند که اصل مطلب  و راوی ھا ھمه  می مال ،به نام مال استۀ ثير تبليغات جادوی چند شر فباختأاين تصورات ھمه ت

اکثريت  ،ن فکر ھم نکرده ايمآدر کجاست؟ و فقط ما و ملت شريف ما متوجه اصل حقيقت نشده ايم حتی در مورد 

 مال ھا دارند با باورمندی کامل بدون مطالعه و پژوھش در مورد کمونيسم قبول ۀھموطنان شريف ما که گوش به خطاب

 . کمو نيسم بد است و بايد عليه آن مبارزه شود که،دارند داشته ومی

ده ھا سال است  مال ھای ساده نما و پر از آيده ھای شيطانی  با چنين گفته ھا واين نوع تبليغات ذھنيت عامه را مغشوش 

 .سازند می

احمد شاه ( نظارکنند  اما از موافقات شورای يعنی باند خلق و پرچم  تبليغات  می) کمونميست ھا( ضد ه بًآنھا ظاھرا

  به استعمار و )گلبدين( ۀمات صادقانخد ،و با شوروی ھا ا ھم قرارداد بستن ،پرچمی  با جنراالن  خلقی و) مسعود

   حرفی به ميان نمی آورند چون پای باداران شان در ميان است)شاه نواز تنی(ھمکاری و متعھد شدن با 

 ،محقق ،خليلی  ،مزاری ، گيالنی ھا، مجددی ھا ،ين ربانیئواجه  خ،گلبدين  ،ھمين مال ھای نيمچه کالن مثل سياف

 ، حاجی ظاھر،مولوی کشاف ،يونس خالص ،مولوی محمدی ،اکبری  ،محسنی ،حضرت علی ،عبدهللا گک مودی 

ی و  ده ھا کثافت  ديگر ماه ھا و سالھا با زار... و، عطاءنور استاد فريد،احمد خان  ،ار غنديوال ، عبدالحق،حاجی قدير

جه و سالح دادن به  آنھا زياده تر نقش غير ترتودست دراز به در بار امريکای جھانخور خوابيده بودند تا از برکت بيش

 انسانی در کشتار مردم داشته باشند

 ايران ،بستانعرکه به زور و نيروی استعمار جھانی و در قدم دوم با نوکر پروری کشور ھای اسالمی   آنھا زمانی

 قدرت سياسی را گرفتند بعد از اندک مدتی شروع نمودند به کشتار ھمديگر و ملت مظلوم که  جز ...پاکستان و

 .خوشباوری و اعتقاد به اسالم و مال گناھی نداشتند

مين منافع  آنھا بودند سعی داشتند خود قدرت أ به کشور ھای بيگانه وابسته و مکلف به تءاين مال ھا که ھمه بدون استثنا

که جانوران   تا اين،  زيادی کشيده و انسانھای زيادی را قربان نمودندين راه زحمات ات داشته باشند  و دررا در دس

يقل شده در کار خانه ھای آی اس آی پاکستان در ميان صی و ئديگری زير نام طالب ساخته شده در کمپنی ھای امريکا

 ، تاجکستان ، ترکمنستان، ايران،ای اسالمی از پا کستان آنھا خود را نمايان ساختند و تمام اين مولوی ھا و رھبر ھ

 ،دين   امريکا و چندين کشور ديگر سر بر آوردند و در پناه باداران شان و با فراموش نمودن ، لندن ، ترکيه ،ھندوستان

 قدرتمند ، السالمةحج ، جھاد در فکر پناه گرفتن و زنده ماندن آنقدر نشستند تا  موالنای با ريش و بروت  بزرگ،اسالم 

ترين مولوی جھان با حمله در کشور ما و قربان نمودن ھزاران انسان بيگناه اين سر زمين  دو باره به قدرت رسيدن آنھا 

 .را با جيب ھای پر مھيا ساخت

وب  خووطنداران از آن اطالع دارند  عزيزان ۀکنم ضياع وقت است چون ھم حال ھر فدر در ين مورد بنويسم فکر می

يلی کثيف تر از خ بی عزت ترين و بيشرمترين مال ھا و راويان صحبت کنيم که اينھا ، پسمانده ترينۀست در بارا
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از   ديگر ۀبان شان بلد باشند ورنه به دست يک گروه شرفباختبااری را به ارز اينھا بايد انواع خدمتگ،باداران شان ھستند

داده شد به شمول ر اکه در باال اسم شان تذکرا ی ئعملکرد تمام آنھاضانه ، اگر بيغر خود شان از بين خواھند رفتجنس

