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 ؟!!جامعه و ما مردم  ،مال

١  

 غرق در طوفان ظلمت ھا چو گردابش کنيد   دار است ، در خوابش کنيدـان خسته بيــآسم

 ش کنيدـر بی رنگ و بی تابـ اگــاد حتـا ابـت    دـن در گوش دوران می دمـاين ندای درد م

 يدــه ارعابش کنــوانی نور را با ھالــر تــگ    د يک روز نوری از پِس ابر سياهـــرس می

 : گذشتهۀبه ادام

تقديم  يگان مختصراً رانماضيحاتی خدمت گبی خبر از ھمه جا تودر قسمت ھای قبلی پيرامون اسالم مال و ما مردم  

ی از ئ  روايت ھا، اسالم متکی به آيات قرآن واحاديثۀتوان در بار  با صد ھا مثال و نمونه میکه در حالی، گرديد

ه از  دانسته   و بر ملت دور افتادکه خود را روحانی و معصومی  راويان شيخک ھا و آنان،جنايت کاران اسالمی

خواھند دين  داشته است منکر ومیتجاعی بطالن اسالم را که خود ماھيت اردانش ما خود را تحميل نموده اند و 

         . و عادالنه ثابت کنند انسانيت

پوچ توانند حقيقت بودن مذھب ودين را روی داليل خيلی   اين ديوانه ھای زنجيری نوکران  امپر ياليسم جھانی نمی

 مثل من جوابده باشند االت من و ھزارانؤخواھند به س گر انديشان ثابت کنند به ھمين ملحوظ نمیو نا پسنديده برای د

تا ھمين نوع صحبت ھا سبب شود که موضوعات دينی  که به اثر فعاليت ھای منفی اين شرفباخته ھا از صد ھا سال  

م  رضايت خود در و آنھا با اين عد  پنھان است روشن گرديده  ئیبه اينطرف در پرده ھای خرافات و طلسم جادو

       .ه گيرند  عھده ھای قرآن و رھبر شان را بهوليت گفتؤخواھند مس  نمیمذاکرهبحث و 

 قرآن ئی آيت هللا و امثالھم را خاتمه داده و ھمچنان از تشريح آيات جنا،حجت االسالم  ،مولوی ،خواستم  بحث مال

ن استعمار  شرفباخته ھا و اکه ھيچ کدام ازين مدافع   برای اين،صرف نظر و اين بحث ھا را بگذارم برای بعد 

 آنچه بر مردم در طول صد ھا سال به اجبار تحميل نموده اند جرو بحث ۀن شيوخ عرب حاضر نيستند در بارنوکرا

 يند ثابت شود ؟؟گو  آنچه  که میابطالنموده و ياھم دفاع کنند تا حقانيت و يا ھم 

را در جامعه نمی اين رقاصان عرب برای اين ھر چه بيشتر خود را به اسالم می چسپانند تا مطابق ميل خود آنچه 

  ديگری است ؟؟باطی به اسالم ندارد و اسالم چيزتبگويند ارکند   ما ل میيرا پا پسندند و منافع شان

باشد وعوايد سر  وليت پذيری در قبال آن میؤ و روحانی بودن  فقط گفتار و عدم مسئیين که شغل نا شريف مال ااز
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توانند راه پيدا   در دولت ھای مستبد و خود خواه به آسانی میشاری دارد و ھمچنان  به مقام ھای باالی اجتماعی

نمايند ووابستگی خود را حفظ کنند  تعداد آنھا روز افزون بوده و ھر چه شرفباخته و نوکر منش است به ھمين کيش 

 . می آورندیسنگ پرستی رو

باشد و پيروان آن ھر  اجتماعی می مبھم و غير چوکات بندی شده در اسلوب انسانی و که دين اسالم اساساً  ين ااز

 که قرار دارند مطابق ميل و خواست خود تعريفی ازآن داشته که ھمه بی ی  مختلفئیکدام در موقعيت ھای جغرافيا

د به وجود آمده ن باھم وجه تشابھی ھم ندارطريقه ھا و روشھای مختلف که اکثراً  ،مفھوم است به ھمين ملحوظ مذاھب

