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ھموطن ! بازھم می روی؟؟

ھموطن شريف و خوشباور من ! يک تعداد تاجران دين و نوکران شيوخ عرب با استفاده از ساده دلی و خوشباوری شما
در دور نگھداشتن تان از ابتدائی ترين سطح دانش و آگاھی تالش داشته و ھميشه با استفاده از فر ھنگ باديه نشينان
عرب با جلوه نمائی ھای خاص خود شان و گفتن جمالتی که گويا مقدس و آسمانی است در مسموم ساختن ذھن و افکار
شما مردم از صد ھا سال به اينطرف خاينانه و بی وجدانانه به نفع استعمار جھانی به نام ھای عالمان دين  ،روحانی،
مولوی صاحبان  ،مال ،چلی ،سيد ،پير ،آيت ﷲ ،حجة االسالم ،شيخ  ،خواجه و امثالھم رول مھم داشته و دارند.
در پھلوی قربانی ھای که ناشی از ھزاران جرم و جنايت ھولناک که در تھاجم اعراب وحشی مردم شريف ما متحمل
گرديده يکی ھم تسلط اجباری فرھنگ عربی بر ما می باشد که به نام دين اسالم در کشور ما به کمک ھمين چاپلوس ھا
و رقاصان آنھا بر مردم غيور ما تحميل ،مسلط و توسعه يافته است.
فعاليت اين دالالن بی حيا به اندازه ای بوده و ادامه دارد که اينھا يعنی عجمی ھا )مسلمان شده ھا( سخنگويان شيوخ،
خود را نماينده ھای خاص ﷲ پنداشته و ھميشه از زبان خدا صحبت داشته و به دفاع از او بر می خيزند .برای خدا
خانه می سازند ،حزب درست می کنندو ...و در کنار اين ھمه شطارت و مھارت ھا خدمت کذار صادق ،وفادار و
چاپلوس و چک چکی عرب که فرمانروای اصلی اسالم می باشد ،ھم بوده اند.
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به ھر صورت اين لجن پراگنی ھا زير ھر نام و عنوانی که بوده و است و در ادوار مختلف تاريخ در کشور مصيبت
زدۀ ما به نفع اعراب و استعمار جھانی که صورت پذيرفته خود ھر کدام يک بحث جداگانه ای الزم دارد که نويسندگان
و روشنگران با درد و با احساس و مسؤوليت پذير و متعھد در قبال توده ھا که تحمل پذيرش يوغ بندگی ھيچ نيروی
متھاجم خارجی را نداشته و ندارند درتمام مدت دورۀ تھاجم عربھا و ديگر کشور ھای زورگو تا امروز به اشکال
گوناگون به پا خاسته  ،مبارزه نموده و متحمل قربانی ھای بيشماری گرديده اند.
در مقطع زمانی کنونی پورتال آزادگان و نجات بخش محرومان کشور)افغانستان آزاد ـآزادافغانستان( اين وظيفۀ ايمانی
ووجدانی خود يعنی مقابله و مجادله به ضد ھر نوع تجاوز را فر موش نکرده وعليه خرافات فرھنگی مسلط عربی در
کشور و افشای آن با پيگيری جدی مبارزه نموده اند که بنده ھم با سھمگيری کوچک درين جبھه از طريق ھمين پورتال
آزادگان قبالً به آن موضوعات تماس گرفته و يا ھم در آينده روی آن صحبتی خواھم داشت.
درين مختصر فقط ميخواھم روی سفری که ھموطنان عزيز بنا بر عقيدۀ خالص و پاک که فريب شعبده بازان دينی
را خورده و پيش رو دارند و ميروند تا حاجی شوند و يا به اصطالح گناھان شان بخشيده شود و به خانۀ خدا مشرف
شوند چند موضوعی را خدمت آن عزيزان به عرض برسانم.
