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  :يادداشت پورتال 
  ! مشعل.هموطن و نويسندۀ گرامی جناب م

به  ب ديگر بعد از پيرايش سی نشراتی پورتال، به مانند همه مطاليک دنيا تشکر از مطلب ارسالی شما که طبق پالي
  با تقديم محبت. موفق باشيد و همکاری خويش را با ما ادامه بدهيد. نشر ميرسد

 AA - AA ادارۀ پورتال                                                                   
  
   مشعل.م
  

  ! آزاد، سالم برشما افغانستانی و مردمی ارجمند، دست اندرکاران صفحه ملتيدوستان نها
 عنوان ني تحت همی زاهدني حسی که در نقد از مطلب آقا»ني دی به بهانه یاستعمار زبان« را تحت عنوان ی مطلبنکيا

  .دي است که بانشرآن بنده را نوازش فرمائديام. فرستمي تان می براباشد،ي است، مدهيدر کابل پرس به نشر رس
  بهي شایبا عرض احترامات ب

 مشعل  . م
 

 ني دۀ به بهانیاستعمار زبان
 

 به برادر جوان و مستعد ما یاگر انتقاد و برخورد.  باشدی منظورما فقط از روشن شدن مطلب میدرنوشته آت      
 ني به ای سن جوانني که او درنيا.  باشدی صورت گرفته است، فقط متوجه ساختن او به اشتباهاتش می زاهدنيحس
 اقوام برادر افغانستان و ني است که او قلمش را در راه وحدت بديام.  باشدی مباهات ميۀا منگردي ملي به مساینيزبيت

 . که باشند، بکار اندازدیلي از هر قوم و قبی جنگتکاراني جناهي و مبارزه علزماي عزهنيخدمت به م
 به نام ی آمدند، دانشمندی که به دربار او می علما و دانشمندانۀجمل  ازی در عهد سلطان محمود غزنوند،يگويم      

 شد، که دربان یبودن قدش باعث آن م اما قاصر. ابدي به دربار آن شاه حضور خواستيبحرالعلوم، که از قد کوتاه بود، م
 که قامت بلند رايی  موچشود،يالخره بحرالعلوم مجبور ماب.  راه ندهدبار نگرفته و به دری دانشمند جدۀشاه او را بمثاب
 زي را نی بحرالعلوم اصل،ی قد سرو موچیدربان برو.  و پاک ملبس ساخته، با خود به دربار ببرددي جدیداشت، به کاال

 گذاشته بود، فقط حرالعلوم با بکهی  قراری از روشود،ي مواجه میالؤ در دربار به سیهرگاه موچ. دهديبه دربار اجازه م
 از فرط غرور گري دی که موچکشد،ي ميیر آخر بجاکا. پردازدياالت مؤ به جواب سی و بحرالعلوم اصلديگويقل م

 گذارد، که مورد قبول ی مانيم  را با سلطان دراني و جردهيبحرالعلوم مجبور گرد. رديگي نملي را تحویبحرالعلوم اصل
ا  تد،ي برده و از هردو سؤال نمای در غزنی را به دشتی کند تا او و موچی مشنهادي پومبحرالعل. رديگي قرار نمیغزنو
 به دشت هردو را در دني و پس از رسرفتهي بحرالعلوم را پذشنهاديشاه محمود پ.  دارندهئ در مورد دشت ارایطرح

 رسد،ي می نوبت به موچیوقت کرده و هئ ارای طرح جالبیبحرالعلوم اصل.  پرسدیمورد دشت م رابطه به طرح شان در
 دولت خواهد دي عاهي از درک مالی بسازند، پول سرشاری گری موچی کند، که اگر تمام دشت را دکان های مشنهاديپ

 را بقه وار ی بزرگني بدایله أمس. نگردي می ماندن قرآن از در زبانپرستی عربۀلأ به مسزي نی زاهدنيمتاسفانه حس. شد
 مسأله به ني که در عقب ارايز. دي نمای محدود منيدي فروشان بني را در برابر دی زاهدی آقانطق مدني چاه دۀبرابر دهن

