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  ادارۀ پورتال

  ٢٠١۴ اکتوبر ١۶

  

  »بازھم سندی از توحش اسالمی« ارتباط هب
  

ضمن آن که نوشته از » بازھم سندی از توحش اسالمی«معنون به » نعيمی«به دنبال نشر مطلب ھمکار عزيز ما آقای 

د توجه قرار گرفت و سيلی از ايميل از داخل و خارج کشور از طيفھای مختلف و حتا اتباع رطرف بزرگان قلم مو

 دريافت داشتيم، چند تن از ھمکاران قلمی پورتال از و حمايت از طرز ديد شانکشور ھای افغانستان و ايران در تأئيد 

لينک آن مطلب را با يادداشت » محوی« و ھمکار پرکار و متعھد ديگر ما آقای »دلسوز«جمله ھمکار عزيز ما آقای 

و ايميل در اختيار آنھائی نيز قرار دادند، که زياد با سايتھای انترنتی  فيس بک قھائی از جانب خودشان از طري

  .سروکار ندارند

 صورت مخاطبانشبا يکی از » محوی« در اين قسمت ما بحثی را که به ارتباط آن نوشته بين ھمکار گرامی ما آقای

و حفظ سکوت در قبال آن، آن » زير دل«به گفتۀ مردم افغانستانگرفته، تقديم می داريم، باشد با اين روش به جای تأئيد 

  : نوشته ھا را به ميدان بحث مبدل نمائيمسايرنوشته و 

  AA-AAادارۀ پورتال

 

  :ھمزمان با ارسال لينک مطلب» محوی«يادداشت 

اين متن به . آزاد افغانستان را به ھمگی توصيه می کنم/زادآافغانستان  ن بسيار جالبی از يک رفيق افغان در سايتمت«

متقاعد کننده ای نمی رسد  نظر می رسد که البته به نتيجه گيری چندانه تحليل يک تصوير، و واکنش عاطفی ب نوعی

 .کنيم ولی اين موضوع را بايد به شکل يک واکنش عاطفی تلقی

مرتکب   با تمام جناياتی کهھا ولی فکر می کنم امپرياليست—عليه خودم خواھم شوراند   خيلی ھا را—من فکر می کنم 

 سال به ١٤٠٠کشورھای اسالمی پس از   موجب شدند که آغازی باشند برای فروپاشی جھان اسالم و پرتاب،شدند

اسالمی و رھائی از يک تفکری که ازھمان آغاز متحجر و ايدئولوژی  دوران پسا اسالمی و نقطۀ پايانی شدند بر

مسلمان از چنگ اين  حال اين روند چگونه شکل بگيرد و چگونه تحول يابد و چگونگی رھائی ملت ھای .نابارور بود

ده اين را آين...شد و به بشريت پيشگام مبدل خواھند شد   اين خدای خرفت و آدمکش واقعاً رھا خواھند،ھيوالی خون ريز

زمين و زمان ناسزا می  به... بين سرھای بريده و خون دست و پا می زنيمما در اين جا فعالً . دانست و آيندگان خواھند
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که فقط اگر وجود می داشت به درد الی جرز ...مال يتيم خور  آدمکش و سرمايه دار و برده دار خدای خرفت: گوئيم 

 .می خورد

  »دابادھر چه با...کليک می کنم و می فرستم

 لينک مطلب
http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/101314-AN-Baaz-Ham-Sanadsy-Az-Tawahoshe-
Islamy.pdf 

 
  :»محوی«برای »  علی قاسمی«اينھم پاسخ فردی به نام 

  من  سالم دوست«

 شايد  برم تا کار میه  ب کار برد ولی منه  ب کنند نبايد اين لفظ جالله را  فکر می ی که احمقانهئ به احمقھا و احمقھا البته

  .يدئخود بيا به

  گز ھمو ھر   بدل چيزی ندازد  نگارنده از دين مبين اسالمۀ کنيد اين متن جز نفرت و کين ھمانطور که خود اذعان می

