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  .آزاد ل
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 خشونت دنباله روان اسالم
                                                                                                                                                

يک سايت  خاص طالبانی در ۀيابی  در دفاع از اسالم ناب محمدی از جبھ فارکريمی  به نام عبدالئو يا مالآقا  

ی ھا وشته خواندن  نباتوجه به اين مسأله و  عالقه به. ھای من قلم فر سائی نموده اند ی به ار تباط نوشتهاخوانی طالب

ھای  نوشته رفته و  به سايت مربوط،بر خود اختيار نموده اند حيثيت غالم و برده را کهی دنباله روان اعراب و آنان

 به تحرير آمده بود مطالعه عفت قلم که خيلی ھم بير حمانه و دور از ھر نوع "سديد"انرا در مورد آقای جناب ش

  .نيز افتادنام خودم  ھمچنان چشمم به ،نمودم

زيده  ظالمانه و دور از ھر نوع ادب و انسانيت تاآنھمھای من   را که به ارتباط نوشتهاين منادی طالبھای نوشته  

 ھيچ انسان و ۀرکيک که شايست جز فخاشی و تھمت و استعمال الفاظ خيلی تمام آنبا تأسف  ھمه را خواندم ،بودند

جمع لبدينی که از  مسلمانان نوع سيافی و طالبی و گجز و ت  نيس،دمکتب رفته و درس خوانده باشان که حد اقل افغ

 از کودکی در مسجد آنچه ؛ نيست از آنھاچيزی جز اين توقعی ھماند و  تير آوران شان جيره خواران اعراب و

يق نموده زرنمود و به او شان ت ان ايحاب میآی پاکست.اس. آی و ھمچنانبابان عرب ارخته بودند و آنچه منفعتآمو

خواھم به ھمان لھجه و کلمات به جواب شان بپردازم چون من با اشخاص در   من نمی.نثار بنده فر موده اند ،دندبو

 مغز ھای مردمده و خواھان زدودن افکار غير انسانی و بشری که ادم بوص مفکوره ھای خرافاتی در تجنگ نيستم با

  .باشم ما را پر نموده می

آوران   تيردانستم را ھم داشتم چون می ھايم و بد تر از آن از ابتدای نوشتهالعملی را  راستش توقع چنين عکس

آنی منافع شان در خطر افتاده و باالخره دکان و تجارت شان بر باد گری ھای قرءکه  با افشا خاطر اينه  باعراب

 که یده و در عصرشھا  تحميل  نام دين بر آنه مزخرفاتی بخواھد شد و ھموطنان ما متوجه خواھند گرديد که چه 

 باالخره از يک ،را نگھداشته اندخرافاتی گ وھم مرده پرسترود مارا ھنوز  عت به پيش می سرابشريت و علم ب

چون آنجا که .دارند ت صحبت می زبان اسالمی که خشونت اسجای و به يک نوعی از انواع سر کشيده و با ھمان
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  .منطق نباشد فحش و سفسطه به ميان می آيد

ی موضوعات دينی به پای جرو بحث سالم رم با ھموطنان و يا غير ھموطن روام حاض ھا نوشتهوجوديکه بارمن با 

. يم خود خدمتی نماۀعقب نگھداشته شدۀ شن شدن موضوعات دينی به جامع در رو استدالالت منطقینشسته و با
ھای  ما پيش آمده که اين کاری درستی  تهمگر بالمقابل مسلمانان با استفاده از رکيک ترين کلمات در بر خورد با نوش

اگر ايشان با منطق . توان داشت  گلبدينی و طالب جز اين توقعی نمی دنباله رو عربنخواھد بود اما از يک مسلمان

  .توانستيم با ھم مدتھا بحث داشته باشيم  نمودند شايد می  بر خورد می عفت قلمانی و حفظ کرامت انسو داليل  با

دانم تا بر  که از اخالق خود بعيد مینموده  را اتخاذ خشن و دشمنانهبر خورد چنان با ضعف منطق اما ايشان  

 است دردی را دوا مسلماناناين چنين  ۀن که خاص شمشير کشيدو) بد ماشی(فحاشی و. خورد بالمثل با ايشان کنم 

  سالح منطق بايد با.عصر کنونی گنجايش ندارداند و فعالً در  نھا قبل انجام دادهکند اين عمل را باداران شما قر نمی

  .خورد نمودحرکت و با مردم بر

 ھستند و در عقب نگھداشتن اذھان  اعرابۀگرويده و شيفتھا   خيلیايشانبر داشت من از جناب ايشان اين است که 