مقدمتا بايد بنگارم که کسی از نمايندگان خدا بايد روشن سازد که ﷲ از ديد دينی و مذھبی چگونه موجودی می تواند
باشد ؟ تا ضرورت به خانه و کاشانه! داشته باشد؟ اين بحث را می گذاريم برای بعد  ،البته تا آن زمانی که يکی از ھمين
شيوخ ،و يا ھم نمايندگان و يا رقاصان شان جلو آمده و ادعا دارند که خدا چنين و يا چنان موجودی است که ضرورت به
خانه دارد و خانه اش ھم در مکه است ،بعداً می رويم قضيه را از ھمانجا دنبال می کنيم.
اما شما ھموطنان که زحمت می کشيد ،کار می کنيد ،پولی جمع آوری می داريد وبا چشم پوشی از حقايق خونبار
اجتماعی و سياسی کشور و ناديده گرفتن تراژيدی شش ميليون جوان بيکار ،سه ميليون معتاد  ،دو ميليون گدای بی سر
پناه و نا اميد که محتاج يک لقمه نان استند و موجوديت آنھا ناشی از عملکرد دولت ھای دست نشاندۀ امپرياليسم امريکا
و  ۴۵کشورمتجاوز ديگر به ھمکاری ھمين غالمان شيخک ھا و دست نشاندگان ،بی مايه می باشد می رويد تا دور يک
سنگ بچر خيد !!!!
آيا شما می دانيد که آنجا ) مکه ( خانۀ خدا نيست ؟؟ فکر می کنم اصالً به اين موضوع توجه ھم نکرده ايد  ،مگر ھمين
مال ھا و امثالھم گاھگاھی نمی گويند :خدا در ھمه جا است ؟ پس اگر خدا در ھمه جا است چطور خانه اش در مکه
است ؟؟ و ضرورت رفتن به مکه چه است ؟؟
اين حج رفتن شما عزيزان و ديدار با خداوند را در خانه اش خيلی ھا ھم ساده مطرح می دارم تا قابل فھم برای
عالمان دين ھم باشد.
آنھا ازھمين موضوع دو نوع صحبت می دارند  :يکی اين که خدا در ھمه جا است  ،دوم اين که خانۀ خدا در مکه است.
کدام ادعا و تبليع اينھا را بايد قبول نمود و راست پنداشت ؟ خدا در ھمه جا ؟ يا در عربستان و در مکه ؟؟ اگرخدا در
ھمه جا است؟ پس چرا اصرار دارند و پا فشاری و روايت پشت روايت و بر شما فرض کر دانيده اند که به خانۀ خدا در
مکه برويد ؟؟ چرا؟ پس خدا در ھمه نيست ،فقط در عربستان آنھم در مکه است.
ببينيم اين که خدا در عربستان و خانه اش در مکه است يعنی اين که در ھمه جا نيست؟ و نمی تواند باشد ؟  ،و ازاين که
مال و عالم دين نيستم نمی توانم فقط به يک آيت و يا يک حديث و يا يک روايت از ابن ماجه و يا فالن شيخ پيچيده ترين
مسايل دنيا را حل شده دانسته و ديگران را فريب دھم ،منتظر نظر دانشمندان باشرف درين مورد می باشم.
می گويند چون در قر آن گفته شده کعبه خانۀ ﷲ است!!بايد خانۀ خدا رفت،؟؟ و اين بدان معنی است که ھر چه در قرآن
گفته شده ھمان اصل است  ،و اين موضوع در اصل قابل تأمل و بر رسی است ،چون با مطالعه  ،تحليل و بررسی
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بيغرضانۀ قرآن خود اين کتاب ،آسمانی بودن و تقدسش زير سؤال رفته است.