 جان را گرفته و ني تا دست حسدي دارد که من خواهم کوشیگري بلکه عوامل دست،ي نهفته نی صورت استعمار زبانچيه
 در رابطه به زبان چند  قبًالیول.  سرسخت بگذارمی هاتي واقعني زمی را بروشي و پادهي کشیاو را از چاه زبان پرست

 : دانمی می آورادينکته را قابل 
 باشند، مانند ی انسان مۀ خاص خود را داشــته و چون سـاخته و پرداختيیباي تفاهم اند و هر زبان زۀليانها وسزب  ــ١

 بودن و تعصب ی بعدکي لي انزجار داشتن دلگرانيعاشق زبان خود بودن و از زبان د.  خود را هم دارندوبيانسانها ع
 .رسانديانسان را م
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 ی هم ميیباي و به زرنديگي رنگ مگري و از هم دابندي ی با هم امتزاج معتيدر طب ها وهي گل ها و مکهيهمانطور  ــ٢
 زبان که زشي در رابطه به زبان از آمديچرا ما با.  پردازندی انواع مبي به ترکًا دانشمندان عمدنکهي از امي بگذرند،يافزا
 يی جاچي قرار دارد، هعتي قانون طب زبان که در جهت مقابلی خالص سازی هاشتال. مي کنیري جلوگستيعي امر طبکي

 ی نتوانستند از نفوذ متقابل زبانهاگراني و دالمان چون يی اروپاۀشرفتي پی کشورهایوقت. را نگرفته و نخواهد گرفت
 ی غنکاي امریسيزبان انگل.  بودمي کار نخواهني خود هرگز قادر به ازي ما با آن امکانات نا چند،ي نمایري جلوگگريهمد
 از زبان ی از اقوام سراسر جهان، که هر کدام کلماتستيبي که باشندگان آن ترکنست،ي و عامل آن هم ااستين دن زبانيتر

آنان در . نساخته اند  آن رایسي مترادف انگلست،الماني ۀ که کلمندرگاردني کی ها برايیامرکا. خود را به آن افزوده است
 . زبان خود افزودندی باشد، به غنانيجمع آن مجاهد مجاهد که صورت ۀ کلمرفتني با پذیالدي نود مۀده
 هزار مين  وکي از شتري اسالم که بنياعراب قبل از ظهور د.  باشدی ما می تر از زبان دری غننيقي به یزبان عرب  ــ٣

.  رسدی به هزار سال هم نمی شعر فارسني تریمي عمر قدکهي در حالسرودند،ي اشعار بلند و بغرنج مشود،يسال م
 اگر قرار باشد که به گرياز طرف د. مي باشی زبان عربوني را مدليمسا بسا از دي شعر ما باۀني در زمنکهي از اميرذبگ

 ی و علمی تمام افتخارات ادبی فردوسۀ از شهنامري شد، که غمي مجبور خواهم،ي ورزی حد دشمنني به ایزبان عرب
 ی عربۀ کلم١٧ در حدود ی که خودت نوشته ای مطلبنيدر هم. ميرا به آتش بکش...  حافظ و ديوان ،یخودما مانند مثنو

 ی بتوانگري دم،ي کنروني بی را از زبان دری کنم، که اگر کلمات عربیباور نم. ی پراگراف بکار برده اکيرا  تنها در 
 .یاوري بري تحرۀ را برشتی مطلبنيکوچکتر

  :شودي برخوردار ملي ذازاتي داشته باشد از امتادي شتريانسان هر قدر زبان ب  ــ٤
 مطلب خود را به آن ی مجبور هست،ی آموزی را میگري زبان دیوقت.  خاص خودش را داردانيــ هر زبان شکل ب   
 یني ببري خميگوئي میدر فارس. شودي باعث بکار انداختن فکر و سبب رشد مغز انسان منيا. يی نمای فورمولبنداني بۀويش

  .باشدي آن میفظل تحت الیمعن) یببر را ريکه خ( یوسي ري خنديگويو پشتو زبانان ما م
 خود تي و با استفاده از منابع موجود در آن زبان به علمیبري مشتري لذت بیريگي مادي که ی هر زبانی هايیبايــ از ز  
 خود یدر زبان مای معنوراثي بازهم بقه وار در چاه م و االیشوي مبدل می به انسان چند بعدجهي و در نتيی افزایم