اند   نام اسالم کاشتهه  بدانستم تخمی را که اعراب در کشور ما  نموده اند من میأمردم ما رولی مھمی را در گذشته ايف

مشکلی با مردم ديگر انديش نخواھند داشت چون  خود درد شان خورده و خواھد خورد و  آنھاه حاصالت آن  ب

 . حل خواھد نمود ارتباط اسالمھا را به شکلی که باشد مشکل آنان در کشورھای مختلف به ھرشنوکران معاش خور

 بيرون آمده و در  افيون دينیان کم کم ازخماروشن نسل جوان و ھموطن مغز ھای راند که ين بودهاغافل از آنھا

ھا و  يان است متوجه نوشتهرجی در ئکرد ھا که به اوشان در گذشته چه شده و ھمين اکنون چه عمل اينبا مقايسه 

ن شن شدھا در رو باشند چون ھمچو نوشته  می خدمت گذاران شيخک ھای عربھای زنجيری و اعمال اين ديوانه

م را در ھنگی و ضد انسانی اسالضد فر،  حقيقیۀروز چھره دارد و روز ب ھا کمکی شايانی می ماھيت اصلی آن

سال ١۴٠٠المی به  ادبی اسسازد و مردم ما با خواندن ھمچو اليطالت و بی ھا متبارز می چوکات بندی ھمچو نوشته

  .يان بوده است در جر فکر خواھند نمود که آنوقت چه جرياناتی و چه وحشيگری ھایقبل

اين جمله  ) ھنگ گفت و گوی سالم است دينی ما دچار فقدان فرۀجامع( دانشمند محترم آقای سديد ۀمودنظر به فر

ده با انواع فقر از جمله فقر فرھنگی دچار  ملت عقب نگھداشته  شواقعاً در مورد ما   افغانھا صادق است زيرا که 

 .ھای مثبت و منفی آن ذھنيت ضعيف داريم فتن و يافتن جنبه ھمديگر و به تحليل گرۀبوده و در پذيرش عقيد

 ی توسط اينخرافات عربی و اسالم ۀسال از زھر فشانی ومنجمد ساختن مغز ھای ما نسل اندر نسل با اشاع١۴٠٠

ستدالل و ا ،تفاھم ،خود گذری ،ھنگ تحملگذرد و ما را چنان از فر ی دست پرورده میغالمک ھا و چلی ھا

بحث سالم دور ساخته و به جان ھم انداخته اند که ھيچ نيروی استعماری چنين زھری را به جامعه انسانی ما تحويل 

  .استعمار عربنداده است به جز 

ھای  مرا  داشتند تا نوشتهمی اگر جناب مولوی صاحب فاريابی واقعاً خواستار  جرو بحث سالم می بودند و عالقه 

نمودند و فقط با   را نثار ھموطن خود مییئپر خاش ھا و فحش ھا سازنده نمايند اوالً نبايد چنين انتقاد سالم و
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 سالم ۀھمين فقر انديش) اگر منطق باشد ضرورت فحاشی نيست(کردند  لط اثبات میغاظھارات دليل آنچه ما نوشتيم 

  .ست که در بر خورد با عقايد مخالف عصبانيت بارمی آوردا

احب با آن ھمه نوشته  خواسته اند صاحب امتيازی باالتر از آنچه فعالً دارند نزد اعراب گرديده و جناب مولوی ص

 ۀ جناب مال صاحب نشاندھندۀباشند  و اين نوشت ن میاوحشيانه به عقايد مخالفۀ حمل ۀنشان دھند که ھر لحظه آماد

باشد که مردم مظلوم و  ن کرام میاکرد ھای حزب آقای گلبدين و طالب رای محمدی  در چوکات عملغاسالم 

ھا  مرا ھم يکی از آن(می که مولوی صاحب تجربيات تلخی از رفقای خلقی و پرچ اخير ۀخوشباور ما در سه دھ

شان  ۀ مدی بوده است داشته و جنايات ھم محچۀ اسالم ناب و سو برادران اسالمی که تمثيل کننده) ندخطاب نموده ا

  .جاوز ھستندبانی دين اسالم و نيرو ھای استعمار گر و متقراند و تا حال  را شاھد بوده

 خاک ی که اين سر زمين را بهئ شما ھمانھاۀجناب مولوی  صاحب فراموش نکنند که ھمان رھبران اسالمی دو آتش 

