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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد  ل

 ٢٠١۵ جوالی ١٨
 

  ؟!! اما،ويمگدلم خواست مبارکباد 
 عيد من آنروزی است که زحمت يکسال دھقان شام يک شب پاد شاه نباشد

 واراه گچ

 من ھم يک شبی  و ،ر ھموطنانگخواھد مثل دي  خيلی دلم می! ھموطنان شريف و خوش قلب!رانمايهگز و دوستان عزي

  دانم کدام روز و کدام شب را ؟ ھر قدر سعی کردم در   اما نمی،ويم گران تبريک و شاد باش گيا يک روزی  را برای دي

  

ران گرا به دي افتم تا به آن دلخوش بوده و مبارکباد آن چيزی ني، خودۀ اجتماعی و سياسی جامعۀی بر باد رفتگتاريخ زند

که آنھم در زمانش ) آزاد افغانستان - افغانستان آزاد (ان گتال پر افتخار آزاد  پور فقط تجديد سالروز ھای،پيشکش نمايم

بريکی را فرستاده ی مستقيم و غير مستقيم اين پيام تگان راه آزادگفته شده نه من بلکه به ھزاران ھواه خواه آن و تشنگ

 ،اند

ک گ مال،ويند گر تبريک میگاما درين ايام که مردمان خوش باور و خوش قلب ما عيد اعراب قاتل و مھاجم را به ھمدي
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ردن می شورانند و در فضيلت روزه و گھای ما يعنی رقاصان شيخک ھای عربی کله جنبانيده و بيشتر از   آنھا سر و 

يند و ده ھا  گو عربی می،خوانند يان در مساجد خطبه میگوده و به رسم آنھا حديث ان لباس عربی پوشيگانگعيد بي

باز  ، دور شدن شيطان، از عبادت ماليک،کنند ان خوش باور شان زمزمه میگروايت و داستان ھای خيالی برای شنوند

 ھای عسل ی جو، ھای شيرين از حلوا،بودن دروازه  ھای بھشت برای کسانی که درين ماه مھمانی خدا فوت نموده اند 

 فھم خود از علم خدا داد الھی ۀاند برای بلند نشان دادن درج) باکره(ر از ھمه حور ھای بھشتی که ھمه و شير و مھم ت

 دست ۀحيث يک فرد از ھمين اجتماع بد بخت ساخته شد سازد تا من  اينھا انسان را وادار میۀ ھم...کشند و  عربده می

 اما چه  را ؟ و به کی ؟!  يد بگوک چيزی را به ھموطنان تبريک ياجران دين ھمين دين سازان و ت

فتن  و پيدا نمودن مخاطب الزم ديدم اول خود و موقف اجتماعی و طبقاتی خودم را در يک سطر بيان و بعد گبرای اين 

 يمگوليت بھم تسی مخاطبم را به يک بھانه ای تبريک و يا گآن  به ساداز 

يند   گور تبريک میگبان را به شکل اسالمی عربی آن به باداران شان و يا ھم به ھمديرمضان و عيد قری که عيد ئآنھا

  :شامل سه حالت اند 

ی غير مردمی و مستبد که از صد ھا سال به  ما ازعلم و دانش توسط دولت ھاۀھداشته شدگ ھمان مردمان دور نيکی

 .ی داشته اندئحکمروا ما تسلط و ۀت بر جامعحانيھمکاری مستقيم مال ھا زير نام رواينطرف به 

بوده فقط و فقط روی رسم و رواج ھای جاری وطنی به نند مقررات دينی و اسالمی بچندان پايمردمانی اند که دومی 

 ر عيد را مبارکی ميکو يندگھمدي

 و رقاصان سياسی  دلقک ھای شيوخ عرب،باشند ھمان مال و نيمچه مال ناکتر از افعی می که خطر سومیروه گاما 

 ھا و رقص ھای اسالمی خود جامعه را مدھوش ساخته و در صدد تطبيق گباشند که با آھن کشور ھای استعماری می

باشند و درين راه از ھيج نوع بی شرافتی و بی وجدانی ھم دريغ نکرده به جز  خرافات  دينی به شکل قانونمند آن می

لوی مردم و بھره گمستقيم و غير مستقيم به باداران آشکار و پنھان شان در داخل و خارج کشور و فشردن خدمت 