   .دھد  ی و انحطاط نجات میئکند و از پوچ گرا باد میآ دنيای اورا   باور کند که اين اسالم است که بخواھد توانست

 ظلمی که در  اينھمه . گويم  به اطراف خود منصفانه بنگری خود خواھيد که چه می اگر در دنيای امروز فقط يه ذره

 را  ھا   که اين ظلم، اسالم است ياآشود  لوم اين سرزمينھا تحميل میبه مردمان مظ...  و   و عراق و سوريه افغانستان

   .خر ھم ايستاده استآلم کرده و تا عی قد ئ گو ی در مقابل اين ھمه ياوهئيا اسالم است که به تنھا ؟کند می

  .دھد  ن را ھم میآو تاوان . کند  يا اين اسالم و مسلمان واقعی نيست که از مظلومان دفاع میآ

  د کنند که دنباله رو استعمار نباشند عتوانند دولتھا را متقا  غيرت مردمان شما که نمی  رفتهکجا

   مقاومت کند امريکانھا آس أ استعمار در ر  روز افزون تواند در مقابل حمالت  که نمی  شما  جوانان کجاست غيرت

  .کند  اعتراض ھم نمی ومت که نهامق

ستد و جيره خوار بيگانگان ياخواھد روی پای خود ب  و می  گفته ست که ھميشه نه و مسلمان حقيقی ا ولی اين اسالم

  .نباشد 

  ».ببخش اگر تند گفتم

  

  »محوی«اينھم پاسخ ھمکار ما آقای 

 ، گرامی»علی قاسمی«دوست ناديده، آقای 

.  نوشته ايد،توسط خود من نوشته شده و تفسير آن که عزيز نعيمیبا درود و با سپاس از پاسخی که در رابطه با متن 

آری، اين . البته در نگاه اّول می توانيم بگوئيم که حق با شماست، ولی بيائيد با ھم کمی بيشتر در اين موضوع تأمل کنيم

ی امريکا...، سوريه حمله کردا، امپرياليسم، سرمايه داری جھانی، استعمار بود که به افغانستان، عراق، ليبيامريکا

کار اسالم ...اين ھمه کشتار و درد و رنجی که به مردم جھان تحميل شده...فريقا را نيز فراموش نکنيمای و جنوب

 و استعمار به شکل گسترده از ايدئولوژی و رھبران اسالمی برای پيشبرد اھدافشان سوء استفاده امريکاولی ...نبوده

ن و اين ايدئولوژی وجود داشته، يک يا چند نقطۀ ضعف و چنين امری به اين معنا است که چيزی در اين دي. کرده اند

هللا « و سوريه و عراق با ا در ليبيامريکا شده؟ امريکاانحراف بنيادی در خود اين دين وجود داشته که بازيچۀ دست 

شما می گوئيد که اسالم واقعی . » ھست— نيز —کرم از خود درخت «به قول معروف می گويند ...سر می برد» اکبر

و ما نتيجه می گيريم که بشريت » اسالم واقعی«می گوئيد ...! حاال بايد برويم دنبال اسالم واقعی...مقاومت می کند

امروز تنھا يک کار برايش باقی مانده و آن ھم اين است که برود دنبال اسالم واقعی که اين اسالم از ھمان روز اول با 

به نفع اشراف نوکيسۀ (و به بردگی کشاندن انسان ھا شروع شد  وتحميل دين و تجاوز   راھزنی، جنگ و کشتار
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در اين دين و فرھنگ و زبان عرب ھای بيابان . در چنگ خود گرفتهرا و با تھديد به مرگ است که ملت ھائی )...عرب

د به سمار و سومار خورھا می توانند زندگی کنند، اعتقادات به ضرب زور و تھديتنھا سوھای نابارور عربستان که 