  .است

از کشته ھا  ، چپاول ثروت سر زمين ھای ديگر ،انست که مسلمين انجام داده اند يعنی تمام جنايات تاريخ اسالم  ھم

 ۀفته و با خود برده اندھمحيث کنيز گر را من  زنان شانه مردان را سرزد، به نواميس ديگران تجاوز،پشته ساختن

و   منافق،مارند و تعداد ديگر را مشرک ش  حق میه اين رھبران و رھروان اسالمی فقط ھمان نوع اسالم خود را ب

  رو حانی امثالھم از کسب و کار و دسترنج مردمان محروم و زحمتکش ساده دل نان می، آخوند ،  مال .يندگو  می...

خورند و  ھمچنان از خدمات خود برای سر کوبی جنبش ھای ملی و انقالبی مردم در تمام جوامع از باداران بين 

 ، آيت هللا حجت االسالم ،د و اين شرفباخته ھا به مرور زمان از چلی بودن به يک مولوینگير میالمللی خود حقوق 

  .شوند  تبديل می... پروفيسر اسالمی و، رو حانی ،عالم دين

اسالم  يک دينی است  که پيروان بيسواد و دور از علم و دانش زياد داشته و اين خرافات بيش از پيشتر توسط مال  

دگی  غالمی و بر، غارتگری،  عرب ھا برای ما کلچر بدوی ، استفاده از خوش باوری مردم رونق می بابدھا با  سو

طايفه ( عجمی مسلمان ساخته شده و ) عالمان دين(در اسارت نگھداشتن زنھا و ھزاران نوع خرافات را توسط ھمين 

جم خاطر داشت که بعد از شروع تھابايد به  ، نقيب را بر ما تحميل کرده اند،ايشان ، پير،حضرت) ای به نام سيد 

 ،عه و مکارگی ھمين مال ھا طول کشيد خد،وحشيان باديه نشين ھای عربی که به صد ھا سال دوام و با زور شمشير

 دين وحشی به  چون اين(زير نام کنيز و برده ) ما مادران و خواھران(رفت صد ھا ھزار کنيزگبانی صد ھا ھزار قر

ين مملکت اچم سياه عرب درخون جاری گرديد تا پر جوی ھای ،برده شد) دھند ران ارزش نمیگناموس و شرف دي

  .و سر زمين ھای مجاور به اھتزار در آمد

 تبليغ و ،حضرت و موالنا بود تا با فتنه ھا  ، سيد،ين سر زمين کاشت ھمين مال اکه اعراب درای تخم سياه و گنديده 

 بی ناموسی و شرفباختگی  اعراب زير نام اسالم اين تجاوزات را شکل ،  جنايت،ماله کشی روی کثافت کاری

 ،و روی ھمين ملحوظ و رسيدن به مرام ھای شوم و بھره کشی تعدادی از آنھا ھم به نام ھای سيد ھا مقدس دھند

 توسط  ھم  بعداً از اطراف و اکناف  دنيا و کشور وارد گرديده و يا...  و ، ايشان ھا ، پير ھا، خواجه ھا ،حضرت ھا 

 در نتيجه به مرور زمان و به آھستکی اين خصيه استعماردرين جا زائيده شدند تا اين چرخ مفلوک را به پيش برانند

ريج بيش از پيش سعی نمودند تا مردم را خرافات پسند نموده و لی رسيده بودند به تدماالن عربی که به جاه و ما

 باداران شان بوده و آنھا مداح و راوی آن افسانه ھا ۀداختای دينی که ساخته و پر آن باور ھکيبی ازين راستا با ترادر

ه آور فرو برده و از وجود انسانھا فقط کالبد ھای بيحس بسازند تا به تعداد ئ  مردم را در خواب ھای نش،بودند

 آزادی ھای بشری و رھائی انسان دانند که تمام اديان با پيروان خود و غالمان نا آگاه استعمار افزوده باشند ھمه می

 رشد و تکامل ذھنی و ،قعيت بينی  کامل قرار داشته وھميشه مانع وااز قيد و بند ھای خرافاتی و اجتماعی در تضاد

 شيده و میده و به انواع مختلف ممکنه در سرکوب آنھا کوديجھت آزادی از قيد و بند بندگی گرمبارزات توده ھا در 