پس خدا ھمه جا نيست !! اگر در ھمه جا است در ھمۀ قريه جات ،شھر ھا ،ممالک ،کوه ھا ،دشت ھا ،بحر ھا ،در
تاريکی ھا ،روشنی ھا خالصه در تمام کره زمين !!؟؟ پس خانه اش ھم ھمانجا ھا بايد باشد نه يک شھر کوچک آنھم
درمکه عربستان !!!؟؟ آيا اين موضوع قابل قبول است ؟
اما شما عزيزانی که عازم حج استيد فکر می کنم اعتقاد شما چنين است که خدا در ھمه جا است اما خانه اش در کعبه
است .خوب شما به اميد يافتن خدا ،ديدن خدا  ،و پا بوسی ﷲ آنجا رفتيد با ھزاران اميد و آرزو ،با دلھای پر از شوق
قلب ھای پر تپش وقتی آنجا می رسيد به اميد ديدار خدا و گردش به دور خانۀ خدا می چرخيد و می چرخيد به فکر اين
که در بين آن خانه موجودی نشسته به نام خدا !اما می بينيد ،کسی در آن خانه نيست !؟ اگراو در خانه اش نيست؟ پس
کجاست ؟ و شما بايد از کسی بپرسيد او کجاست ؟؟ از ھمين کس ،ھمين عالم دين ،ھمين مال ،ھمين کور دل رقاص شيخ
عرب !! ھمين کسی که سبب شده شما آنجا برويد و آن موجودی که شما برای ديدنش  ،برای داد خواھی ،برای عفو
گناھان خود ؟ نزدش آمديد ! آنجا نيست؟ و شما باز ھم اخالص مندانه و با ساده دلی تصور می کنيد او در خانه اش
است! و شما او را نمی بينيد ! و شما از گناھان تان پوزش می طلبيد  ،استغفار می کنيد  ،سوره ھائی از قرآن می
خوانيد يا وجودی که مفھومش را ھم نمی دانيد اما اميدوار استيد که ﷲ می فھمد چون اين خدا زائيدۀ فکر ،فرھنگ و
دامان عرب بوده و در عرب بود و باش دارد و او خدائی است که جز زبان عرب ديگر زبانی را بلد نيست پس حتما ً
درد دل شما را درک می کند ! و به داد شما می رسد ! عدالت می کند ! درد ھای شما را دوا و مشکالت شما را حل می
سازد !!؟ مگر جز اين است ؟؟؟؟؟خوب اينکار را می کنيد ،و صد بار ديگر ھم اگر برای تان امکانش ميسر باشد
انجامش می دھيد ،برای شما فرقی ندارد آنجا چيست ؟ و کيست ؟ اما !! او آنجا نيست ! و شما حد اقل بدانيد او
کجاست؟؟
آن جائی که شما دورش می چرخيد خدائی که شما تصورش را نموده و در رؤيا ھای خود مجسم نموده ايد در آنجا
وجود ندارد ؟؟ شما ھرگز ھم حتی از خود نپرسيده ايد ،اگر خدا اينجا نيست پس داخل آن خانه چيست و کيست؟؟ و تنھا
چيزی که فقط باور داريد اينست که ھمان خانۀ خدا است !! چرا ؟؟ چون تلقين شده ايد  ،به شما افيون مقدس  ،زھر
دينی ترزيق شده است  ،برای تان فرقی ندارد آنجا چيست؟ و می دانيد که  :داخل آن خانه يک سنگ سياه است!!!!!!.
وشما خدای خود را در يک سنگ می بينيد !! پس شما می رويد يک سنگ را خدا گونه پرستش کنيد ،چون ھمين مال ھا
و نماينده ھای خدا شما را تشويق کرده و به عنوان فرض خدا آنقدر در ذھن شما مواد مخدرمقدس گفتۀ آسمانی تزريق
نموده اند که شما سنگ را ﷲ فکر کنيد ؟؟ ﷲ يعنی ھمان سنگ داخل خانۀ کعبه و ھمان سنگ سياه يعنی خدا !!! عالم
دين شما را روانپريش و معتاد به اوھام  ،به خيال پرستی  ،به افسانه  ،به رؤيا و به  ...ساخته اند و احيانا ً اکرسؤالی
کنيد که به ندرت اتفاق می افتد که مال جان  ،ای مولوی صاحب  ،ای عالم دين!