ويرانه ھای شھر ھا و دھات است ھمان اسالم  ھا و مغان تجارت دينی شان خرابهی که ارئ آنھااند و خون کشيده

د  افتخارانه آنرا کنن  شرم نمی کهۀ آن عالوهيس ما ب تجاوز به نوامباشيد از ھا می  که شما ھم يکی از آنیيانگرا

  .دانند اسالمی ھم می

ديديد که اين برادران مسلمان   ؟؟ تا میھای داخلی اسالمی در کجا تشريف داشتيد جنگمگر شما در جنايات افشار و 

را شان بی ناموسی ھای نموده تمام   ذبح اسالمی خود شاننام اسالمه  بر راشما با چه وحشت و بربريت ھمديگ

  ؟؟متبرک نشان دادند

 و  آن ھمه بی قرار داشتيد اداران و شيخک ھای عرب و يا ھم آخوند ھا اگر در خارج از وطن و يا در رکاب ب

که ويديو ھای  را شنيده باشيد؟؟ و يا اينان را نديديد اقالً از ديگران آن داستانھا  اسالميون و رھبری ھای شوجدانی

 زنی را که کشته شده است انرا پوست نموده  با ھمکاری آقای سياف سری شورای نظارآنرا که گروھی مشھور به

   نديده ايد؟؟،اند

 خشن است و بوی ھای شما به ھمان پيمانه شيد چون روش نوشتهھای اسالمی بوده با گروه آن و شايد شما ھم جز

   ؟؟آيد جنايت از آن می خون و

 کرزی با ھم مزدورتی داده و در چوکات دولت  َمحبت و دوس شما دستبرادران خلقی و پرچمی ھمانھا امروز با 

کنم   نسل فقير و محروم کشور با ھم ھمکاری دارند  و شما فکر میۀديگر متحد شده و در خوردن خون باقيماند

کرد مسلمانھای واقعی از قماش   اگر عمل، ديگر انديشانۀورد با عقيدعوض نوشتن آن ھمه فحش و ناسزا در  بر خ

بانی قری که در حق مردم ما نموده اند و ھمه روزه به دھا انسان سر زمين ما ئين مدت و جفاھااخود تان را در 

 زير ،نشانند را به عزا میآنھا ھای  شود و خانواده توته ھای بدن شان به آسمان پراگنده میان  شده و اسالم گراي

  .بود انتقاد  قرار ميداديد بھتر می

  بم  شريکتوانند چنين انتقادی را انجام دھند چون جناب خود شان در ھمين راستا دانم آقای فاريابی نمی می
 و يا شايد ھم طراح بعضی عمليات جنائی ايشان باشند و دفاعی که از سنگسار اسالمی نموده اند بيان گر گذاران

باشد و بايد خاطر نشان سازم که اگر جناب شان اضافه تر ھم فحش بگويند  از بنده و ھمچنان   شان میھمين موقف
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سزا نايک کلمه ھان طق و بر منبه جز دليل و) از نوشته ھای خردمندانۀ شان برداشت دارمی که ئتا آنجا(آقای سديد 

  ؟؟نخواھند شنيد 

غالمان و اجيران  به تصوير خواھد کشيد که خا صه ای ای را سزا شخصيت خورد و خمير شده چون فحش و نا

جناب شان بايد بدانند که با اين ھمه نوشتار . ت  اعراب و شيخک ھای عرب اسانگان مخصوصاً ده به بيگخته شفرو

  ما گذاشته وۀ در  دامان جامعسالم و اسالم گرايان که ایتوان بر لکه ھای سياھ غير عادالنه و دور از عفت قلم نمی

 با اين ھمه خشونتی که دارند ،یی انتحار بم گذاری ھا با اين ھمه،ينندوحشتی که می افر با اين ھمه ،ندگذار می

  .دارند از چشم انسانھای با درد پنھان پرده انداخته و

  چيزی میچرنديات شماھايم و رد  ديد تا من در دفاع از نوشتهبو کمی مؤدب می کاش شما يک !مولوی صاحب

 ادبی را اختيار ۀتوانم با ھمان  روش شما عمل نمايم زيرا بايد شخصيت خرد و خمير شد ا افسوس که نمینوشتم ام

 .  دارمسخت نفرت ازين عمل که شما شدی و جوابگونموده کرد تا به پيمانه شما نزول 

 آزاد

  

  

 

  