  ...مرگ بود و ھست 

ببينيد دوست عزيز، شما می گوئيد مردم مسلمان مقاومت کرده اند، ولی چگونه مقاومت کرده اند؟ دين اسالم و قوانين 

ی که با ايجاد سيستم ترور و وحشت حکومت و اعتقاداتش را تحميل کرده اجازه نداد ئاسالم به ھيچ يک از اين ملت ھا

 آمار اختراعات واکتشافات قرن اخير نشان می دھد که ھيچ اختراعی وکشفی  انی راه بگشايند،که انسان ھا به خرد انس

در ھمين ايران که به اصلالح به باشگاه فضائی جھان پيوسته ھنوز ھر چيزی که . از کشور مسلمان نشين به ثبت نرسيده

تور اتومبيل و ھواپيما و حتی تا برخی قطعات از يک پيچ باز کن گرفته تا مو. موتور داشته باشد از خارج وارد می شود

دوچرخه از خارج وارد می شود، خود مجتمع دوچرخه سازی ايران که تمام ابزارھای ساخت آن از اروپا وارد شده و 

به اين می گويند شيوۀ توليد جھان سومی يا )...دروغ اسالمی اين است(بعد ادعا می کنند که دوچرخه ساخت ايران است 

اين کشورھا رشد نکرده اند، . يک کشور مسلمان نشين که تحت فرمان و سيطرۀ استعمار نباشد وجود ندارد. یاستعمار

يکی از داليل فقدان رشد نيز اسالم و ايدئولوژی اسالمی بوده، شما پنج بار در شبانه روز بايد نماز بخوانيد و تمام فکر 

نظام تبعيض و طبقاتی و . تی برای فکر کردن چندان مناسب نيستشما بايد اين باشد که نمازتان دير نشود، چنين وضعي

استعمار ھم می آيد و کعبه و مسجد را باقی . جھان سرمايه بعد از يھوديت متحدی بھتر از اسالم نمی تواند تصور کند

فزار می دھد که  هللا اکبر گويان استخراج می کند و به جای آن جنگ ا می گذارد و از زيرش نفت و گاز را به راحتی و 

  .خاطر حق با علی بود يا عمر تخريب کنند و بکشنده ديگر را ب ھمين ملت ھای مسلمان يک

ئی در امريکار و اسلحۀ الاتفاقاً اين مسلمان واقعی و اصيل خالف نظريۀ شما امروز جيره خوار استعمار شده و با د

ه بردگی می کشد تا غرب استعمارگر و امپرياليست ھا عراق و سوريه سر می برد، به زنان تجاوز می کند و آنھا را ب

و البته ھمين مسلمان واقعی و اصيل نيز قربانی می شود و با سالحی که ...به راحتی منابع طبيعی را به تاراج ببرند

ی ول. مقاومت می کند) البته ھميشه از آن نوع سالح ھای از دور خارج شده(ديگران ساخته اند و به دستش داده اند 

 بين سرھای بريده شده و مردم آواره در دشت  بگوئيد چگونه مقاومت می کند ؟ در کشورھای ويران شده، عقب افتاده،

با يک دست اسلحه با يک « ھا و کوه ھا و روی جاده ھای بی انتھا و اردوگاه ھای موقتی و زير رگبار گلوله و بمب، 

دست ه عی و اصيل سلفيست ھا، تکفيريست ھا و وھابی ھا ھم قرآن بمسلمانان واق. نمی شود تيراندازی کرد» دست قرآن

  ...گرفته اند، با يک دست اسلحه و با يک دست سر بريده شده يک زن، يک مرد

فريقا بريده دارد و االبته اروپائی ھا ھم از اين نوع کارھا انجام داده اند، اروپا کلکسيونی از تصاوير سرھائی که در 

  ... و منتشر می شودءی آلترناتيو افشاگھگاه در رسانه ھا

  با سپاس از توجه شما

  ارادتمند

  »حميد محوی

  

  

  