اين جا سنگ است ؟؟ آنھم سنگ سياه ؟ ازين سنگ بت می تراشند  ،مگر شما عالمان دين نمی گوئيد که ابراھيم بت
ھائی را که از سنگ تراشيده شده بود ،شکستاند ؟ چه شد که ما امروز به برکت رھنمائی شما دوباره سنگ پرست و بت
پرست شديم؟
عالمان دين  ،اين دلقکان سيه روی  ،اين شيادان تاريخ فوراً می گويند اين سنگ از بھشت آمده يا افتاده است !!!؟ به به
!!) بايد توجه داشت سنگ بھشتی و يا ھيچ سنگی نمی تواند خدا باشد؟( و شروع می کنند به داستان سرائی !! و آنقدر
حرف می زنند و خرافات می گويند  :که سنگی از بھشت آمد و آمد  ...و اول سفيد بود و چرا و چگونه سياه شد و ...تا
شما فراموش کنيد که بپرسيد آقای مال  ،ما آمديم خانۀ خدا ! تا خدا را ببينيم يا بپرستيم و عرض حال کنيم و يا ...آخر
اين سنگ است و..
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فکر می کنم اين شکل خدا پرستی نيست ،اين سنگ پرستی و بت پرستی است ،آيا خدا سنگ است ؟ آيا خدا در آن خانه
است ؟ يا در ھمان موقع گردش شما آنجا می آيد؟ آيا خدا صدای شما را ازخانه و مملکت خود شما نمی شنود ؟ آيا دعای
شما از جای دگری شنيده و قبول نمی شود ؟ بايد حتما ً عربستان برويد ؟ پول مصرف کنيد و دورادور يک سنگ سياه
بچرخيد ؟ به ھوتل ھای عربی پول پرداخت کنيد ؟ گوسفند عربی قربان کنيد؟ کلمات و جمالت عربی رسامی شده،
تسبيح ،آب زمزم و صد ھا قلم محصوالت فاقد ارزش به لسان عربی ...بخريد ؟ اين ھمۀ کارھا را انجام بدھيد تا گناھان
شما بخشيده شود؟
اينھا شمارا نظر به قانون خود شان احمقانه فريب می دھند که خدا در ھمه جا است اما خانه اش فقط در مکه است  ،اين
يک فريب است و شما ھم متوجه نيستيد و ھرگز ھم توجه نکرده ايد  ،و اين که می گويند :شما به مکه برويد و فرياد
کنيد و استغاثه نمائيد تا ﷲ توجھی به حال شما بيچارکان نمايد ،قابل تأمل و تفکر است  ،مگر نيست ؟ آيا شما می پذيريد
که خدا در ھمه جا است اما خانه اش در مکه است ؟؟؟ ازاين که بنيان گذاران اسالم و نوکران حلقه به گوش آنھا عالمان
دين عجمی با سحر و منافقت و تبليغ مارا مسحور ساخته و قدرت تفکر و تشخيص را از ما و شما گرفته و شما ھم بدون
توجه به اصل موضوع می رويد به مکه  ،فکر می کنيد ممکن خدا به حال شما توجه نمايد ؟ چرا از خود نمی پرسيد
که :چرا اين ﷲ که مستقر در مکه و عربستان است به داد مظلومان و بيچارگان طبقۀ محروم و کارگر خود کشور
عربستان نمی رسد که ھمانجا وجود دارد ؟؟ چرا از حقوق پايمال شدۀ زنان عربستان وارسی نمی کند ؟؟ چرا مشت
محکمی به دھان شيوخ ظالم و جباران دولت فاسد عربستان نمی زند ؟؟؟ چرا از آدمکشی ،ظلم ،چپاول دولتمردان
سعودی جلوگيری نمی کند ؟؟؟ چرا گذاشته حدود سی ھزار عسکر کفر مسيحی امريکائی از سرزمين )حرمين شريفين(
دفاع کند ؟ چرا از اعدام بی گناھان و محرومان توده ھای زحمت کش عرب توسط دولت سعودی که تعدادش به
ھزاران در سال می رسد اين خدا که از نزديک شاھد ھمۀ ماجرا ھا است مانع نمی شود ؟؟ و کمی دور تر چرا فرياد
مردم فلسطين را نمی شنود ؟؟ چرا اين آخوند ھای دولت ايران را سرنگون نمی کند ؟ و چرا ؟ و چرا ؟ نمی دانم !!
