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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
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
  ٢٠١۶ اگست ٢٣

  

 !!حالل و حرام شناسان
٢ 

  می ترسمروباهنه از شير و پلنگ، از اين ھمه     مـاه می ترســک بدون مــب ھای تاريــمن از ش

 مــرفداران اين درگاه می ترســی از طـــرخــز ب     اـربان امــدای مھـــاه خـــــم ز درگــــرســتنمی 

 

خودرا ه دم که ھريک از آنھا يک نوع اسالم مشخص بنام بر) مندکه فقط در شکل آد(قبلی از يک تعداد آدم ھاۀ در نوشت

 ،را قبول فتار رھبر و پيشوای شانگدنباله روان شان ھمان دارند ؟ و سعی بر اين دارند تا  داشته و ھميشه تبليغ می

 ة حج،آيت هللا  ،وفادار به آن باشند ؟؟ کمتر کسی از خود پر سيده است که چرا ؟؟ اين ھمه رھبر اسالمی اطاعت و

 پيامبر ،یدارند ؟؟ هللا شان يک يد نمیأئت اسالمی اساسیدر موارد   اسالمی يک نظر واحد را،،، پروفيسور و ،االسالم

  فتوا و ھدايت؟ در ھر مورد ؟؟،طرح ھا ،پس چرا اين ھمه نظرات!! شان يکی و قرآڼ شان يکی 

 خوبی برای اين ھمه تبليغات اشخاص مغرض بوده و ۀکم سوادی و يا ھم بيسوادی  پيروان اسالم و مسلمان شده ھا زمين

 مال و مولوی ، مو سفيدان،ان دينگھر چه اين بزر( ايم که  رشد يافته و تفھيم شده،چنان بار آمده ) يعنی من و تو(است  

را نفھمند  و شايد خود شان ھم مفھوم آن کنند تر عربی صحبت می  صحبت ھای شان زيادۀکه در ھمی  آنانًمخصوصا

ً طلقام) ما(سفانه أ مت) ھمه در ست و صحيح بوده و بايد بدون چون و چرا عملی سازيم ؟؟،دارند يند  و تبليغ می گومی

اه  ھمان مفکوره را داشته و ھمان اعمالی را انجام گبند بوده و نا خود آيتماعی پاج وا، قومی،مندی ھای فاميلیباوربه 

 ؟!! چه بد بختيم ، اند نموده ترويج وينی تبليغ دھيم که شرف باخته ھای د می

؟ چرا اين ھمه ! يک خدا و يک  اسالميک دين :ز از خود پر سيده ای کهرگھ!! رامی اين نوشته گ ۀھموطن و خوانند

ه  ب؟حتی فکرش را ھم نکرده ايم؟ چرا! ز نه تو نه منگدانم ھر ی که من میئسفانه تا جامتأ ؟!! خدا در يک زمان ۀنمايند

 احساس ما و عقل و منطق ما را چنان بارآورده و رشد داده اند تا ، مغز ما ،افسون شده ھستيم)  ماۀھم( که ما خاطر اين

 گی،؟ اينست فرھندھند به ايشان احترام زيادی ھم داشته باشيم   که آنھا تحويل جامعه مییخرفاتفتن تمام مزگر ناديده با

 که بر ما تحميل شده است ؟

 خود نظری ۀغم بار و مصيبت زدۀ ذشتگيم و بر ئآنان به خود حظه ای دور از چشم جاسوسان و خايبيا ھموطن ل 

 انداخته و  فکری کنيم ؟
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که من و تو متوجه اين موضوع خطير شويم صد ھا  ين احانيون نماينده ھای استعمار جھان و عرب  قبل ازھمين رو 

 و گنيرنرا برای من و تو  و صد ھا ھزار بيسواد و نفھم و خوشبين اسالم با ) اسالم(ۀ سال قبل راه فکر کردن در بار