 ؟!!م  اسالشد  مخصوصاً کو
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ر ممالک  وشه و کناگکه از  )سيد(يکی ازين مروجين خرافات عربی در پھلوی مال و مولوی طايفه است به نام 

 پيامبر به مرور زمان به جمع آوری ثروت و زمين و باال بردن ۀمسلمان شده به کشور ما سرازير شده و به نام اوالد

 .داختندپرکشور ھای مختلف  رشد نيافته مقام رو حانی خود با استفاده از ساده دلی مردم در 

 کی ھستند فت تا فھميد که اينھا اصالً  غريب را خيلی مختصر به تحليل گربد نخواھد بود که  اين موجودات عجيب و

 .و از کجا ھا و چرا آمده اند

 .و در زبان انکليسی مستر است) آقا(  عربی بوده و معنی آن در زبان فارسی ۀسيد کلم

 نامند سيده می!!  نھاآھای خود را غرض نشان دادن پاکدامنی عرب ھا زن 

رواج پيدا کرد که عجم ھا به ) سيد  ( ۀی مسلمان شده کلم قرن ھفتم در کشور ھاۀحات اعراب در نيمپس از فتو

 زدند اما ھيچ صدا می) آقا ( يعنی ) سيد ( کردند ھمچنان خود عربان ھمديگر خود را ھم به نام  اعراب خطاب می

خطاب نکردند و به آن مردم ھم اجازه ندادند تا ) سيد ( نين سر زمين ھای اشغال شده را  يک نفر از  مسکو،عرب 

 !! صدا بزنند) آقا ( يعنی ) سيد ( ھمديکر خود را 

 ، پير، سادات،راوی ھدايات شيخک ھای عربی  ،عالم دين  ،مولوی ،ی ھستند که به نام مالئھا ھمه شرفباخته ھا اين 

اند و از ساليان درازی به  لفدار مشھور شدهريشدار و ز ) به جای رسيده ھای(نقيب  و امثالھم که به نام  ،ضرت ح

 ما ۀروشنگری و تحول اجتماعی در مغز ھای مردم دور از علم و دانش نگھداشته شد ،اينطرف با ضديت با علم

 دارند زھر مسموم کننده ترزيق می

 ،بان شدندوطنخواه در سر زمين ھای خود قر  ) به اصطالح عربی(چون عجم  !! د نبايد تعجب کر!! ھموطن من 

 ۀاکثريت زحمتکشان و طبق ، شرف  و سر رمين خود دفاع نموده بودند،که از عزت  تير باران گرديدند برای اين

 و رھبران دينی محروم نسبت نداشتن رھبری درست و يا ھم عدم رشد ذھنی سياسی خاموش ماندند تا ببينند بزرگان

 اما ھمين تعداد محدودعجميان چاپلوس و بی ،گيرند؟؟  و مذھبی آنان در مقابل اين ھمه تجاوزات چه تصميمی می

 خود ،مردم و توده ھای محروم و زحمتکش را نا ديده گرفته فقط و فقط برای گرفتن امتيازات مادی!! وجدان 

  ھمين  تخم دانسته و ھر چه داشتند در زير پای آنھا قرار دادند فروشی نموده و اعراب را مقدس و راھنمای بشريت 

کنند و اگر چنين ھم نباشد سعی دارند به يک نوع خود را به سيد ھا  ستند که افتخار به پدر عربی میھھای منحوس 

ه و با جم وحشی آمدباور ما جلوه دھند که يک عرب مھاخواھند برای مردم خوش نسبت دھند و با ھزاران تالش می

 چون متجاوز به مادرش عرب وحشی و لجام گسيخته می!! واج است  اين ازدۀپدران او ثمر دختری  تجاوز کرده و

 که ھميشه سعی داشته ثابت ) است"ھاشميان" به نام یله آدم بی شخصيتأ يکی از نمونه ھای بارز اين مس( باشد

خليل سيد  "، شده "ھاشميان" عرب ...ز برکت ھمانبسازد که متجاوز به مادر اجداش يک عرب بوده است ؟؟ و ا