شايد بيکار نيست و يا ھم با ماليک و فرشته ھا جرو بحث دارد و يا باشيطان لعين دعوا می کند و يا ھم ممکن او ھم در
جمع شيخ ھا مشغول عياشی است؟ نمی دانم ؟ شما به حج روندگان و عالمان دين بايد جواب دھيد.
ھموطن عزيز ! اگر شما خدا پرست استيد وباور داريد خدا در ھمه جا است پس می توانيد خدارا در ھمه جا پرستش
کنيد در خانه و شھر خود تان  ،نه در عربستان ؟ پس به کعبه نرويد  ،پول ھای تان را به جيب شيخک ھا نريزيد.
شما چه فکر می کنيد ؟
ﷲ ھر جا است و يا تنھا در کعبه و عربستان !! اکرفکر می کنيد خدا ھمه جا است پس سفر شما به عر بستان و مکه
بيھوده است چون ﷲ تنھا آنجا نيست او ھمه جا است و شما مجبور نيستيد تا برای ديدار و زيارت خانه اش به عربستان
برويد.
رفتن شما به مکه يک موضوع دگری را ھم برای ما نا رفته ھا روشن می کند و آن اين که  :خدا اينجا نيست! يعنی در
کشور ما ! فقط نقش  ،سايه و رؤيای آن به زور شمشير مھاجمين و چپاولگران خونخوار باديه نشين در قالب چند صد
ھزار دزد و رھزن عرب  ١۴٠٠سال پيش به اينجا آورده شده و در اذھان مردم ما جايگزين گرديده است،
تاريخ و رويداد ھای اخير و جريانات امروزی کشورما ھم نشاندھنده اين است که ﷲ اينجا نيست و فقط نمايندگانش مثل
سيافھا ،ربانی ھا ،گلبدين ھا ،شورای نظاری ھا ،مجددی ھا ،گيالنی ھا ،محقق ھا ،وقاد ھا ،کاظمی ھا ،ياسينی ھا،
محسنيھا ،انوری ھا  ،بقايای مال عمر ،معتصم با مذھبی ،ستار سيرت  ،اسماعيل  ،حقانی  ،اکبری  ،نادری ،کريم
خليلی مولوی تره خيل  ،قطب الدين ھالل  ،شھزاده شاھد  ،مولوی کشاف  ،جبار ثابت  ،کريم خرم  ،مال آغا جان
معتصم  ،مال برادر  ،مال متوکل  ،مال اختر منصور  ،مال طيب آغا  ،مال ضعيف  ،مال صدر اعظم  ،و صد ھا شير
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شتر خوردۀ دگر ...اينجا حکمروائی و سلطنت دارند ،ھر کدام برای خود عرش معلی ساخته ،حرف و حکم شان ھمان
حرف وحکم خدا است ؟ مگر نيست ؟ ھموطن چشمت را پآئين مينداز ،خاموش مباش  ،حرف بزن  ،بگو ،حقايق را ،
آنچه را حس ميک نی  ،درک می نمائی ،خاموشی تاکی؟
ھموطن تعجب مکن ! يک خدا و اين ھمه نماينده در يک کشور کوچک مثل افغانستان ؟؟ بلی ! اينھا که من فقط چند تای
از آنھا را نام بردم نماينده ھای متمدن !!؟ ﷲ استند آن وحشی ھا و نيمه جانور ھای شان که در کوه ھا و صحرا ھا
زندگی داشته و مشغول چپاول ھستی مردم استند قابل انکار نيست !،پس خدای درين کشور وجود ندارد و ھمين