 ،ر را روی معيار ھای دينیگ  کرده و سبب شده است تا ھمدييجادرا در ما ا... ه و عي ش، سنیۀ  مفکور،فريب بسته اند

و !!  اسالم و قرآن ،خاطر نفھمی من و تو از دين ه   ب،مذھبی و قومی مطالعه نموده از ھم دور و يا نزديک شويم 

 .مدعيان نمايندکی از  هللا بيشترين استفاده ھا را برده و ما ر ا بد بخت ساخته اند

   فقط میًاما مختصرا ، نوشت ھانمونه داد و کتاب توان به صد ھا  اين زباله خوران استعمار میۀينانااز عملکرد ھای خ

ول خون ھزاران ھموطن ؤ افشارکه اين نماينده ھای هللا مسۀو واقع  ھای کابل گ چھل سال اخير  از جنۀتوان در محدود

 انسانھا را پوست نمودند  ياد آوری ، بی ناموسی ھا کردند ، زنھا را بريدندۀ سين، دزدی کردند، چپاول نمودند،ستندھما 

 .نمود

ادعای و  اينھا ھمه رھبران دينی ؛وجود آوردنده  رقص مرده را ب،بيدند کو بر سر اسيران ميخ ،ھزاران نفر را کشتند 

 .نمودند و  مسلمان بودند نمايندکی خدا را می

 جنايتی که بلد بودند  ھر کاری از دست شان ساخته بود و ھر،نه اسالم  نه دين داشتند وءسفله ھای خلقی و پر چمی ابتدا

 کدر رھبری شان نقاب اسالمی ً تعداد زيادی از آنھا مخصوصاً بعدا،زندان صديق اين مرزو بوم انجام دادنددر مورد فر

 .کرد صحبت میکرد و از مزايای بھشت در آخرت   آيات قراڼ را تفسير می،خواند او نماز میگ نجيب ،شيدندپو

ذاشت و ايمان اسالمی شان کاملتر از گ سال پيش را به نمايش ١۴٠٠ اصلی اسالم ۀجانوران وحشی به نام طالب که چھر

 و فريب خلق  ی از خداگکه نمايند  ؟؟ برای اين،رفتندگ آدمکشی و چپاول از ھمه پيشی ،رمسلمانان بود  در جنايت گدي

يکا در کشور ما منفعت ھای لستان و امرگان ،پاکستان ، سعودیًياليستی مخصوصامپرامين منافع کشور ھای أھا غرض ت

 .مادی زيادی برای آنھا و امثال شان داشت و دارد

آدمکشان ساير ممالک به ھمکاری تعدادی از و شی ھای عرب تبار بوده و با تعداد زيادی از جانيان ح وًطالبان اکثرا

 .داختند  و مردم ما پر به چپاول سر زمينشرفباخته ھای وطنی

 کشور به خاک ما حمله نموده که شعبده بازی ۴۶ از مھاجمين ی ھم امپرياليسم جھانی به رھبری امريکا با ترکيبًبعدا

 مشخص  از يکی از ايالت ھای خود غرض نوکری خود"کرزی"ھايش ھنوز ھم ادامه دارد ودر نتيجه االغی را به نام 

ی را آنجا ود و نوکران شان دموکراس چپاول نشاندند و به اصطالح خۀقدرت و ادامسی و به حيث رئيس جمھور بر کر

 . نمودند"پياده"

که ما ھمه شاھد نوکری و  ،به قدرت رسانيده شد ) جان کری(آيت هللا آخرينش ھم  دو مھره کثيف توسط آنھا توسط 

 و تباھی ملت ھستيم غالمی آنھا

و خرابی  بابان قدرت اری ھای ملی و جنايات بی پايانئو چپاول دارا ورحکومت ز ،شرايط مسلطه چھل سال اخيردر 

 تعداد زيادی شانوطن را ترک نموده و راھی ديار غربت شدند که در بين   اجباربهھموطنان از ی  تعداد زياد،اوضاع 