 ؟؟ !!"ھاشميانهللا 

ای باعرض معذرت از ھموطنانی که نام سيد پيشوند اسم عربی شان است و غير ارادی مسلمان تولد يافته و در مجر

ارن که از که به حيثيت آن بزرگو فته اند اين نبشته ادامه خواھد يافت بدون اينکثافت کاری ھای اسالم قرار گر

که حقيقت بين ھستند نظر ی کنند توھينی  صورت پذيرد چون عادت ندارم به انسانھا  و آنان اسالم سياسی دفاع نمی

 که خود شان خواسته باشند بدی داشته باشم مگر اين

شتند فتند و صاحب فرزندانی شدند و اين فرزندان چون پدر عرب داگربعد از مدتھا که عربھا ازين سر زمينھا زن 

ين لقب بر خوردار ا آنھا به مرور زمان ازۀرا اطالق کنند و کم کم اوالد) سيد  ( ۀتوانستند به آنھا کلم ديگران می

 شدند
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که پدران عربی داشتند به اين اسم مسمی شدند نه  خاطر اينه فقط ب) سادات ( به خا طر بايد داشت که اين گروه   

ھنگ بدوی عربی و تحميل آن بر کشور ما نسل و  چون نظر به فز(باشند  اشته نسبتی به محمد  دواقعاً که  اين

 بزرگ شده و از دواج کرده نداشته است پس سيدی پسریکه محمد  يناو از  شود طايفه  به نسبيت پدر مطرح می

 ؟؟ )تواند در دنيا وجود داشته باشد نمی

سيد ھا يا باز ماندکان عرب زاده ھا پا بر جا  ۀطی قرن ھا و زوال دولت ھای عربی در بعضی  سر زمين ھا طايف

 .ماند

 ، ندون داشترا از تمام کزند ھا و خطرات مص) سيدان(شاھان صفوی مجتھدان شيعه را که از لبنان آورده بودند 

 و بعد بر ،تمام سيد ھا از زادکان محمد و علی ھستند و نه از ديکر عرب ھا : لتيان و ھمه آخوند ھا گفتند که دو

  سيد  به شکل کلی فرق کردۀت  مردم از کلمداش

 خاصی بر خوردار بوده و احترام بيحد اه و مقامگ مذاھب و فرقه ھای اسالمی از جايسادات در بين مردم در تمام

 ،ذپيدن مردم فعال شوند و تا توانستند به بھانه ھای مختلف مثل تعويرديد تا آنھا بيش از حد در چاگمردم سبب 

  از خون و جان مردم تغذيه و صاحب مال و منالی شدند...ذاری وگھم مر ،دعا ، شويست،مارطو

 قرار داشت) سيد ( تھا يک ی مدگ مذھبی و فرھن،سياسی ،در کشور ما در اکثر سازمانھا و تشکيالت مھم اجتماعی

و يا ھم دسته جمعی در افغانستان به شکل ھای انفرادی ) ل سمارق گ( بعد تھاجم عربھا پيدا شدن اين سيد ھا مثل  

توان طور نمونه از چند نفر آن ھا و   می مثالً ،فتذ اعراب زير نام اسالم صورت پذيرغرض پايداری و تسلط نفو

نقش منفی شان در اجتماع و از بين بردن آنان توسط اشخاص وطن دوست و انسان پرور و ضد خرافات ياد آوری 

 نمود

 سپه ساالر سلطان محمود  در غزنی آمد و بعد ھمءملقب به فخر عالم ابتداسيد ابو الحسن  - بن زيد در جوزجانیييح

 ديده و در  رکاب بوسی او به ھند حمله نمود و در حمله به وزير ستان کنونی کشته شدغزنوی گر

ۀ زند او به نام سيد شاه قلندر در منطقسيد احمد کبير در ھرات بود که فريکی ديکر ازين سيد ھا ھم به نام سلطان 

 کرد ی میگوردک و بھسود غزنی بار دوش مردم فقير مردم آن نواحی بوده و از دست رنج مردم فقير زند

و شاه قباد ولی که از اعقاب  ولسوالی جلريزو ديکری ھم سيد ۀسيد ديکری ھم به نام  حضرت شاه سيد بابا در تکان