نمايندگانش وظيفۀ اورا به پيش می برند ،قھار استند و جبار !! کريم و رحيمش در امريکا و اروپا نشسته است
خالصه اين که نماينده ھای خدا در کشور فقير و عقب نگھداشته شدۀ ما زياد تر ازآن حدی است که بتوان تصورش را
نمود ،انجام ھر عمل شان ھمان شرع الھی است  ،مخالفان خود را محاکمۀ صحرائی می کنند  ،شالق می زنند  ،تير
باران می کنند ،مال مردم را چپاول و به ناموس مردم تجاوز می کنند  ،به اطفال صغير و دختران نا بالغ تجاوزنموده و
می گويند اين قانون اسالم است ؟؟ و اين تنھا موردی است که اين وحشی ھا راست می گويند  :اين قانون اسالم است ،
اسالم يعنی وحشت و تاراج  ،فقط ھمين )ھمان کار ھای که خود خدا نظر به تشريحات آيات قرآنی انجام دادن آن را بر
بندگان عرب و مسلمانھای درنده خو در مد ينه فرض نموده و خونريزی دگر انديشان را وسيلۀ خوشنودی خود می داند(
بلی!
ببين ھموطن ! من نمی گويم خدا پرست مباش  ،اگر خدا را می پرستی در کنج خانه ات پرستش نما  ،دعا کن ،دست
محتاجی را بگير ،لقمه نانی به گرسنه ای بده ،ھمين عبادت است ،دنبال قانونمندی ،عدالت ،شريعت و قضاوت اسالمی
مرو  ،فقط وجدان خود را حاکم ساز و عمل کن  ،به حرف اين مال ھا ،چلی ھا ،شيخ ھا ،سيد ھا ،يا به اصطالح عالمان
دين و ھر چه ريش دار و بی ريش عربی گو استند فريب مخور ! اينھا ھمان کسانی استند که در مقابل چند پول برای
ھر جنايت پيشه و ظالم غدار ووطن فروشی که بر اريکۀ قدرت نشست ،خطبۀ اسالمی و آيات قرآنی می خوانند و فتوا
می دھند که کی می تواند رھبر مملکت باشد ،به ھر کسی که بيشتر پول و امتياز داد !! استخاره می کنند نوکر  ،غالم
و چاکر استند  ،آنھا در مقابل ھدا يا و مزايای اقتصادی از وجدان و شرف خود می گذرند  ،از بی ناموسی اعراب
مھاجم که در حق مادران و خواھران اين سر زمين در زمان فتوحات اسالمی انجام شده چشم پوشی می نمايند اصالً
منکر می باشند و به عالوۀ آن مھاجمان خونخوار وحشی عرب را فاتحان اسالمی وولی و قطب و ...ھم می خوانند و
مرده ھای لعنتی شان را ھم زيارتگاه عام و خاص اعالن می دارند و خوش باوران و ساده دالن مثل من و تو را به آنجا
غرض تداوی مريضی و رفع مصيبت ھای خانوادگی  ،اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ما می فرستند و بر حماقت ما
خنديده و راپور فعاليت ھای خود را عند الموقع به باداران خود  ،به شيوخ عربی و انکليس و در اخير ھم به سی آی ای
می فرستند تا از ليست فعاالن مسموم کنندگان مغزی بشری نيفتند.
