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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

 ٢٠١١ سپتمبر ١٨

 

  از"فاريابی"نام ه منطق شخصی ب

 ديدگاه اسالم ناب محمدی
 

لفون ھای دوستان  به ار تباط ي و ھمچنان تھای زياد  به اساس ايميل، مگرمندی و ميل قلبی خودم خالف  عالقه

داليل ھموطنانم اين بود که غرض افشای . مجبور به نوشتن اين چند سطر شدم " فاريابی"نام ه نامه شخصی بفحش

را که به اصطالح خود شان  سنگر و جھت گيری مسلمان عرب زده بايد چند سطری از فحاشی و دشنام ھای شان

 نوشته و سطح آگاھی است،  بوده " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پور تال آزادگانۀتشرھای من من  نوشتهجوابدر 

را با دگر انديشان روی معيار ھای شريعت محمدی در معرض قضاوت ھموطنان  و بر خورد اسالمی جناب شان

  :گرانمايه قرار دھم

اند که نظر به تقاضای  ای مرا جواب گفتهھ  صفحه در شش بخش نوشته١۵ در حدود"فاريابی"نام ه ھا ب يکی از آدم

  :آورم ينجا  میای ھا را در ئکوتاه و مختصر از آن ھمه ياوه گوھموطنان عزيزم فقط بخش 

 و يا اينکه يادش دادند نثار  ياد داشتبه و بيراه  فته و آنچه از بد مرا زير بمبارد شديد فحش گرآدمک فحاشاين  

 ھايم را با دادن فحشھا و دشنام ھای رکيک به اصطالح خود شان جواب  شتهشخص بنده نموده و در پھلوی آن نو

آميزی شده   و نظر به خواھش دوستان عزيزم چند  سطر ازين دشنام ھا را در بين قوس و رنگاند اسالمی داده

کردم نبايد به در ابتدا فکر ( ھا درين باره چه باشد دارم تا قضاوت آن خدمت خوانندگان گرامی و ار جمند تقديم می

ھا و تھمت ھای نويسندگان  و به اين شخص که کارش نشخوار دروغد اين ھتاکی ھا که تکراری ھستند پاسخ دا

شدم که او با کمال  ھا است ارزشی قايل شد اما وقتی متوجه ھای آن شجاع الدين شفا و دزدی از کتاب ايرانی مثل

جھالتی که از نوشته ھايش موج ميزند و مغرورانه ادعای  يسوادی وودر ينجا موجود حقير که با وجود ب....... ابلھی

بايد گفت که تأخير پاسخ به اراجيفش دليلی جز اين ندارد که سايت منتشر کننده آن  بزرکتر از ظر فيت خود مينمايد

طور من نيز با اين سايت درين اواخر بی شود و حت می ارزش که کمتر کسی متوجه آن سايتی است گمنام و بی

که تا گلو در لجنزار غالمی غرق > آزاد < اين باصطالح (دھند  و جناب شان چنين ادامه می )ناگھانی مواجه شدم
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ساختن اجوره ای که برايش  اين دشنام ھا را برای خوش ساختن باداران شرقی و غربی خويش و حالل ھمه است و

ن شيادان نقال که تعداد شان از انگشتان يک پا کمتر است خوانندگان عزيز را متوجه اي.....شود مينويسد  پرداخته می

مسلمان که با رکيک ترين و  ھا و بھتان ھای شان عليه اسالم و قرآن و مقدسات ھا ھمه دروغ ميسازيم و آن اينکه اين

 و انتقاد علمی ھا واقعاً بحث اگر اين.... آزادی بيان مينامند ميکنند غير اخالقی ترين و غير انسانی ترين الفاظ ارائه

جتناب ورزند  ا مراعات کنند و از الفاظ رکيک و دشنام ھای کوچه بازاری و ضد عفت قلممينمايند بايد قواعد آنرا

اين اخالق و خوی و خاصيت بندگان مار کس است و ايشان در مکتب مار کسيسم جز دشنام و .. ھا نميکنند  و اين.... 