 .ی خواھيم رسيد که ھر انسان شرافتمند خواھد رسيدارسی کنيم به ھمان نتيجه ديگر را برۀ ختصد ھا خاين و شرفبا

يم ديد که اکنون از يه و قدرتمندان کشوررا مطالعه و خواھئ، قوه قضا پارلمان ،لت  دوۀکند افراد متشکل فقط کفايت می

 .نده ا و جھاد خبری نيست چون ھمه به قدر کفايت با چپاول ھستی ھای مردم به مراد رسيد،دين  ،اسالم 

لت  دست نشانده عرض ريشش مدتی در پارلمان اين دوسيده ای که  چرا سياف با آن ھمه طول و ھموطن آيا از خود پر

کردند امروز با  رد ؟ آنچه که آنھا سالھا قبل جھاد را عليه شان تبليغ میک چمی و خلقی گلو پاره می پردر پھلوی ده ھا

 ھم و خندان ھستند ؟؟؟

خاطر دفاع از خود در ه خاطر جھاد ديگر  بلکه به  اسلحه بگيرند؟ نه بروسيهھمين کثافت ھا خيلی عالقه دارند تا از 

 شور ھای ديگر ؟؟کسان مقابل جاسو

ی در افغانستان باشد ما سالح خود ئيکاتا يک نفر عسکر امر(د راه اندخته بود که  امريکا  که سالھا داد و فريا)گلبدين(

برای پر نمودن جيب ھای شان به نوکر نوکر يکا تضاد ندارند بلکه ا امرون نه تنھا بکناما ا) گذاريم ؟؟ را بر زمين نمی

 ؟؟!!شالی فعلی افغانستان تسليم شده است ھا يعنی دولت پو

جنرال دوستم :  جنرال دوستم با چشم سفيدی ووقاحب بيش از حد گفت ۀ داخلی ديدم که نمايندیيونھاز تلويزدر يکی ا 

يکی  نجات از چنگال :  با پر روی می گ يد ًبادی نجات داد ؟؟؟ بعدار را از برشخصيتی است که دو بار اين کشو

 ؟؟نيسم و بار ديگر از چنگال تروريسمکمو

که اگر شناختی نسبی ھم ازمال دوستم و حزبش داشته باشيم بايد تمسخر نمود و اما   چون،يدبه چنين نظری بايد خند

 فت ررد  کمتر از آن بود که تصورش میسفانه عکس العمل عاميانه درين موأمت

باشدچون وقتی که ضد  نيسم بوده و است ھمه دروغ  شيادانه میعليه کموکنم شعار ھای بی مفھوم  اينھا که  فکر می

اين پر چمی و خلقی نيست بلکه فقط بد نام ) نيستاز کمو(اھند عمل کنند منظور شان خو کمونيسم شعار داده و می

اصال باشد تا با تحريک آنھا  می)کمونيسم(ھبی مردم خوشباور ما  عليه نام ساختن و تحريک احساسات دينی و مذ

 سندملی و بين المللی به مرام خود بری  ساخت و بافت ھاۀ سازند و خود در سايرا بد نام  و انديشه ھای شانھانيستکمو

توان  دريافت  سادگی میپرچمی و خلقی باشد ب) مبارزه عليه کمونيسم ( اين شياطين ازجمله اگر منظور!  خيلی ساده تر

نيسم را به نام آنھا کوبيده که کمو(ين با ھمين پرچمی ھا و خلقی ھا ئدر سطوح باال و پا) مجاھدين(که متحد شدن 

چمی و خلقی ھا چه را افاده  بد است پس اتحاد آنھا با پرالی است که  اگر کمونيسمؤس ،ی آنھا را ثابت ميکندئدروغگو)اند

 کند؟؟؟ می

بند متفق ھستند و فقط  کومی) کمو نيست( آنھا را به نام ًاپلوس با خلق و پر چم که ظاھرمی بينيم که شداد  ھای چا

در ذھنيت عامه به نام بايد ) ی ھا رائشعله (که  است يعنی اين نيست چيزی ديگری کموۀ کلمۀظور شان از استفادمن

 وسيع ۀنام عليه آنھا تحريک کنند؟ و اين برنيسم ذھنيت عامه را مغشوش وکمونيست معرفی و با بد گفتن از کمو

 ؟!! و ما غافل،ع مختلف عملی شود ياليسم جھانی است که توسط نوکران شان سعی شده بر جوامامپر

يند و چه را مقدس گو قی ملت ما چه میغرض جلوگيری از پيشرفت و تر) مال و آخوند(ببينيم اين آدم ھای دلقک يعنی 

 ،بيسواد ، خوشباور، راستی ما عجب مردمی ھستيم،دانند و خوب و چه عمل و گفتار را شيطانی و غير اسالمی می