ھموطن شريف !! به عربستان مرو ،پول زحمت و کارت را در جيب شيخک ھای عربی مينداز! آنھا اين ميليارد ھا
دالر شما خوش باوران را در کلپ ھای شبانۀ امريکا و اروپا مصرف عياشی و شراب نوشی ھای خود می کنند ،قمار
می زنند و ...فقط يک کمی ازآن را برای اين چاپلوسان و کاسه ليسان خود مستقيم و غير مستقيم ارسال می دارد تا غالم
و دعا گوی شان باشد و از مزايای کعبه و ثواب نماز در مدينه و رواياتی از ابن ماجه و شيخ لشم الدين و پشم الدين ،
از اندازۀ بالھای ماليکه ،تسبيح فرشته ھا ،طول و عرض آسمان ھا ،عرش خدا ،ديو ،لوح محفوظ  ،جن ،پری ،زيبائی
يوسف ،اژدھای موسی  ،بھشت ھا ،حور ھا و ...برای شما موعظه دارند و با صد فريب و نيرنگ وسيله شوند تا پول
شما به جيب اعراب ھر ساله سرازير گردد.
حال اکر باز ھم به حرف من باور نداری ! و ھنوز ھم وسوسه شيطانی عالمان دين در نوکری اعراب وجودت را فرا
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گرفته و سنگ را خدا می دانی و حتما می روی ؟ برو ! اما ! يک خواھش از ھموطنت را بپذير و آن اين که  :آن خدای
سنگی که تو به او عقيده داری و تا عربستان می روی و دورش می گردی  ،به يقين بدان که او مملکتی که در آن ظلم
بيداد می کند ،گرسنگی  ،بيدوائی ،محروميت ،بيکاری در آن از حد گذشته و عالمان دين در ھمکاری با زور گويان
دولتی ھمه به نام خدا و )ﷲ اکبر( گويان مظلومان را تاراج می کنند  ،می کشند ،می درند  ،با بم ھای انتحاری به ھوا
می پرانند ھمه در خدمت شيخک ھای عرب و استعمار اند و تو خودت و امثال شما به زيارت سنگ سياه می رويد
چنين کشوری را فرا موش کرده است .لطفا ً وقتی داخل کعبه می شوی ھر يک از گوشه ھای کعبه را که رکن گويند
يعنی رکن حجر االسود کعبه -رکن عراقی کعبه – رکن شامی کعبه – رکن يمانی کعبه يعنی چھار گوشه بودن کعبه
انوقت در ھر گوشه يا رکن آن لطفا ً آدرس کشورما را )سر زمين ماتم زده و به خواب رفتۀ افغانستان( يا به او بده يا بر
سر دروازه اش )ھمان سنگ سياه ( بياويز تا باشد که به عقيده تو خدا در حقيقت ھمان سنگ سياه متوجه شود سر
زمينی ھم با چنين اوصافی در کرۀ زمين وجود دارد و ببينيم او چه می کند و يا واضح تر او چه می تواند بکند.
و به يقين کامل می توان گفت که ھمين ﷲ ھيچ کار مثبت و يا منفی در طول تاريخ بشريت نتوانسته انجام دھد و نخواھد
انجام داد ،چون به روايت قرآن او در مقابل يک بنده اش )ابی لھب( عاجز آمده و مخلوقش  ،بنده اش را دعای بد می
کند و مثل شعار مرده باد و زنده باد آدمھا در تظاھرات می گويد :دست ھايش بريده باد و  ...پس از او نمی توان توقع
تغيير سرنوشت يک ملت به خون تپيده را داشت و اميد وار بود.
بايد من و تو بفھميم که فقط ھمين محرومان و زحمتکشان استند که خود می توانند سرنوشت خود  ،جامعه و جھان را
تغيير دھند نه عالم دين ،نه سنگ سياه کعبۀ عربستان  ،فقط و فقط مردم !!!!! که با انقالب توده دی بنياد دولت ھای
مستبد و طبقاتی را از بين خواھند برداشت و با اين تغيير بنيادی فرھنگ اصيل انسانی شرافتمندانه روبنای جامعۀ مارا
شگوفان خواھد ساخت وآنوقت مال و عالم دينی وجود نخواھد داشت که از اعمال بيشرمانه و خاينانۀ گذشتۀ خود
خجالت بکشند.
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