 ما ھنوز ۀپيدت به خون  اين بيچاره ھا نمی فھميدند که کشور.ان شيخک ھای عربی ھم بودندگک ھا و نمايندگين مال  ااز

ر ھموطنان  فرار را بر گاما اينھا در پھلوی دي !!رو باداران شان است و اين ھمه تجاوز بر ملت است نه آنھاگھم در 

باس معمولی جيح داده و به ممالک غربی پناھنده شدند و به مجرد رسيدن به اين کشور ھا با ريش يا بی ريش با لقرار تر

 منافع آنھا نبوده و تا پای ۀز تخريب کنندگد که ھری سجده بر آستان استعمار زده و تعھد سپردنئاو يا ھم دريشی و نکت

 .داختق توده ھا در ھر شرايط خواھند پرجان به تحمي

 ه خشن و کريۀر چھري مسالمت آميز مستولی درين مناطق شروع نمودند به تبليغ تغيًيبااينھا با استفاده از شرايط تقر
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 حق ًباشد مخصوصا  انسانھا مساوی میۀحقوق ھمدر آن  ،ی نيستئوگ خشم و زور ،اسالم دين خشن: (ه ک اسالم اين

 ھموطنان خود ما برای اسالم يک بينی خميری ساخته و خشونت در ًن مناطق مخصوصاآتا به مردم ) ؟!!زن و مرد 

ری گفتند به وحشيگر جاسوسی آن ممالک قرار  دلخواه بعد از تفاھمات با مراجعتي  اما وقتی در موقع.اسالم را رد کنند

 کابل و ۀسار را عمل درست و اسالمی دانسته و از دولت دست نشاندگر انديشان را صادر و سنگو حکم قتل دي آغاز

  !!         ھم چيزی خوبی است ء شرم و حيا،را دارند   طالب وامثال شان توقع تطبيق آنمانندی ئمسلمانھا

 کند و مال ه وزجر ديده از خشونت اسالمی با خوشباوری و ساده دلی اين ھمه چرنديات را قبول میمسلمان قرآن نخواند

کند تا ثابت کند که ھر چه او  يت و حديث پشت سر ھم قطار میتواند آ فته تا میگر حق به جانب به خود ۀک ما ھم قيافگ

  ن ؟؟؟ آيد راست است و مطابق قر گومی

و به !!  و مال نما ھا را رسوا سازيم ء اين دروغ ھا را افشاۀتوانيم ھم زبان مادری ما مین به آبا خواندن يک بار قر

ک ھای خارج نشين ما موافق باقرآن را به زبان گداکتر و  مال  ، دانشمند، پروفيسور ، مولوی،ھمين ملحوظ  ھيج مال

 .دھند  جواب نمی،الی که خارج از قبولی دين اسالم باشدؤمادری خواندن نيستند و به ھيچ س

 نذورات وصدقات  ھم به  آنھا سپرده  شده تا طبق صالحديدشان ،اين قشر مفت خورخيلی ھا ميل دارند که قربانی ھا  

 . شودفمصر

ھم مشھور شده و  ادعای ) روحانی(اشته اند تا دربين مردم به صفت  دادن ده  ھا لقب به خود سعی دۀ عالوهروه بگاين  

 و رابطه داشتن با نيروھای ماورا الطبيعی ھم کنند تا از امتيازات بھتری در نزد مردم بر خوردار شناخت کامل از دين

ذاشته شود تا در تحميق گباشند که  ھمين موضوع سبب شده است تا منابع مالی از ھر طرفی به اختيار اين قشر طفيلی 

 .توده ھا توانا تر باشند

کنند تا بيشتر با  پول مردم اقدام  می ھبی ازغرض اجرای مراسم دينی و مذاماکن اھی ھم به ساخت گک ھا  گاين مال