تل  کوۀر منطق که د، او سيد شاه نواز خان از حاکمان ھزاره جات بود ۀباشد که نواس سيد سلطان سيد احمد کبير می

  سنکالخ روان کرددۀ توسط اسپ تا منطقرايدند و تن بدون سر او ی توسط مردم کشته شد و سرش را براو ن

سيد ابو الحسن معروف به سيد فخر عالم  در  ،ميان بودری ھم به نام حضرت ميرسيد علی يخسوز در باگسيد دي

 ،ديزرگديزی در گرحضرت امام زاده سيد حسن  ، سيد بابا حسن ابدال در جنوب ھزاره جات ،لسوالی جغتو غزنیو

 حضرت شاه خير هللا ، در پغمانگ سيد شاه خير هللا بزر،حضرت سيد مھدی آقا و خواھرش بی بی مھرو در کابل

 سيد شاه قباد ولی ۀزرک شاه فيروز خان نواسخان حاکم کابل که از فرزندان او سيد مضراب شاه است و داماد سيد ب

 شوند دست مردم کشته میه  در اثر مظالم شان بشود که او حاکم ھزاره جات بوده است که اينھا ھم می

ری ھم به نام خواجه مسافر پير بلند در گيکی دي ،فون است باغ غزنی مدهيک سيد ديکر ھم سيد شاه فاضل در قر

 فته شده استگ سادات ۀز جملباشد که  او ھم ا پغمان می

مذی و مشھور به پير بابا بوده که فته شده که از اعقاب سيد علی ترمذی و اوالد سيد قنبر ترگدر قسمت سادات کنر 

 اما تعدادی ھم از بی عفت ھای اين دوران که ،ذشته است و در کنر مدفون استگ ھجری قمری در ٩١٩در سال 

دانند ادعا دارند که در قرن ھشت  ھجری فالن سپه ساالر فالن قوم از  ر میخود را منسوب به ھمين سيد ھای کن
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دختر فالن ابن فالن را ( يد که  گو میئیمانه  با ديده درابه فالن دختر تجاوز کزد و بيشر! !مد و بعد فتوحاتآھند 

جم ؟؟؟؟ و اين شرفباخته من از فرزندان او ھستم يعنی سيد کنری متولد از تخم يک مھا) رفت و عقد نمود گبه زنی 

 دشو ياد می ) ھاشميان( به نام 

سيد  ، سيد ھا خوانده شده است ۀ کيلو متری شھر قندور مد فون است نيز از جمل١٣٠امام صاحب کالن که در حدود 

 شاه نظام الدين مشھور به شاه سيد بابا مدفون در تکانه ھم سيد بوده است

سيد  ،خواجه مسافر در بلخ  ،رديزگ خواجه سيد حسن در ،ر گلورفين در  سيد عا، وردک ۀسيد شاه اسالم در در

ھنه که در زمان سيد شمس الدين اندخوئی ملقب به مير سر بر ،محمد علی احرار که به نام مير است  در استالف 

  بوده از سيد ھای کالن شمرده شده استئیامير علی شير نوا

 .يکی از دھات بلخ سيد بوده استدر ) يا زال ( سيد محمد بن سيد حسن ژال 

 ۀدانند او سبب جذب ديکر سادات از منطق  هللا ھم میءليا به نام حاجی بلخابی که او را اويکی ديکر از سادات

  ھزاره جات شده استۀسبزوار به منطق

فروشان  تعدادی از خرافات ۀکه به نام سادات از ھر در و دريچه ای در زمر اين بود اسمای يک تعداد اشخاصی

 بی عدالتی شان به دست ويت آنھا به خاطر ظلم رديدند و اکثرگمقدس وارد کشور ما شده و مشغول  تجارت دينی 

 .مردم ھمان مناطق کشته شدند

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

 کنيم؟

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

حيث  روحانی و مولوی من ، سيد،که آيا يک جامعه به اشخاص گمراه و کج انديش مثل مال   يعنی اين،بايد بدانيم

 رھنما ضرورت دارد ؟

ثير گذار بوده و أدر کشور ھای مثل مملکت ما خيلی ھا تمين  منافع استعمار و نوکران شان أ که درتیيگانه موضوع

