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  افغانستان-گزارشگران پورتال

٢٣.٠١.١٠  

  

  گزارش تصويری

  داران ديناجاره ستيزی دين 
)٣٩(  

  

  واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می کنند
  ! ديگر می کنندچون به خلوت می روند آن کار

  

اھی و زن  زدوران روس، اسالم پن ستعمراتی م ا اداره ھای م سه ب ستعمراتی کرزی در مقاي يکی از مميزات اداره م

  .بام تا شام به تبليغ آن اشتغال دارداز ستيزی آشکاريست که اين اداره 

اليزم جن ه خدمت امپري ستان ً آنچه باز ھم کامال مسلم است در بين تمام مزدوران حاضر ب ا در افغان ستر امريک ايت گ

ن  ی و محسنی ، سه ت ق، خليل ياف، محق انی، س رادی چون رب ار اف در کادر رھبری اداره مستعمراتی کرزی، در کن

ر ھريک  وی "ديگ ددی، مول ضل الھصبغت هللا مج يف رمنادی ش ريم خ ريم " واری و ک فاک ت رين و س ع ت از مرتج

يک به نوبۀ خود، نمونۀ بارزی از جھالت قرون وسطائی و درنده خوئی  رفته ھرانسانھای اداره مستعمراتی به شمار

  .مذھبی به شمار می روند

ا " صبغت هللا مجددی" چنانچه به تصديق ادعای شخص  د  در سرزمين م گويا وی اولين داعی اسالم در عصر جدي

د ستان وی می باش داز اسالم سياسی در افغان ه بران ذار نظام خان ان گ ع بني وده است و در واق ه . ب م ب ون ھ ين اکن ھم

انوادگی  را و ناپسندش از طرف منقدی مورد نقمحض آنکه يکی از حرکات  زشت  د قرار گيرد، سالح زنگ زدۀ خ

تي ر از آس رق منکه چيزی نيست به غير از چماق تکفي ر ف ن ن در آورده ب ردار زشت اي ه می دارد، ک د حوال ود "ق نم

  .يکی از زن ستيز ترين افراد جامعه نيز به شمار می رود  در ھمانجا خالصه نشده، "مکر و ريا
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و عقب ماندگی و زن ستيزی ھايش ھرچند گفته شود کم است ھمين بس که در زمان " شينواری"در رابطه با مولوی 

ه جرم "نمود جھالت و عقب ماندگی"رياست اين  دوی ب  بر قوه قضائی کشور، نه تنھا کسانی مانند محقق نسب، و مھ

ارھا می نمايند، تا پای دار رفتند، بلکه بار" شينواری"و قرائت ديگری از قرآن به غير از آنچه تفسير  اران ب  خبرنگ

ست  دی می باي يلم ھن ايش يک ف ا نم و گردانندگان تلويزيون ھای غير دولتی به خاطر نشان دادن عکس يک زن و ي

  .و جريمه نقدی را به جان می ماليدند شيره زندان

ريم  ا آوردن ک ستعمراتی ب ه اداره م اخت، ک ه تنگ س ر ھم ضاء را ب ان ف ود آنچن ان وزارت خ ام زم ز در تم رم ني خ

  از دوش خويش برداردرا  خواست اندکی بار مالمتی ،به عوض وی" رھين"جاسوس شناخته شده ای چون 

ديم بھتر نا گردي ز در  حدود استحال که با ھر سه جرثومۀ عقب ماندگی و تحجر زن ستيزانه آش ا را ني اسالميت آنھ

  .معرض ھمگان قرار دھيم

افظ اسالم و ه اصطالح ح ردم معرفی می  اين سه تن که در قوه ھای اجرائی، تقنين و قضائی، خود را ب اسالميت م

ورد نظر را  رد م ز و شالق ف م تعزي امحرمی خورده، حک ه دست زن ن دارند و چه بسا به خاطر آنکه دست مردی ب

ز محکوم "  به زنا نزديک نشويد–وال تقرب الزنا "حکم  و به استناد صادر فرد خاطی را به مجازات ھای ديگری ني

ه فراموشی  ی و اشغالگران و ب اداران غرب ا ب ه ب ادات خويش، در مواجھ نمايند، خود در عمل با زير پا گذاشتن اعتق

انگری  گوئی با سرش تو سپردن بيضه اسالم، چنان با عجوزه ھای ھزار داماد ديپلمات ھا دست می دھند، تان کم دس

  .آنھا را به ھم چسبانده اند

سا و آئين اين عکسھا ھمه گواه بر آن است که در کشور ما اسالم سياسی از دين  وده و چه ب زاری نم تفادۀ اب ردم اس م

  . خود بدان اعتقاد نداشته باشد،داعيان آن

ستع ر عملکرد  سه جنايتکار اداره م ا ب اد م ه انتق ائی ھای مسلم است ک ا و اسالم نم ا ھ ر اساس ادع مراتی کرزی ب

ضيه مردآنھاست ورنه از ديد ما دست دادن با يک و يا يک  ه ق  ھيچگونه تفاوتی ندارد، مگر اينکه از لحاظ سياسی ب

  .نظر انداخته شده، و معاشرت خوش با دشمنان ميھن را به حق محکوم کرد

فير  ا زن س ضه دار اسالم ب ه بي ن س ل، در عکسھا، اي ا در کاب فير امريک اون س ل و زن مع ا در کاب ۀ"امريک " مغازل

  .دوستانه می نمايند
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