  شيادی و عوامفريبی و قتل و کشتار و ساير اعمال و افکار شيطانی چيزیخشونت و دروغ گويی و تھمت و افترا و

اکاذيب ملحدان غير افغانی و دزدی   و دوم اينکه ايشان از خود چيزی ندارند جز تکرار و نشخوار.....نياموخته اند

سواد چه نقصی را در قرآن يافته است که با اينھمه  کسيست ابله و بیر  بيا ئيد ببينيم اين ما.....ھا  ھای آن از کتاب

التحصيل االزھر ھم ھستند  و اين قرآن که از طرف بر خی از پرو فيسور ھای اسالمی که فارغ..... تکبر  غرور و

ت و  اين است بر داش >سوره قرآن به زبان خودش  تشريح يک<شود که قرآن الھی است گفته و تأکيد مسلسل می

ز بس شب و روز  اسواد يک مار کسيست ابله که در عمرش  جز غالمی و اسارت چيزی را نياموخته و منطق و

اينجا از مار ... وقت نيافته که سوادی بياموزد. ست  اسر کرم سجده به پای اين و آن بت کمونيسم ووطنفروشی بوده

ابی که شامل شش بخش و يک متمم است ھمه از چنين ھای آقای فاري خالصه اين نوشته.... ) کسيست کودن ميپر سم 

 –حيا   بی–ادب   بی–ملحد  -  مکار–استالين و مائو -  کودن-  بنده لنين – بنده شياد مار کس –جمالت پر است مثل 

مار  -  ستالين و مائوو فرزند نامشروع لنين  -  خاديست الکولی– مار کسيست خبيث - وجدان  بی–غالم مسکو 

 - يادخاديست خون اشام و ش -خاديست ابليس - احمق - نيسم معتاد به افيون مار کسيسم و چرس کمو - الکسيست دج

ای يک مسلمان واقعی که   صفحه١۵ فحش ھای ۀاين بود خالص........) مثالھم  ا االغ و قاتل و– جنايتکار جاسوس

  .يان کننده سرشت واقعی اسالمی استنوشته ھايش ب

کنم تا در   خود را مجبور احساس نمی،ی خود در طول عمرماتھايم و جريانات مبارز  نوشتهر دفاع از خود و من د

آن و جنايات قر –من با اديان مخصوصاً اسالم و محمد . ت ھمچو اشخاص به دفاع بر خيزم آمقابل تعرضات و افترا

نی  مردم ما را در طول تاريخ  ياليسم و استعمار جھاھا  منحيث ابزار تسلط امپر م ايناسالمی  که در مجموع تما

 . ھا به مبارزه بر خاسته ام نه عليه عرب زده ای مثل فاريابی و امثال شان آسيب رسانيده اند در تضادم و عليه آن

  :ياداشت

  اسالمی آقای فاريابی توجه خواھند نمود تا چنين بر خورد اسالمی را  ۀھموطنان گرانمايه من با خواندن اين نوشت (

و خواھند ديد محمد و دار و   سال به عقب ببرند چه وحشت و جناياتی در نظر شان جلوه خواھد نمود١۴٠٠اگر 

 آزاد) اند ؟؟   آدمکش او چه اندازه سفاک بودهۀدست

  

  :يادداشت

منتشر آورده اند، بدون ويراستاری " فاريابی"از شخصی به نام آقای " آزاد"ھائی را که آقای تمام نقل قول  -١

  .ستاری از حدت و شدت آن کاسته شوداتا نکند با وير. نموديم

نام سايت بی و "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" از اين که ايشان لطف نموده ابراز داشته اند که گويا پورتال -٢

به مثابۀ ، چنين لطفی ما را متعجب ننمود، چه برای آنانی که ھنوز ھم نشانيست که در ھمين اواخر با آن آشنا شده اند

 امپرياليزم و ارتجاع خواب رسيدن به قدرت اربابش را می بيند، عدم اطالع از "اصحاب کھف"پاسبان در جمع 
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نه تنھا عيب نيست بلکه در ذات خود دشمنی با آن می تواند "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"موجوديت پورتال

  .مغان بياوردنردبان ترقی و رسيدن به چوکی ھای باال را نيز به ار

از آن گذشته وقتی پورتال خود را حامی و مدافع استقالل کشور و آزادی مردم آن معرفی می دارد، انقياد طلبان و 

 عمری ازبعد " فاريابی"اميد است آقای. داشته باشندچشم ديدن آن را نبايد  "آی.اس.آی"مزدوران قالده به گردن 

يدن آزاديخواھان افغان را نيز بيابند، ھر چند که اين امر مطابق ذوق و سرانجام استقرار يافته و چشم د" مھاجرت"

  .نباشدشان " پاره دريائی"و اربابان شان شخص خواست قلبی 

  AA-AA ادارۀ پورتال                                                              

 

  