 يه؟؟ اين چه وضيعتی است و تا چه وقت ادامه خواھد يافت ؟؟ پولدار ھای قرله رو خان و ملک ودنبا

که از طرف اعراب بر را   کثيفیشيوخ عربی ھر عمل) راويان(، آخوند و کثيف تر از تمام آنھا سگ صفتانی به نام مال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 و سيدنرفتن و سنگی را بوند؟ ھمين کعبه ست ساخته اانند ؟ ما را به نام تقدس سنگ پرد ما تحميل شده است مقدس می

شمارند و ما را مجبور به  ستی نيست؟ و ھمين سنگ را برای ما مقدس میسنگ پرمگربه آن سجده نمودن خودش 

  کنيم؟؟         ستی قيام نمیخيزيم و عليه اين سنگ پر   چرا ما بر نمی.ت آن ساخته اندعباد

ستان ؟؟؟ به ھندو!!ند البته سنگ عربی بود) سنگ پرستکه خود شان  در حالی( بت شکنی ۀشاھان سابق ما به بھان

را غنيمت جنگی گرفته و ھر چه داشتند با خود بيشرمانه به  ی ھای شانئ دارا،را اشغال   سر زمين شان،تاختند

؟ شروعيت دادند؟به خود متعلق دانسته و بر آنھا تجاوز را م) کنيز(را به نام  ختران شان، زنھا و دانستان آوردند افغ

 آن ۀواين مال ھا به  ما ملت نفھم ھم) در حق مردم مظلوم ما انجام دادندھمان کاری را که اعراب باديه نشين ووحشی (

ست عربی بوديم و ھستيم اما با سنگ و بت ديگر تلقين نمودند؟ خود ما سنگ پرست و بت پر) فتوحات(جنايات را 

  ستان است ؟؟؟      نگ عرب و سنگ ھندومگر فرقی بين س ،ممالک در حالت تجاوز قرار داريم 

 انگليس و چندين کشور ديگر را تجاوز بر خود و نواميس خود دانسته و ادعای ،چنگير ،مداخالت و حمالت  سکندر

اميم و با افتخار ن می) حاتفتو(جاوز خودی را بر کشور ھای ديگر داريم اما در دوره ھای مختلف اين ت مظلو ميت می

 يسيمنو کنيم و می ھان خود مفتخرانه ياد میپادشاالت ھای ذازين ر

 شرف ًياد نمودم که اگر واقعاعات را روشن کند؟ سالھا داد و فريد و اين موضويک شرفباخته نور شيخ ھای عربی بيا

ن ال ديگر ھموطناؤالھا و ھزاران سؤيد به اين سئکر عرب نيستيد بيادانيد و نو داريد و خود را فرزند اين سر زمين می

ی نشده و به بھانه وئ اين بی وجدانان حاضر به جواب گ اما،سيم اصلی برۀعزيز جواب داده و بحث داريم تا  به نتيج

 ،داختسايت ھای ديگر به فحش و دشنام پرين بی ناموس ھا در  افقط چند تا از!! ھای مختلف رفتند پشت کار شان

 .؟ واقعا مضحک است!!!ھمين بود استد الل اينھا 

گفتار بی مفھوم و ميان تھی اين موجودات بی  خوردۀ  سال به اين طرف مردم خوشباور ما اسير و فريب١۴٠٠از 

 ... پروفيسوران اسالمی ؟ رھبران و  عالمان دين ؟،چليان ،ديده و از ماليان ديگر ملل جھان گرۀخصلت در زمر

در مسجد پل ) حاجی سيد پير کرمشاه(م مستعاريک جاسوس انگليس به نا .اسالمی با خوشباوری کامل اطاعت نموده اند

 کرد؟؟ ی میئخشتی چھل سال تمام پيشنمازاين مردم ساده بود و آنھا را رھنما

 )حاجی پير کرمشاه(انگليس درافغانستان  مشھور به او توماس ادورا الرنس يکی از چھره ھای منفور و مرموز سياسی 

يا را در بين مردم توزيع نموده و مردم را به ضد  ملکه ثرۀعکس مونتاژ شدکه با عبا و قبای  اسالمی ھزاران قطعه  بود

 .کرد دولت امانی به شورش دعوت می

ين آدم نما ھا از کجا اکه چه تعدادی از) ين خواب غفلتادر صورت بيداری ملت ما از(ره روزی معلوم خواھد شد خباال

  بوده و چه وظايفی در کشور ما داشته اند ؟

کشور خود را کمی مورد بر رسی    جھان  وۀی به نام رسيدد مالگذريم و فتوا ھا و گفتارچن نوع مال ھا میين  اخوب از