  ندارندیرگبيعدالتی در جوامع بشری ھدف ديبرداری مادی و معنوی به نفع خود و اربابان و پايداری ظلم و 

 ، رشد ،م سرشت بينوايانسل زحمتکشان و  من از ن،روه ھای خاص  تعلق ندارمگپس می بينم من به اين مردم و اين 

فتنی با اينھا به ارتباط عيد گ قضاوت  و عملکرد من با اينھا خيلی فرق دارد و من چيزی ،برداشت از جامعه ،طرز تفکر

 حرف ھای شان شنونده و نوشته ھای آنھا خواننده بيشتر دارد ،زنند   اينھا حرف اول را در جامعه می،و رمضان ندارم 

فتن اين حرف ھا و مھر گ(   بی ايمان استيد گوکفر میيند که اين شخص گوکه مرا تکفير نکنند و ن به خاطر اينفقط 

 اعتقاداتی دارم و ،ی دارم ئ باور مندی ھا،که من ھم ايمان دارم در حالی) ای اين عرب نما ھا خيلی ساده استزدنھا بر

 .نويسم من اين نوشته را می ،دانند باشم و اين بيچاره ھا نمی  بند مییسخت پا

فتن و يا نوشتن اسم ھر جانی و گيک تفاوت اساسی که در ايمان و باور مندی ما وجود دارد اين است که اينھا بعد 

 ،اليلهگھر وقت اين کثافت ھا پيش روی نام  !!نويسند و من نه  يند و می گومی) رح( ر و بی وجدان گآدمکش و چپاول

يت رفع  شان برای بشرک ھا از برکت  اختراعات و خدماتگرازی که بشريت و ھمين چلی يای  زکر، انشتين،اديسن

 . فقط يک وجه،ممکن است يک وجه تشابھی پيدا کنيم) رح(دارند نوشتند  ی میگی زندگمشکالت داشته و در آسود

 :ويمگليت تبريک يا تسخوب بنا بود به ھموطنان خود يک چيزی را يا 

 شورای ،دست برادران اسالمی حزب وحدته ی شان ھستی و دار و ندار شان بگ که زندروم سراغ ھموطنانی می

زنا زاده ھای خلقی و پر چمی و تمام تنظيم ھا و احزاب اسالمی  به تاراج برده شده و ھم نور  طالب، ،لبدينی ھاگ ،نظار

 عزيزی که روم سراغ مادران د میلوله بستنگچشمان و عزيزان و دلبندان شان را اين مسلمان ھای واقعی محمدی به 

شه ھای شان در بم ھای انتحاری طالبان اسالمی پيروان شريعت غرای گور گوشت ھای بدن جگشاھد به ھوا پريدن   



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ٣

 ،جالل آباد ، پکتيکا، جلريز، فارياب،خشان بد،روم به خوست لو خفه شده است میگمحمدی بوده و صدای شان در 

 بيشتر ... نه ...وار وگ پدران و مادران سو، جوانان رشيدۀپيدتھای به خون  پيکر...و غزنی  ، ھرات، سمنکان،خمریپل

 .توانم بروم نمی

ر گ ا،تواند مداوا کند   که آنھم دردی را نمی...ليت فقط تس،دست خالی ام و چيزی ندارم برايت ھديه دھم .... ای ھموطن

 اما من چه را فتم گيد را تبريک میعفته برايت رمضان و گرديده ی شايد ھمه را نائبودم با ديده درا مال و عرب زده می

ات ی که بر سر و خانه ئی ات را ؟ بم ھاگسنه ات را ؟ بيکاری ات را ؟ چپاول زندگر شکم  ،ويم ؟گيک برايت تبر

 رفت ؟ چی را ؟؟؟؟؟؟؟گ تو و اوالدت جای ۀلوله ھای اسالمی که بر سينگريختند ؟ 

از زوال ! بخش  از قيام آزادي، پر فروغ ۀاز آيند!! اما ! ايت ندارم جز ھمين چند سطر  ھديه بر جھت چيزیًفعال

 عالم دين بيدين نوکر عرب برايت ، طالب، چلی،شدن نام مال  از محو، از بر افتادن سلطنت زور و استبداد،استعمار

 سرختر از خون شھيدان راه آزادی .پيامی دارم

 

 

 

 