 .ی مانیمحدود م
به . شودي تفاهم و آموزش متقابل سهل تر مۀني زمند،ي نفوذ نماگري در همد مختلف متقابًالیهر قدر کلمات زبانها  ــ٥
 ی که کلمات اکثر زبانهاراي زرند،يگي مادي است که زبان اردو را باشندگان هند، افغانستان و منطقه زود تر لي دلنيهم

 . باشدیشامل م زبان نيمنطقه در
تا احمق در " ديگوي پردازم به اصل مسأله و بحث خود را از ضرب المثل مردم ما که میپس از تذکر نکات باال م      

 احمق و در ی محلی از قرائت قرآن بزبانهایري جلوگیعلت اصل.  کنمی، آغاز م" ماندی مفلس در نمستيجهان باق
 عی کردن آنان در برابر دوستان واقکي از آنان و تحرهآنان، سوء استفاد  نگه داشتن مردم، حکومت کردن بریکيتار

 . آورمی کشور ما، اسالم و جهان مخي مسأله چند مثال از تارني روشن شدن ایبرا. باشديشان م
  شان،ی دوست واقعهيرا عل  ها پس از استرداد استقالل کشور به همت مردم ما، ملت ماسي در کشور ما انگلد،يني ببــ

 . اهللا بچه سقو را بر کشور ما حکمفرما ساختندبي حبکي تارۀ کرده و پس از سقوط سلطنت او دورکيشاه امان اهللا تحر
 ًا را عمدی ادهي انسان صاحب عقکي یهرگاه مسلمان «: نستي آن ای درۀ وجود دارد که ترجمای هي آمي در قرآن کرــ 

حال اگر » . ماندی می در جهنم باقًامي جهنم مقر او بوده و دای جانيتر بد رود،ي مسلمان به جهنم منيبه قتل برساند، ا
 از جانب  در آن صورت اوًالبودند،ي مطلع متي آني و مردم ما از اشديالوت و قرائت مت و پشتو یقرآن به زبان در

ها به فرق پشتون  یحزب وحدت. گرفتندي مورد سوء استفاد قرار نمی جنگتکاراني و جناافي ساريحکمت  مسعود،،یمزار
 کردند، ی نمتجاوز ما ۀعي ها در افشار و چنداول به ناموس مردم شی نظاری شورادند،يکوبي نمخي مگرانيو تاجک و د

 يًاثان.  پرداختی کابل نمی به قتل و قتال اهالید و حزب اسالمن سوختاندی نمنرهاي ما را در کانتی ها هزاره هایافيس
 کافرند و قي به تحقی جنگکاراني و تمام جنایلي خلی ربانار،ي مسعود، حکمت،ی باال مزاريۀآ که به اساس دانستند،يمردم م

 در آن ًامي و داننديگزي آن مقرمی جاني در بدترروندي به جهنم مناني کرده است، اهي آني که خداوند  دریبه قرار وعده ا
 .رسندي بدان منزل واحد موعود مشانيا ا بند،ي نمای که آگاهانه از آنان دفاع می مانند و کسانی میجا باق

 آزاد ساختند، دولت سي استعمار انگلوغي را از کاي امرشي جورج واشنگتن و رفقاکه،ي زمانکاي امرۀ متحداالتي در اــ
 کار ني ایبرا.  خود درآوردۀطري را برانداخته و دوباره تحت سکاي تا دولت مستقل امرد،يکوشي انگلستان میاستعمار
 ها شيکش.  کافرندشي که جورج واشنگتن و رفقاند،ي نماغي مردم تبلني تا ب، فرستادکاي ها را به امرشي کشاديتعداد ز

 شي جورج واشنگتن و رفقاهي دلخوا علۀ مردم باز کرده و با ترجمني بود، در بني التاي و ی را که به زبان عبرانليانج
 ترجمه و یسي به زبان انگلدي بالي کند، که انجی مشنهادير بود، پ انسان متفککي که نکن،يابراهام ل.  نمودندی مغيتبل