      . و خيالبافی ھای عجيب و غريب دينی در ذھنيت مردم عام رسوخ نماينده ھاموعظ

دانند و ھمين مسايل  سبب  را از وجايب خود می) مدرسه( مسجد و ادارۀ مدارس دينی ًساخت و ادارۀ اماکن مذھبی مثال

 .  شونداعتبارثروت  عزت و  ،شده است که اين طفيلی ھا صاحب قدرت

ثير نفوذ و تبليغات اين رقاصه ھای شيخکان أفتار والدين زير تگباشد بلکه  مشکل ساز اصلی نه تنھا تبليغ اين ماليان می

حانيون و فتار روگتواند با اطاعت از  ونه میگی دارد و انسان چئکه علوم دينی چه فضيلت ھا عربی در تشريح اين

اه خدا شده به بھشت گونه مقرب در گد و چ دنيا و آخرت برسھبی به سعادت ھایقاد بی چون و چرا به باور ھای مذاعت

 .ثر تر  بوده و استؤبرود از ھمه چيز م

: اندباشد چنين توصيف داشته  میکيبی از جمالت عربی تار بی مفھوم و پوچ خود که با ترفگضمن ) رو حانی(اين قشر

باشد                          می...  دشمن بشريت و خوشی ھای آنھا و ، وحشت آفرين، خونخوار، ظالم،يرگ انتقام ،خدا موجود قوی الھيکل

 و نو جوان يک خانواده و در مجموع اکثريت مردم دور از دانش و علم فتار برای يک طفل کوچکگشنيدن ھمين نوع 

فتار گروند و به ھمان  اھی از  دانش نمیگنھا تا آخر عمر دنبال فھم و آآباشد که اکثر ذار میگثير أھداشته شده چنان تگن

 دارند  میءاکتفا) راويان(عربی ماليان و روايت ھای 

ز افراد خوشباور يک خانواده و اجتماع چنين است که آن شخص  ھميشه در خوف حاصل اين تبليغات و تحميل آن درمغ

رديده است و او در مقابل  تمام حوادث جھانی عاجز بوده و گن يکه سر نوشتش از قبل تعي ی داشته و با قبول اينگزند

 ھدايت ان خدا امر وگکت خالف آنچه دين و مذھب و نمايندی ترين حرئتواند پيش ببرد و به مجرد جز کاری را نمی

احتياج به يک واسطه دارد تا او را از خشم ) او(است و  تد شده و مستحق آتش جھنم  برای ابدنموده است آنھا کافر و مر
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د ؟؟  ھمين تبليغات ن او باشۀتوانند نجات دھند می) به جای رسيده ھا(حانيون و يا ھم خدای قھار نجات دھد و ھمين رو

 .ھا موجودات جبون و تسليم شده  ساخته استين دينی از آنگزھر آ

ھبان ذھنی گکند يک ن ھميشه فکر می)  عربیگھنان خدا در چوکات فرگ تبليغات  نمايندۀثير رفتأزير ت( اين شخص 

 .خود راه دھد چونکه عواقب بد  دارده برا  خدا و دين ۀديد آميز در باردارد و نبايد افکار تر

 ،ند از تمدن بيزار ا، خراب شوداند تا مبادا عقايدشن کتاب ھای غير دينی را نخواند کهنکن  عادت میچنين اشخاصی

د پند و اندرز ھايش را نوش دھگفتار مال گد به ند ھميشه در مسجد حاضر باشنکن  سعی می،دندنبال علوم روز نمی رو

 .قبول کنند

کند بايد طرف آنچه که اين شخص از مال ری اجازه ندھند تا خالف باور ھا و عقايدش صحبت گز ھم به کس ديگو ھر

تد بودن و کفر اورا صادر تواند فتوای مر مند فريب خورده نيمچه مال ھم میبپذيرد ور نه ھمين باورآموخته ھمان را 

 .کند

   اينھا دوست .فتار و عملکرد شان استگترسند؟ و آن ھم انتقاد بر  از يک چيز می) حانيونرو(ھمه و تمام اين !! اما 

خواھند ھيچ شخصی تحت ھيچ شرايطی ازاوامر اوشان سر پيچی نموده و به مخالفت آنھا بر خيزد   نمیًدارند و اصالن

ظر اين شرفباخته ھای عربی باشد برای شان خطر نر که خالف گ ديألۀ؟ چون اين مخالفت و سر پيچی و ده ھا مس!!

