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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 کايدولوژي مسايل

  
 یسيد موسی عثمان ھست 

٢٨.١٢.٠٩  
  

 
  

  تبينا وچاه اس  اگر بينی که نا

  تاگرخاموش بنشينی گنـاه اس

   مردمکورخودبينای
  مھرکه پا کــج مينھد خون دل ماميخوري

  ابغل داريم مــ  نا موس عالم  در  شيشۀ

  

د ز باي دگان عزي ما خوانن دمت ش ای  خ م آق ه ھ م و ن ی شناس ک م ه را از نزدي انم روزب ه خ ن ن ه م ايم ک عرض نم

نبنابرآن نه به خانم روزبه کدام عالقه .برومندراآ ين م د و   و پيوند خاص دارم و نه ھم کدام کدورتی ب ای آبرومن و آق
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انم. جود داشته است ا خ سياری مطالب ب ه در ب ه شدت  به عالوه بايد بگويم ک ه ب ستم بلک ده ني م عقي ا ھ ه تنھ ه ن روزب

  .برومند می تواندباشدآمناسبات من و آقای  مخالف ايشان می باشم به ھمين قسم

ا دشمن تلقی نگردد،  ی نوشتم کهاين مقدمه را به خاطر اروئی ب اع از دوست و روي موضع گيری ھای بعدی من دف

ه مردم چه برای من ھر ا ب د  دونفر شان دو افغانی اند که قلم به دست گرفته و از آن طريق می خواھند ي خدمت نماين

م اين قسمت ھ که در. ويا ھم اينکه زير نام خدمت به مردم جيب خودشان را پر نمايند م می دان م چشم تنگ نيستم و ھ

دا موش نمی  "و يا به گفته عوام" می زند ھرکس دھلک می زند برای غولک خود "که ھيچ پشکی محض رضای خ

رار" گيرد ه ق ا در خدمت از خود و بيگان د در نتيجه اين حق آنھاست که پول پيدا کنند و ي ار خوب . گيرن ه ک ا ب منتھ

  .نفرت تاريخ را کمائی خواھند نمود  خدمت به بيگانه لعن وآفرين خواھند گرفت و به کار بد و

سأله تم در م ن خواس ه م عی ک گ زده  موض شير زن شيدن شم رون ک ا بي ن ب زاری از دي تفاده اب ايم، اس ه نم مداخل

ن و آن  سياف، مالربانی و مال گلبدين از غالف جھالت قرون وسطائی و حواله کردن آن به گردن مالشنواری، مال اي

  .است

دين ن به اين کار ندارم که چه کسیم ا . مسلمان است و چه کسی بي دانم ت ه خود را موظف ب دارم ک ار ن م ک ن ھ ه اي ب

ه ده  نتوانسته و به پيغمبشر ھم اين را نه يکنخواسته و يا يعنی کاری را که خدا خود . دين دار بسازم مردم را ار ک ب

نچه مورد نظر آ. قادر متعال نيز باالتر بدانم ا ازيا به عبارت ديگر قدرت خود ر. ھا بار گوشزد نموده، من انجام دھم

تفاده از  من است و تا حاال بار بار کوشيده ام اھی و اس ه اسالم پن آنرا به گوش ديگران برسانم، مبارزه ھمه جانبه علي

  .تکفير است اسلحه

ام  من سالھاست مخالف کسانی ھستم که ه ن سلمان آيت وحديث از دين ومذھب وخداپرستی سوء استفاده می کنند وب م

د  می گويند وت حضرت محم د ازپنجصد سال ازف ران وبيخبرازاينکه حديث بع ا آيت ق اراول  )ص(وديگران را ب ب

ه ۵٠٠توسط امام بخاری جمع آوری شده و گذشت  وی خود را دادهآ سال ب ا رنگ وب تن آن  نھ ا گف روز ب است، وام

يم يم   وخودراحديث ھا می خواھيم ديگران را در جھان آزاد خفه کن اع کن ن اسالم دف ازيم از دي دا ورسول س نايب خ