 لي انجی نگذشته بود، که شاگردان مکاتب متن و محتویمدت کوتاه.  گرددی در مکاتب جبریسيخواندن آن به زبان انگل
 مکتب  از طرف شاگردانکرد،ي را غلط ترجمه ملي انجیسوي عی مالی و برزن، وقتیرا درک کرده و در سر هر کو

 يی مردم که به دروغ گو؟ آمده استیزي همچو چلي انجی که در کجادند،يپرسيشد و از او مي جلوش باز میسي انگلليانج
 با طرح متفکر بزرگ بي ترتنيبه ا. گرفتندي مدي لت و کوب شدري مال را زبردند،ي می پیسوي عی مالیو کثافت کار
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 . شدی قطعکايه شده و استقالل امر گرفتلي استفاده از انجوء جلو سنکنيابراهام ل
 
 بود، او را مخاطب قرار داده یادي شعاص، که انسان کامًالو مرع مشاور و ممدش ی روزه،ي در زمان خالفت معاوــ
 یاري از هوشاي و مي کنی آنها حکومت می مثل من و تو باالیادي شی مردم است، که انسانهای از سادگني اايآ«: پرسديم

بر برآمده و ن میعاص باالعمرو  آن روز یفردا. » من و توستیارياز هوش«: ديگوي در جواب مهيعاوم. »باشد؟يما م
 کنم، که نه در قرآن آمده و نه هم ی شما بازگو می برارا ی اسالمیمن اصل!  مردمیا«: ديدهيمردم را مخاطب قرار م

 تالش زيه نيمعاو. » باشدی میاش نرسد، حرام یني زبانش به بی است، که هر کسني و آن اصل ااست امبري پثياز احاد
 ۀ که او هم از جملد،يگوي به تمسخر مهيعاص به معاوو مرع.  کردی کوتاهیني به بدني رسی زبانش برایکرد، ول
 فرموده باشد، دي تاکامبري نه در قرآن آمده باشد و نه هم پی حرفی وقتدهد،ي محي توضهيبعد به معاو.  باشدی مانيحرام

 خاطر در متن ني باشد، به همی آنها مني قرآن جوان تری آسمانی کتاب هاۀل از جمیبل.  ستي نیمعلوم است، که اسالم
 خواهند ثيعاص، حدعمرو  چون یاداني است، که از زبان او شدانستهي اسالم چون مامبريپ.  استامدهي نیرييآن تغ

هرگاه . افتير دتواني با متن قرآن مسهي را در مقاثيکه صحت و سقم احاد ملحوظ امر فرموده است، نيساخت، به هم
 اري حکمت،یلي خلاف،ي مسعود، س،ی ما، ربانادانيش.  باشدی می قرار داشته باشد، ساختگی در تضاد با اوامر قرآنیثيحد

 ني و دی جنگتکاراني جنانيا ملت مسلمان ما گري شد، دري و پشتو تکثی دری که اگر قرآن به زبان هادانند،ي منيريو سا
 .رسانندي شان مني اعمال ننگی نداده به سزایفروش را مجال

 :دهدي ملي تشکلي را موارد ذی تکامل علوم وتفکر بشرخي دستاورد اسالم در تارني بزرگترــ
ورد انسان دانسته و  دستاپنداشت،ي دانسته و جادو مطاني ماقبل از اسالم، که علم را اثر شاني ادرياسالم برخالف سا  ــ١
 قي امت خود را به آموختن آن تشویگري دثي و در حدسازدي اسالم فراگرفتن آن را بر مرد و زن مسلمان فرض مامبريپ

 . باشدني که در چلو ود،ياموزي که علم را بد،يفرمايکرده م
 مسجد در خدمت عوام الناس قي فقط در دسترس و خدمت دربار و فرعونان قرار داشت، از طراسالم علم را که قبًال ــ٢

دانشمندان . دي نماشرفتي پی بشکل جهشکرد،ي تکامل می بطاري بس که علم که قبًالگردد،ي امر باعث منيا. ديدهيقرار م
مسلمانان توانستند، فقط در مدت .  آمده بودندلي دانش ناۀ در صحنزي ناچیلي خی هاشرفتي تا آنزمان به پني زمۀتمام کر