 ؟!! شان خطر مضمحل شدن بنياد ھای دروغين تبليغاتی! کند  ايجاد می

، قوانين اسالم را پيامبر از جانب هللا مدينه برای بشر تھيه و تنظيم نموده که اين قوانين، دکان داران دينۀ بنا به گفت

 اين گفتار به ما ياد می دھد آنست که ما ديگر نيازی به انديشيدن  تنھا چيزی که،جاودانی و برای ھميشه تغيير ناپذيراست

 و   زيرا اسالم ھمه چيزرا  در ھر مورد پيش بينی کرده،يم گوئنداريم، و بايد با مغز و خرد خود برای ھميشه وداع 

 باشد ر آورنده میيتغيۀ بودن از ھرنوع انديش  آن دورۀدستوراتی داده است که الزم

دارند که هللا پرستی و عرب پرستی  ی هللا  برای خوشخدمتی اعراب ھميشه چنان صحبت میگ به نمايندتا جران دينی

 ، محمد،ر مسلمان ھستی بايد به هللاگا: به تحليل ساده  ردد ؟گرش مطالعه گتواند مجزا از دي يکی است و ھيچ کدام نمی

 به وقايع جھانی ايمان داشته باشی؟؟ روی ھمين ملحوظ فتوا و طرز ديد شان ، احکام، و تمام رھبران دينی عربی،قرآن 

نويسند  يند و می گو شيخک ھا ھستند و ھميشه میۀفته ھای بی سرو پای و ابلھانگک ھای ما راويان گاست که اکثر مال 

د  و اينھا به اساس ھمين نشخوار شيخک ھا خود را در مسن،فتگن فالن در فالن مورد چنين بکه فالن بن فالن شيخ 

 .دارند  حکم قرار داده و ھداياتی را اصدار میۀمفتی و  صادر کنند

 عربی صحبت کرده و ، در مجالس ظاھر شدهء و قباءی که امروز با عبائر و ھمکاری ھمين ھاگعرب ھای استيال 

ک زھر حيث ي  عربی نموده و منگآميخته با زبان و فرھن  ما راگھنکنند قادر شدند تا فر خوشخدمتی به اعراب می

 بدوی عرب  گھنکلچر و فر ، نمايند  احترام داشتن به تمام عنعنهتزريقکشنده  به مغز ھای مردم بی خبر از ھمه جا 

 ما از دانش  ھایو مولویھا با تأسف بايد گفت که اکثر مال و) به نظر مالکک ھا( باشد  ھر انسان مسلمان شده میۀالزم

                                        .زيک برده و نه از تاريخ و جغرافيهاز کيميا و فی ئبه اصطالح نه بو ؛و علم بی بھره اند

 و به  دانند  علوم دنيا را میۀستند و ھمھيا جامع الکماالت ايشان  گوکنند که دھند و حکم صادر می اما چنان ھدايت می

  و، ھدايت دھند،خواھند حکم برانند ام مردم دنيا می به تمًزنند فلھذا به ساير افراد جامعه  و بعدا زبان خدا حرف می

 را برای مردمان مشخص سازند ؟؟ که چه چيزی و يا ھم عملی حالل است و کدام ھا حرام ؟؟؟؟حالل و حرام 

فتار گثير أدر جھان زير ت) فاميلی  (ۀليون آډم ھای مسلمان شديليون ھا انسان ھموطن و صد ھا ميسفانه و بد بختانه  مأمت