ی  ما می گوئيم از رگ انسان به يک شخص نزديگتر وبا  خدايی که ر تراست و وقت د از خب د خود می توان الزم بدان

د" اصل اختيار"کند يا نمی خواھد دين خود دفاع کندو اين که نمی ام دھ ار را انج ا. و يا نمی تواند آن ک ه م سلمان ک  م

اخبر تراست ر وب ادل ت ه پاچه  ھستيم وايمان داريم که خداوند از رگ جان نزديگ ترع دگان چه حاجت ک ر بن پس ب

وان . بياورند ھرکس را گرفته با چماق تکفير بر فرق اين و آن فرود ر عن ا را زي ه ھ ن مداخل البته ھستند کسانی که اي

هاين بيچاره ھا بايد بدا وظيفه دينی می پوشانند، ردم را ب ا م ا  نند که خدا وقتی به پيغمبرش امر نکرده باشد ت زور و ي

  .اينکه ادعای پيغمبری داشته باشند اھانت به اسالم دعوت نمايد ، اينھا ھم چنين وظيفه ای را ندارند، مگر

ائيم ،  بد بختی ما وقتی شروع می شود که تفادۀ مثبت نم الوجی اس ر خالف ديگر مردم در عوض آنکه از تکن رای پ ب

يمیارضای عقده ھا کردن جيب و ا.  حقارت از ھمه اولتر به فکر استفاده منفی می افت داد سايت ھ ه  يک تع ه ب م ک ھ

ا صفحۀ شان انند ت شر می رس ه ن غالی را ب د ھر آش تن ندارن رای گف د  راستی چيزی ب دا انصاف بدھ د، خ الی نمان خ

ه درد سر ر"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گردانندگان پورتال رای ھم ا ب ا که با تھيه منظم مطالب و تاريخ زدن آنھ

  .د تا نخوانده دسته ھر تبری بگردندنمجبور می سازرا ديگران  شده و

ار کامل دارد، مگر . شعر می گويند تقديم ميدارم اينک مطلبی را که ديگران به آن د، اختي د می کن ھر کس آن را نق

  : کار می بنددچه کسی چماق تکفير را عليه من به ببينم

   دھه شدهمن سه ونيم
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  هکوه شھروده وقريکه دردشت صحرا 

  بدنبال خدا سرگردانم 

   دھه ھرروزدر سه ونيم

  مگري عاشق وارمی

  مبرسرميکوبمشت 

   منمثليکه گمشدۀ

  تمشغول ساختن دنيای ديگری اسدر آسمانھا 

  دچماق تکفيردين فروشان وتاجران دين نزنيمرا اگربه 

  دوبی خدايم نه پنداري اگر بی دين

  داسالم دورم نکني اگرازخيابان

   اديان سماوی وقرانم تکفيرنکنيد وبی خبر از

  ؟ونيم ده در کجا است  خدا در اين سه

  دداوودتا کرزی بنده داری می کن که بجايش از

  ؟است جنايت چه است  اگر حکمت اين

  ؟درحق ملت من اين است عدالت چه استاگر قضاوت 

  رکوچه ھای فکريم حق ندارم بخاط يچپمن در خم و

   که دور از عالم خريت شوم آگاھی ذھنی ام

  مانند

  مانصار يخن خدا را به بھانۀ مناجات گيرخواجه عبدهللا 

   که خواجه عبدهللا انصاری کرده ولی آن اشتباه

  من

  مدرقرن بيست ويک نمی کن 

  دبيشتر از خران عصرخواجه می باشخران عصرما 

  داختن ونه معتقد به خداشناسی ديگران انشننه خود خدا 

  تدر برابرجاھل بزرگ ترين عبادت الھی اس پس قيام وجھاد

   درطومارلفافه گورگره نخورده باشدبه شرطيکه

  کند" خرفام "را بی ھراسو بتواند خران 

  )ھستی(

 
  

 
  