 است ھمانا دين و مذ ھب است

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

 دارند؟ استعماری جھانی سجده میفتن قدرت سياسی به وحشی ترين نيروھای ھا برای گر بوالنده اند ؟چرا اينمردم ق

در چھار ) دحانيون کذاب و پلياين رو( خ خونبارکشور ما و کشتارھای بير حمانه و تبھکاری ھایيبا توجه به تار 

بيشرمانه ادعا  ،والنهؤر مسيی که غئآنھا ،اسی و اخالقیيتی و وقاحت ھای سيولؤگذشته، توجه به بی مسۀ دھ

باران و کشتار صد ھا ھزار از فرزندان سر تير ،ی ھا، چپاول و غارت کردن ھاات، نسل کشيجنا!! کنند که می

چه احمقی بايد باشيم !! زمين ھای چپاول شده توسط اعراب برای سعادت بشريت  بوده و است ؟؟؟؟ توجه کرده و 

مند اين موھومات  ديگر ممالک به فتح سياره ھای دور موفق شده  اند ما باوریکه  در شرايطی که بشريت و انسانھا

  باشيم ؟؟؟؟  

ويج خرافات عربی بيشتر از  شمشير  در تر،يالنی ھا گ، حضرت ھا، نقيب ھا،مولوی ھا ،ھن است که  سيد ھامبر

فت  اما پخش  زندگی انسانھای شرافتمند  را گرکه شمشير عرب   چون،کشی ھای خود اعراب  رول داشته اند

 که ممکن است تا ،دم را مسموم ساخترمی  به آھستکی مغز ھای مخرافات  عربی توسط اين بی وجدانان عج

البته  تعداد زياد (چندين نسل ادامه پيدا کند و از بين بردن اين مکروب انسان کش سالھا به طول خواھد انجاميد 
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ن نوشته شوند و خود قربانی دسايس اين پليدان گرديده اند دري  زحمتکش و نادار کشور میۀبوط به طبقايشان که مر

  .يرندگتا ھمه در يک رديف قرار ن) منظور نيست 

بابان شان ر که ای ھای مزخرف و غير قابل باوراين مبلغين خرافات و نماينده ھای الشخوران عربی با ريزه کاری

 اقتصادی و پايان زندکی ، سياسی، مشکالت اجتماعی، زندکی،خلقت انسان ،طراح آن بوده اند چنان  در شرح جھان

بی خود ش را توانسته اند در گرو زبان چرھداشته از علم و دانگانی پرداخته اند که فقط باورمندان دور نانس

    .ھدارند و موفق ھم شده اندگن

 انسانھا ھم ھمين است علم و دانش و رشد ذھنیمال و چلی با  ،سيد ،يکی از علت ھای اصلی مخالفت اين رو حانيون

 دانش و علم دور نگھدارند تا ،دم را از فھم و آگاھیرخشم و دروغ م ،يله و تزويرح توانند و قدرت دارند با تا می

 .بساط شان گرمتر باشد

 فقط يک عنوان و لقب برای ، علمی نيست که به آن افتخار نمود،کدام مقام يا مرتبه ای شرافتمندانه) سيد (ۀکلم

     .ری  انسانھای محروم است و ھيچ ھم مقدس نيستگچپاول

گويند سيدی يعنی سرور يا آقا و ھمانگونه که گفته شد در   خواھند يکديگر را صدا کنند می ان ھنگامی که میتازي

  سيد به غلط جھت کسب سود مادی  مقدس شده است و اين بازاری ئیکشور ما و سر زمين ھای اين منطقه جغرافيا

    .بيش برای اندوختن سيم و زر نيست

گر ختن ديگر سر زمين ھا داشته اند د سال به اينطرف سعی در غالم سا١٤٠٠يتکار در تازيان افسار گسيخته و جنا

   زنند زدند و می انديشان را گردن می

 ؟؟!!اما دولت ھای اسالمی

ی قوانين را بر مبنا  خواسته و توانسته اند سياست داخلی و خارجی شاننناگودولت ھای اسالمی بنا بر علت ھای گو