 .دھيم قرار می

شود و  شوند هللا تعالی برايشان ساقی می گويد که وقتی مسلمانان وارد جنت می می) یيوئدر ويد(يک  مالی پاکستانی 

 ؟؟؟ ی از بھشت  می آوردئو برای شان دختران زيبا پزد و کباب میريزد  ھور می طًاکوزه در دست برايشان شراب

  او نمی حرکتی در دنيا خالف امر و ھدايتقرآن ھمه چيز را خلق نموده و ھيچۀ دارد که به گفت ی صحبت میئاو از خدا

 .کند سيم می را به حيث ساقی برای بندگانش ترتواند عملی شود ؟؟ اما اين مالچه او

را   در کشور ما دارد چند فتوای شانً از چند مال و شيخ عربی که رقاصه ھای زيادی در جھان مخصوصابد نخواھد بود

 :بنويسم
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 ؟؟!!و قتلش واجب  خد کافر استزمين مچر: ھر کس بگويد:آل شيخ  : 

 خد ؟؟چر علم ھرگز ثابت نکرده است که زمين می:ابن عثيمين 

  جديدی است و ھر کس به اين باور داشته باشد کافر استشيد دينگردش زمين به دور خور:ح الفوزان صال

 ؟؟!!شويم  خد پس ما چرا سر گيجه نمیچر سيده که  اگر زمين میال علمی پرؤس :البندار خبير  نجيب

 در يافتم  تجربه چون خودم به،است) حرام ( نشستن دخترنزد پدر بدون حضور مادرش:فتوای جديد شيخ محمد العريفی

 . نزديک بود به دخترم تجاوز کنمدر نبود ھمسرم

د به زی در مکان عمومی قدم ئاگر يک زن به تنھا(به فتوای من  :يدگو فيسور سعودی میزيز الفوران پروداکتر عبدالع

 .که مردان را با حضورش گمراه کرده و بايد در خانه می نشست او خودش مقصر است چون) او تجاوز کنيد

ين باره چه روايتی از فتوای ا در عربی االصل که بببينيم راويان و خصيه ماالن شان اين بود مختصر نظر از چند شيخ

 آنھا دارند ؟؟؟؟

ليونھا انسان خوش باور در سراسر يش ندارند اما مورد قبول مکه ھيچ نوع استدالل قابل پذير اين فتوا ھا با وجود اين

که  شيخک ھای  د  دارد شده است  فقط به خاطر اينسان بيش از ح در کشور ما که راويان  و چاپلوًدنيا مخصوصا

ه ند بوخآمجاھد ومولوي و که چه گوھی خورده اند مطرح نيست؟؟ مال وچلي وطالب و عربی چنين گفته اند؟ حال اين

عربي ندارند   و  افغان،اصطالح عالم دين ھمه يکسان اند و بين آنھا اصال مرزي وجود ندارد ومال ھم مالست پاكستاني

 در بلخ نگفت كه  كسي ادرار مگر مالی افغان خورند  شان در يك طويله بزرگ شده اند يك نجاست را خورده وميۀھم

چون حرف مالست  بايد  !!شود ھھھھھه با پوزش  از شما عزيزان  جان كند تا زنده است تشنه نمي فخرعالم را نوش

   .نوشتم برايتان مي

 اين ،د باال تر از اينار موی زن مرد را تحريک ؟؟؟می کن ديدن يک تھھھھهد مال صاحب ايرانی می گويد قرار علم جدي

 دينی می گويد بھترين چيز برای يک زن اين است که کسی را نبيند و کسی او ۀ ساده يا به عبارت ديگراين رقاصیمال

 را نبيند

چه  در قرآن است  برای مردم بيسواد توانند آن مال ھا نظر به وابستگی ھای مادی و معنوی شان به استعمار جھانی نمی

 که مفھوم آيات را یدر صورت( کنند ءکه مال ھا حقايق قرآن و احاديث را افشا محض اين چرا؟  کنند؟ءو خوشباور افشا

  .ميرند از گرسنگی می )بدانند

چرا ... ئيد من بگو حاال شما به...خوب... شود که با بيدار کردن مردم دکان دين فروشی شان ورشکست می دليل اينه ب

شند تا  اصلی خود در خدمت استعمار نکوۀگری به وظيف افشاچرا عوض اين !مالھا چنين قربانی بدھند؟ نه ھرگز

  . شوندی نانی و آرگاه و بارگاھۀصاحب لقم

 دست تبھکارانی به اسم دين و مال ؟؟ه بانی بچرا؟ قر تا کی؟! ھموطن بيسواد من 

 

  