 درخشان دست ی هاشرفتي به پرهي و غیانوردي در،ی مهندس،یاضي ر،ی طبابت، استرولوژۀدر ساحدو سه صد سال 
 ی مسمولوتوفکه به غلط به نام م( مولوتوفلي زرهپوش، کوکتن،ي به زمني ساعت، واترپمب، راکت زمنياول. ابندي

، آله معلوم نمودن مقدارخون )خته شد سانيالدء  از جانب استاد بهایبي صلی جنگ هااني بار در جرني اولکه رايشده، ز
 نيمن در.  باشدی مسلمان مکراني نوشته خارج است، ساخت علما و تخنني اۀش آن از حوصلپيمايکه ... در بدن و 

 و ی ملی هاونيزي که از تلو،یوبيآر.  ترجمه خ»ی په اسالم ککي او تخنوههپ« فلم دني را به دزيرابطه خوانندگان عز
 .سازمي شد، راجع م کابل نشریانايآر

 وناردوي نمودند، لی صد ها سال زندانساي کلی هارخانهي و در زدهي را از مسلمانان دزدی کتب علميی اروپاانيسويع      
به عنوان نمونه .  مسلمانان را فقط بازگو کردندی آورده و دستاوردهاروني کتب را از آنجا بني الهي گالويلي و گالیداونچ
 مسلمانان کهي را کشف کرد، در حالني بودن زمیکه کرو  بود،ی انسانني اوللهيل که گاکردند،ي مسيدررا در مکاتب ت ما

 ني زمۀ و کراراتي ستاره ها و سۀني بلکه در زمدانستند،ي را مني بودن زمی نه تنها کرویهفت هشت صد سال قبل از و
با . رسدي بنظر میاکردنآن عصر باورن  درصوصًا انسانها و مخیاري بسی آمده بودند، که برالي نائیبه دستاورد ها

 بود که یانوردي مسلمانان در ساحه دری دستاوردهاري فاصله در بحر و سایري اندازه گلياستفاده از قطب نما، وسا
 مختلف ی هانهي مسلمانان، در زمی علمی دستاوردهاري را کشف کرده و با استفاده از ساکاي توانستند، امرانئياروپا

را کنار زده و آفتاب   اروپای خرافات مذهبکي تاری مسلمانان بود، که ابرهایتاوردها دسیبل.  روندشيار به پجهش و
 . قاره به تابش درآوردنيدانش را بر

 گسترش داده بودند، شروع قاي و افرکاي مستعمرات خود را به امرۀ ها که به ابرقدرت مبدل شده  و ساحسيانگل      
 آنزمان  که اکثرًاانه،ي شرق می اسالمی درآوردن کشورهاطرهي سري و زهي ترکی اسالمیورتدن امپراکردند به خاتمه دا

 ی بار با ترک ها دست و پنجه نرم کردند، اما به شکست هاني ها چندسيانگل. ند قرار داشتی عثمانهي تسلط ترکريز
 را تي نموده و توسط او وهابیداري خر بنام عبدالوهاب رای مردی عربیالخره در کشورهااب. مفتضح روبرو شدند

 و بوده عرب امبري پنکهي اغي به تبلکندي شروع مباشد،ي او مروي ما هم پافي که سس،ي مرد مزدور انگلنيا.  نهادندانيبن
 کي عربان را برضد ترکان تحرلهي وسني و بدباشدي اعراب میعي طبراثي نازل شده است و خالفت میقرآن به عرب

 ی ملي به مستعمرات خود تبدًا ترکان کمک نموده، بعدوغي از يی رهای را برای عربی ها ابتدا کشورهاسيانگل. کنديم
 که در دهند،ي گزارش مهيانت به سلطنت برد،نشوي و افغانستان من وارد هندوستاسي انگلی قوای وقتگرياز جانب د. کند

 سي تدرزي نرهي و غی طبابت، استرولوژ،یمهندس ،یاضي مانند رگري علوم دیني دليمساجد مسلمانان عالوه بر مسا
 رنگ و کهی  نموده و هم تاجائیداري مسلمان را خرني خاوني که هم مذهبابند،ي یآنها از مقام سلطنت دستور م. شوديم