و در حالت داشتن ) محبت و انسانيت ، صداقت،برابری ، برادری، در صورت ناتوان بودن که(ومقررات اسالم 

 را قطع ی دست و پا، حد زدن مثالً ئی قرون وسطاۀ و تطبيق تمام  روشھای وحشيان ترس ،خشونت ،قدرت امر

 . و صد ھا عمل وحشيانه عيار سازند، سنگسار،نمودن

 ھستی و دار و ندار ملت ھا در ان استقرار و دوام تسلط غارتکران و اساس آن ھمءرسم کھن استعمار که منشا

ی که برای شان امکان داشته است مردم را ئھبی است و به ھمين منظور تاراجگران تا آن جاچوکات ھای دينی و مذ

 ، وجدانیبا اين ھمه بیی مردم خوشباور ادامه دھند گبه خرافات پسندی تشويق نموده تا خود به جنايات و چپاول زند

 ، ھرمال، ملعون ھم  مالی  خوبی نيستۀبی شرافتی  و ناموس فروشی  اين قشر طفيلی  بايد گفت که يک مالی مرد

کر  خاين به مردم نو،جنايت پيشه  تبھکار،، راويان و رقاصان شيخک ھای عربی و امثالھم ، مولوی ،حانی رو

 ايکاش اين ملت مظلوم اين موضوع را درک ،باشد یدشمن اصلی خوشی ھا و خوشبختی مردم عام م! بيگانه ھا 

 کردند ؟ می

 مخالفان سياسی، از سنگسار زنان تا قتل ۀ وحشيانۀاز تجاوز به دختران ُخرد سال و پسران در مساجد تا شکنج 

، در آوردن یفجيع مخالفان در خانه ھای خود، و يا ھم در يکی از جايگاه ھای مخصوص دولتی از قطع دست و پا

ھمه  ...تا )مان محمد اتفاق افتاده و او مجری اش بوده استاين عمل در ز(م ھا از حدقه، انداختن افراد از ارتفاع چش

 و ھمه مشخصات عملی و حقوقی اسالم جنايتکار  است

  و جنايتکار تازيانئیکنند اجداد ماخود اين دين قرون وسطا اشتباه بعضی از شھر وندان ما در اين است كه فکر می 

که واقعيت چيز ديگری است  و  مبارزات حق  وحشی را به خوشی پذيرفته و از آنھا استقبال نمودند؟؟؟ در حالی
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بانی صفحات تاريخ را خون آلود ساخته است  چون تازيان ر زمين ما با دادن صد ھا ھزار قر مردم سۀخواھان

    . زمين تحميل کردندجنايتکار آن را به زور شمشير به باشندگان دلير و با شرف اين سر

تا فھميد ) نويسان اسالمی تحرير گرديده است مخصوصا تاريخ اسالمی که توسط تمام تاريخ(بايد بيشتر مطالعه کرد

عيسوی ھاو فرھنگ  ،يھود ھا ،اسالم يک دين جنايتکار و من در آوردی است که از اينجا و آنجا مثل کلچر بابلی ھا

ی شده است، کتاب تازيان ھم يک کتاب بی ارزش و ضد بشری است که بايد دوران جاھليت خود اعراب گرد آور

 ی، تبعيض، قتل، شکنجه، قطع سر، قطع دست و پا،حد(يد؟ گو را به زبان مادری خواند و فھميد که چه می آن

  اسالمی مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام میۀدن بکارت دخترانی که توسط محکمرسنگسار و حتا ازبين ب

شوربختانه  :اسالم تازيان جنايتکار کاملترين مذھب زور و تجاوز و جنايت است) اشند  از اساسات اين دين استب

 انسانی و غير انسانی ، معقول و غير معقول،اينھا ھمه به خاطر ھمان فقر فرھنگی و بيسوادی ما است، خوب و بد

 ئی غالمان و رقاصه ھای شيخک ھای عربی مغز شوچون توسط اين ،توانيم تفکيک دھيم ی را  نمیئھمچو پديده ھا

 لعنت بر  !!( که عرب خورد مقدس است و بايد دنباله رو باشيم ی و بر ما تفھيم گرديده است که  ھر گوھ،شده ايم 