اين کثافت ::  تا بپرسند که ته شسش را ندا پرأتران بپرسد و يا ھم جرگ نتوانسته از خود و يا از دي، اجتماعو الدين و
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ھداشته شده و گ در کشور ھای عقب  نً زمين  مخصوصاۀی در کرئھای تاريخ را کی؟در کجا؟ و روی چه معيار ھا

 ، امور زندکی شان مداخلهۀيرند بلکه در ھمگھده بع  نجيب را به ی مردمئھا رھبری و پيشواستاده اند تا نه تنبيسواد فر

 فتار و عمل را مشخص دارند ؟؟؟؟؟؟؟ گ،شاک پو،برای شان تکليف معين سازند و حالل و حرام بودن خوراک

کنند   از تاريخ عرب مثل بلبل صحبت می، عرب باشندۀ سر سپرد، غالم، مزدور،کری که خود تالش دارند تا نوئاينھا

 ... و ،فتار و رفتارگ ، فيشن و مود، از طرز لباسی عربی،دناھی ندارگاما از بزرکترين واقعات تاريخی سر زمين خود آ

قربانی ھای مردمش   در راه  ئيات آن اطالع دارند اما اين بد بخت ھا و سيه روزان سيه روی از وطن وعربی با جز

 .اھی ندارندگز آگنيت  ھر شرف و انسا،آزادی

شياطين و رقاصان شيوخ که ال اخوان ، اين يتيمان سيد قطب ۀينانفتار و عملکرد ھای خاگبا در نظر داشت  !!تان دوس 

ت و به ام بر داشگ انقالبی - تشکل يک حلقه و يا يک محور سياسی جھت دھند بايد   سوق میءجامعه را به قھقرا

 نجات مردم از يوغ استعمار و اين شيادان تاريخ مان انقالبی برایی يک سازکات بندمبارزات اساسی خويش در چو

 .ماشتگھمت 

فته تخت و بختش را بر گرديده  و خيانت ھای خاندان طالئی را ناحانيت کثيف آڼ عياشی ھا مال و رو در کشوری که

 ھمچنان برای ؟!!خواندند و او را اواالمر هللا دانستند و اطاعتش را مسلم  کی آيت قرانی میه و به تر،دعا داشتندقرار 

رياست جمھوری داشت و در آخر   نجيب که ھزاران قربانی در زمان رياست خاد و،حفيظ  امين  ،ببرک وطن فروش

  !       نمود دعا خوانی داشتند کرد و آز آخرت و بھشت صحبت می خواند و تفسير می میرا عمر آيات قرآن 

ی چپاولکرحمايت و دعا و ده ھا آدم نما  عبدهللا، اشرف غنی،نيکال امر يکائی مال و رو حانيت از کرزی نوکر يوھمين

   ه و ھستندوی شان بودگ

ان شيخک ھای عربی نبايد جدا از مبارزه عليه گ مال و مولوی و نمايند، آخوند،حانيت  رو،مبارزه  عليه دين و مذھب

 يک گھن پديده ھای روبنائی فرنھا ھمه  در مجموع استعمار جھانی و دولت ھای فاسد و دست نشانده باشد چون اي

روند و  و اين خس و خاشاک خود به خود از بين میگ حاکم و زورۀباشد که با محو طبق  طبقاتی میۀسيستم جابران

شوند تنھا و   خرافاتی شدن اذھان مردم بی خبر ما از علم و د انش  میبحان که سب و تشريح اين مداءمنظور  از افشا

 . ھا به چھره ھای اصلی اين نسل خفاش آشنائی پيدا نموده و بيشتر فريب اين دجال ھا را نخورندتنھا اين بوده  تا توده

و  ، مترقی منسجمۀی يک انديشئوشناتو  رائی ھای  انقالبی داشته تا در پرمبرم به رھنممردم خوشباور ما نياز  

 .رندرا در راه محوه استعمار و استثمار فرد از فرد به پيش بب مبارزات  شان

 

 

 

 

 

 

 
 


