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 جنايت مقدس وخرافاتی
 

خواندن جنايت غير انسانی دينی و مذھبی  پيروان انديشه ھای گمراه کننده که قرنھا است در مغز 

 که " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "م فکر و جاھل ريشه دوانيده در پور تال عزيز انسانھای ک

واقعا از خواندن و ديدن عکسھای آن موھای بدن انسان راست ميشود  مرا وادار ساخت تا يک بار 

ر عميق انسانی خود را با نوشتن چند سطر پيرامون اين جنايت و جنايات  ھمشکالن شان أثديگر ت

عمل نا انسانی آن گروه در تايلند که بت پرست گفته شده اند شباھت کلی و تامی به .  بدارمابراز

ن دختر آديدن عکس ھای . عملکرد مسلمانان در کشور خود ما  و ھمسايه ھای اسالمی ما دارد 

ريزاند ھمچنان ديدن ويد يوی سر بريدن پنج ھموطن ما در  مظلوم و بی گناه نا خود آگاه اشکی می

 سر ھای شانرا روی سينه شان ميگذارند يک قلب قوی ،نوب توسط طالبان کرام که بعد از بريدنج

را که شکل  فقط ھمين عقيده به بت و يا نيرو ھای فوق الطبيعه است که چنين جناياتی   .ميخواھد

  . و اين جنايت را مقدس ميشمارند.وردآ به بار می ، را دارد لیقرون او

ته ھموطن خود را که در ھمين پور تال وزين راجع به يکی از نوشته ھايم ياد می آورم نوشه ب

بايد عقايد  و مقدسات ديگران را احترام کنم ) من(اعتراض کنان نوشته بود که ) خرافات مقدس(

 عقيده و مقدسات يگ گروه است آيا بخشی از اين بد بختی ھم ، اين جنايت،؟؟؟؟؟ ھموطن   اين عمل

ه و در  رواج بتوانيد ھمچو اعمالی را مقدس شمرد ؟؟؟؟ خودت و امثالت شايد بايد احترامش کرد

ی  ست اين ملت مظلوم را در ين سياه چالھاخودت و امثالت سالھادادن خرافات  سھمی بگيريد چون 

  .فکری نگھداشته ايد 

د و نريت ھستبشخاين به آنھا .ند دزد شعور انسانھا ھستکسانی که به تخدير افکار مردم می پردازند،
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 چيزی ،ھر کی ھمچو جھالت و جنايت را مقدس ميشمارد جز حماقت و ضد بشريت بودن خود

ستان و آشنايانم را به تمام دو) موضوع جنايت تايلند(من آن نوشته را. ديگری را نميتواند ثابت نمايد 

مقدسات يعنی چی ؟؟؟؟ و اگر کسی از او شان ايميل نمودم تا که تعداد زيادی از ھموطنانم بدانند  

 مظلومان آينده تايلند انجام دھند ھر چه زود تر دست به کار تميتواند کاری درين راستا غرض نجا

  .شده و عمل نمايند

 در رابطه به اين وحشت و جنايت و سر بريدن ھموطنان ما توسط گروه ھای وحشی اسالم و 

. ھيچ نوع فداکاری دريغ نکرده و تا آخرين رمق ادامه خواھد يافت  گری آنھا از ءمسلمانھا در افشا

نام خدا و دين خود سر می ه نام بت خود و آن ديگری به اين جنايت است يکی ب. بريت است اين بر

خونخواران (خون ميخورند و گروه ديگر با لباس ھای شيک حتی با نکتائی . برند و شقه شقه ميکنند

ی از دفاتر شان  مستقيم و ئو يا ھم در گوشه ھاھا جد نار معبد ھا و مسدر گوشه و ک) شيک پوش

 نمايند و حتی گاھی ھم مغرضانه ادعا می غير مستقيم از دين  و باور ھای دينی و مذھبی دفاع می

  . دارند که اين راه و روش ما نيست؟؟ کسانی ديگر ھستند

 اين شما ھستيد که در ھر گوشه و کنار نکنيدبيش از اين مردم فريبی : به چنين رياکارانی بايد گفت

 ضد  عملدھيد و در محکم نگھداشتن اين زنجير ھا از ھيچ نوع دنيا به وحشت و بربريت ادامه می

سنگسار دخترانی . اھل و جاھل پرست است جلعنت بر شما و ھر چه . انسانی ھم رو گردان نيستيد 

 صد ھا مداوم اعدام –از طرف مسلمانھا در آنجا در پاکستان و جنايات و سر بريدن مردم بيگناه 

اما . است و اسالم عزيز تان چنين حکمی دارد ) اسالمی(نام ھای مختلف در ايران ھمه ه جوان ب

شی گری اسالمی حيدھند از نگاه جنايت و بربريت وو اين جنايات را اد امه میھر کدام آنھا به نوع

 عربستان سعودی و بت – ايران – پاکستان –نستان ھيچ فرقی بين عملکرد ھای مسلمانان افغا

.  آنھا نظر به موقف ھای شان فرق دارد ۀپرست ھای تايلند و ديگر ممالک اسالمی نيست تنھا شيو

 و برای خوشنودی  باور ھای خرافاتی و دين – خونخوار اند – جنايت پيشه اند –اينھا وحشی اند 

 !نايت پيشه ھا و سگ ھای جاھل بادجعنت بر شما  ل، ميشوندیخود مر تکب ھر پستی و جنايت

 

  