 .که اگر چنين می پنداريم) !!ما 

کشور ھای استعماری ان و گانگکشورعزيزما بنا بر عوامل گو ناگون از صد ھا سال به اينطرف مورد تجاوز بي

 فته و ثروت ھای مادی و معنوی آن  تاراج و به يغما برده شده استگر اعراب قرارمخصوصاً 

جمله اعراب بعد تجاوز به  جم مندھد که نيروھای استعماری مھا حقيقت ھای مستند به روايات تاريخ چنين نشان می

ا به يغما برده و ما را  با داشته ھای ارزشمند خود حريم مقدس و خاک آبائی ما ھمه داشته ھای مادی و معنوی مار

 گيله و نيرنح ،سيده و خرافاتی عربی را با زور يگانه ساخته اند تا اندک اندک فرھنگ پوما به مرور زمان ب

 تعدادی از طفيليان مقلد  با ،جايگزين آن ساخته و ما را تبديل به موجودات دنباله رو و مقلد مبدل سازند و ساختند

انه گدر بي)  رو حانيون( زير نام ،... مال ھا و، مولوی  ھا ، حضرت ھا،متياز گيری ھای خاص شان مثل سيد ھا ا

 ۀ عالوه آنھا ب،ين سر زمين نبودند و نيستندا آنھا ازئیو دارند که گو  خود ما آنقدر نقش داشتندگھنسازی  ما از فر

ت آنھا را موجه و انسانی جلوه داده و  سعی نمودند  به نام ھای ه تجاوز اعراب را مقدس دانستند و تمام جنايا اينک

را چنان  جان ھم انداخته و آنه ايجاد و اين ملت مظلوم را ب...  مذھبی و، نژادی ، لسانی،مختلف تفرقه ھای قومی 

    .گيرد ريشه دار سازند که تصفيه و نجات از آن سالھای سال  وقت می

 ،کنيم  ی ھستيم که به اين خرابی  و اسارت خود افتخار ھم میئده ھا و تاراج شده ھااگر به دقت ببينيم ما خراب ش

و بباليم و بد بختانه ما  و قبوالندند و ادعا دارند که بايد به اين غالمی افتخار ھم کنيم ،غالمی را برما تحميل نمودند

 ديمچنين کر

مردن و در خاک سپردن جسد ما ھمه  ، ازدواج،آداب معاشرت ، راه وروش،ھنگ ما عربی فر،اسم ھای ما عربی

 شود  عربی انجام میۀھنگ کثيف و تحميل شدطبق فر

 عرب ،بی بايد بود ؟؟تا چه وقت مرده پرست  عرۀسيد وقت بايد چنين اسير خرافات و فرھنگ پوتا چه!!ھمو طن 

فت ريذدگی ديگران را پد غالمی و بر؟؟ تا کدام زمان بايھاجم و دنباله روان شان بايد بود پرست و دنباله رو عرب م

  تا کی ؟؟...؟؟ مگر ماآدم نيستيم؟ شعور سياسی و درک اجتماعی نداريم ؟ و

تجاوز سفلگان تاريخ  و امکانات موجوده در ھر شرايط برای ريشه کن ساختن اين مزخرفات که ءد با تمام قوائيبيا

  گام بر فت و دوام نمودگر صورت ۶۶٢-۶۴٢ شمارند  از طرف اعراب از سال را مقدس می سياه بشريت آن

االن و نمايندگان هللا و استعمار ادامه دھيم تا باشد با از بين بردن و ريشه ج دۀداشته و مبارزات شديد خود را عليه ھم
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 کن نمودن اين ھمه خرافات سھمی در از بين بردن استعمار جھانی داشته باشيم

مندگی ما و سبب خجالتی  شرۀ بردن اين ھمه خرافات و جھل پروری مايفتن فعال ما در از بينگرسکوت و سھم ن

 .نسل آينده خواھد بود که آنھم بر ما بر ميگردد

ر از ھموطنان بوده گ يکی ديۀھمچنان بايد ياد آور شوم که بخشی ازين نوشته به ارتباط سيد ھا نقل به مفھوم از نوشت

 سفانه اسمش فراموش شده استأکه مت

 

 