 ني کرده و در بی او اصحاب کرام خود را معرفامبري پۀ شباهت داشته باشد، بنام اوالديیايشکل خودشان به مردم آس
 شده، یداري خرونيآنها در کنار مذهب.  نداردیکار  بوده و در مسجد سروطاني که علم کار شند،ي نماغي تبلديانان بامسلم

 رابطه نيدر. باشندي مکتب او مروي پی اسالمی کشورهاانيادگراي اکثر بنبًاي که تقرخرند،ي را هم میموالنا مودود
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 دي و حادثه ورلد ترناين نابا عبدالرحمخي، که در رابطه به شالمانال  ـ یرـ تا ونيزي که تلویمراجعه شود به فلم مستند
 اني مروج بود از ملمانان مسني که در برايی  ها فرهنگ علمسي انگلبي ترتنيبد.  نود منتشر ساختۀسنتر در ده
نان آ اني، م در اروپا مروج بودساي کلتي را که در زمان حاکمیسوي مسلمانان خرافات عی احمق سازیبرداشته و برا

 . سازدی مجيرا
 دي تولیراسالمي غی در کشورها اکثرًانسوي بدیري قرآن مقدس است و نه کاغذ آن، که از دای و محتوی معن اصًالــ 
 که د،يگوي مامبرشي خداوند در قرآن به پشوند،يو طالب معجزه م ا ازغمبري کافران زمان پی وقتلي دلنيبه هم. شوديم

 بلخ ی که موالنانجاستياز. اورندي مثل آن را بای هي آدي بانده و اگر کافران صداقت دار رسولش بودۀقرآن معجز
 قبل از یدر رابطه به کتب آسمان. مي جاهالن گذاشتی و پوست آنرا براميرا برداشت  قرآن مغز آناني که ما از مد،يگويم

از   وشد، بایچون کتاب جوانتر از همه م قرآن ی دادند، ولرييرا تغ  که صورت گرفت، آنست که متن آنيیقرآن جفا
 ها سي لحاظ انگلنيبه هم.  در متن آن ناممکن بودريي شده است، فلهذا تغیطرف مسلمانان در صدر اسالم جمع آور

 و زبان قرآن را یاهي مسلمانان مقدس بودن کاغذ و سني شان در بی و مذهبادگراي مزدوران بنۀليکوشش نمودند، تا بوس
 زمان ی مروجه در اروپایسوي خرافات عنراهينگه دارند و از  قرآن دورایبتوانند مسلمانان را از معن مروج ساخته و

 که ی بپرسیگري دی جنگتکاري و هر جنای رباناف،يحال اگر از س.  مسلمانان جا بزننداني را بنام اسالم  مساي کلتيحاکم
 شي عبادت و رکالم ۀواندن نماز، رفتن به حج، خالص خنيقي به ست؟ي چگرشاني انسان ها نسبت به همدی برتراريمع

 يی روزها چون از جانب استعمار به خاطر قوم گراني و دردانند،ي آن مگري انسان نسبت به دکي ی برترليدراز را دل
 قرآن به وضاحت کهی حال در.  کنندی مغي تبلی برترلي دلزي را نلهي تبار و قبکي حتما تعلق به رند،يگي پول مزين
 گرشي تبار بر دکي نه عرب برعجم، نه تي آنيبه اساس ا.  شماستني تری متقاوند شما در نزد خدني که بهترد،يفرمايم

 تقواست و یکياز نظر قرآن . دهدي می برترگرشي انسان را بر دکي تقواست، که ی قرآناري معگانهي داشته و یبرتر
 نزدش قرار نداده سانان انی برتراري عبادت خودش را معازي نی بزديعبادت حق پروردگار عالم است و ا.  عبادتگريد

  :ديفرماي می بلخی است، که موالنا جالل الدلي دلیبه هم.  و نبات استواني از اتالف حق انسان، حزيتقوا پره. است
 

