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  کابل- عبد امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٢
  

  روز مولود و دين فروشان
  

نام روز مولود ه ست، ب ا٢٠١۴ دسمبر سال ٢٢ به که امسال مصادف را دوازدھم ربيع االولدر کشور ھای اسالمی، 

که در صدر  اين. يعنی  تولد پيامبر اسالم با احترام برگزار می کنند و از عملکرد پيامبر شان به نيکوئی ياد می نمايند

. اسالم چه گذشت، من با آن کاری ندارم اما ھدف من اعمال ضد کرامت انسانی دين فروشان و قاتالن انسان ھاست

اول، مردم عوام که از روی اخالص و عقيده که حق فردی ھر شخص :  مردم مواجه ھستيمينجا، ما با دو طيف ازادر

دوم، عناصر ارتجاعی، دين فروشان، قاتالن، . خيزند و يا ختم و خيرات می نمايند است به دعا و نيايش بر می

و دينی می نمايند و به آن ويرانگران و ميھن فروشان است که از مولود در انجام اعمال زشت شان بھره برداری سياسی 

  .  دھند قدسيت می

ه تصور کنيم که تولد پبامبر اسالم، شکوه و جالل معنوی برای بشريت بار آورد، آيا اين دست آورد در حال حاضر ب

آيا . وسيلۀ دين فروشان و کسبه کاران دين مسخ نشده است؟ در افغانستان نظر اندازيد که وحشت در آنجا مستولی است

 و ھزار ھا  سياف، محسنی، ربانی، حضرت، نقيب، مزاری، مال عمر، خليلی، محقق، گلبدينن عملکرد توا می

جاست که يناال درؤس. شارالتان مذھبی را ھم آھنگ با معنی بزرگداشت روز تولد پيامبر اسالم دانست که به آن می بالند

که می گويند، معتقد اند؟ اگر پيامبر اسالم برای بشريت سعادت آورد،  آيا ھمين انسان ھای فاقد خصايل انسانی به چيزی

کشتار، ويرانگری، بم گذاری، دروغ، خيانت، دوروئی، ميھن فروشی، . شما نامردان مذھبی عکس آن را ثابت ساختيد

ه شما بر الم ھمين است کآيا دستور پيامبر اس. منافقت و پستی جزء روش روزانۀ زندگی شما فرومايگان دين است

رد سال تجاوز کنيد و آن عملکرد زشت غير انسانی را حق دينی و طبيعی خود بدانيد؟ به ايران بنگريد که دختران خ

 و صد ی، رفسنجانی، خاتمی، روحانیاخمينی، خلخالی، خامنه . ين کشور چه وحشتی برپا کرده استانظام حيوانی در

 ٣۶بيش از . نام اسالم و محمد و علی از دم تيغ کشيدنده انسان ھا را به چه تعداد بھا وحشی ديگر اين نظام ضد بشريت 

بود،  سال است که نظام وحشت خمينی صد ھا صحرای کربال را در ايران برپا کرده است که اگر يزيد ھم  زنده می

 .  ورد آپيش شان سر عذر و تسليم فرو می

 يک رستاخيز فکری و قيام معنوی  نيازمند اند تا از زير مردم زير ستم افغانستان، ايران و ساير جوامع اسالمی به

  . شالق تاريک انديشان مذھبی و دين فروشان مسلکی رھائی يابند

  

  

 