   دل بهتر استکيز هزاران کعبه ا  ر که حج اکبرست و بدست آدل
 

 فراوان ی دراز و نمازهای هاشي الرغم ریعل...  و یلي خلاف،ي سار،يمت مسعود، حک،ی  ربانم،ي براساس قرآن کرپس
 قي بلکه به تحقستند،ي که نستندي انسانها نني و حق آنها را تلف کرده اند، نه تنها که بهترختهي آنکه خون انسانها را ریبرا

 در برابر ظلم و امي قکه رايده ز آنان جهاد اکبر بوهي علاميق.  باشدی مان شی دوزخ جای جانيکافر بوده و در بدتر
 تمام قرآن یبل. را بر نشستگان)  کنندگاناميق(ني داد خداوند مجاهدمي و اجرعظلتيفض: دي ستای منياستبداد را قرآن چن

مامه و ع و شي فقط به را منيدي بتکاراني جنای باشد، ولی از آن بر هر مسلمان فرض میرويکالم خداوند است و پ
 شان ی نقاب ضد اسالمنکهي ای کنند و برای مدي شان باشد، تاکيیکاي و امرستيالي آنان و اربابان امپر که به نفعینکات
  .دارندي قرآن دور نگه می و معنای خود مسلمانان را از محتویسوي باشد، به امر اربابان عدهيندر

 ستيالي و اربابان امپری جنگارانتکي مردم ازمتن قرآن و باز شدن مچ جنای کرد، که باعث آگاهی کارزي نیغوث زلم 
 از اسالم، دني برتابی رو مورد ضربت دولت مزدور و اربابان اشغالگرشان قرار گرفت و االلي دلنيبه هم. شديشان م
 که ی آن افغاندينيبب. ستي شان مطرح نتکاري دلقک و اربابان جنادولت ی برا اسالم  اصًالهي اسالم و مبارزه علنيتوه

 بلکه با کمال د،ي نشد و نه هم اعدام گردی سال زندان١٨ گذاشت، نه تيسوي و پا به جهان عدهيم را برگزارتداد از اسال
 دهه، ني انسان اني ترتکاري جنای اسارت و مجازاتش را مطرح کردند، حتۀ درامیوقت. دياحترام به اروپا منتقل گرد

کرد، نه تنها در مقابله با اسالم قرار نداشته، بلکه  ی که غوث زلمیکار.  او برزديی رهای را برانيجورج بوش، آست
 شان ترجمه ی وطنی نازله را بزبانهااتآي را که ی اسالم مسلمانان عجمامبريدر صدر اسالم پ. باشديثواب هم م

 و ادگراي مورد نفرت و انزجار کثافت کاران بنیفقط کار غوث زلم. دادي و عطوفت قرار مقي مورد تشوکردند،يم
 را رها کند، تا در ی روشنفکران غوث زلمبي فری برایممکن هم فردا کرز.  شان قرار گرفتيیکاي امرفي کثاربابان

 . استفاده کرده باشدوءانتخابات از نفوذ آنان س
 ريآنها از تکث.  ندارندی بودن قرآن کاری عربري غاي ی ما و اربابان شان به عربی جنگتکارانيجنا! ی محترم زاهدیبل  

 مسعود، ،ی چون ربانی کله خرانی وقتنيبب. شودي هراس دارند، که مچ شان باز مني ای برای محلی زبان هاقرآن به
 ی استفاده ضد اسالموء قرآن را خوانده و از آن به نفع خود و اربابان شان ستوانندي مرهي وغیلي ، خلافي سار،يحکمت

ز قرآن به نفع مردم و کشور خود حسن استفاده را ببرند؟  اتواندي چون شما نم،ی مستعد و جوانی انسان هاايببرند، آ
 شان و تمام ۀشي پتي جنان و اربابای جنگتکاراني به جنا عالم را مشترکًاني که تمام لعنت و نفرايب. یروشن است، که بل

ی ستعمرات نفاق م می انسانهاني مسلمانان و ثالثا بني باي افغانها و ثانني به عنوان زبان، قوم، مذهب اوال بکهی کسان
 .مي بفرستاندازند،
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  ! شانستيالي و اربابان امپری جنگتکاراني بر جنامرگ

 


