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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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 Political  سياسی

  
  محمودی ودان ميرويس

  ٢٠١٦ جوالی ١٠
  

 !دارند گفتن تأجر و اند وجدان با که گويند می کسانی را حقيقت

 !عيد؟ کدام

  
 اين .کردند می گور به زنده را شان دختران که است جاھليت عصر اعراب عنعنات و فرھنگ ازئی جز عيد و رمضان

  .است گشته تحميل ما مردم باالی ،"الھی احکام"ٔبھانه تحت ، بيگانه رسوم و عقايد ميراث،

 يا و )مسيحی-ترسائی( نصرانی چه و مسلمان چه ، باشند می دين داران تيکه و بنيانگذاران که "ابراھيم  ھای نطفه

 رنگين و آغشته انسان ھا ميليون خون به تاريخ ادوار طول در آنان دستان شبھه و شک کوچکترين دونب باشند؛ يھودی

 تا و آغاز مختلف عناوين تحت ھا انسان ٔرحمانه بی خونريزی و کشتار و ُکشت ابراھيمی اديان پيداش از بعد .باشد می

 دريا ،"ابراھيم "ھای نطفه بين رقابت در امروز مينھ .دارد ادامه ه ایوحشيان و ددمنشانه اشکال و شکل به امروز به

  .باشد می جاری خاکی ٔکره از نصفی در آدميان خون از ھای

  .باشد می بشری ۀجامع زھر ھم باز باشد که شمائلی و شکل ھر به دين

 تجاوزات ،"ناکازاکی" و "ھيروشيما "در میوات ھای بمب از استفاده و دوم و اول جھانی ھای جنگ صليبی، ھای جنگ

 و ھمه ليبيا، ھم باز سوريه، افغانستان،عراق، ، يوگوسالويا سوماليا، پاناما، کوريا، ، ويتنام الجزاير، ، ليبيا به استعماری
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 به و زد می گردن "داعش"ھمچو فرانسه ارتش "الجزاير" جنگ در  .است گرفته صورت ھا عيسوی توسط ھمه

 کھن امپرياليزم و استعمار عليه "ھند" ھای خلق رھائيبخش ھای جنگ در .کرد می تجاوز زنان حرمت و عصمت

 می نمايش به و آويزان ھا نيزه سر در و بريد می رحمانه بی را ھندی آزاديخواھان ھای گردن  "انگليس"ارتش بريتانيا،

 می فخر و خرامند می ، چرخند می عيسويت" مرغزار"در شده عيسوی افغانھای و ايرانيان از بعضی که اين .گذاشت

 می مسلمانان ٔروزه ھر ٔگفته اين ياد به و آيد می پديد برايم تھوع حالت ؛ "است محبت دين مسيحت" گويا که فروشند

 !"است صلح دين اسالم" ويا "است ما مسلمانی در است که عيب ھر***  عيبی خود ذات به ندارد اسالم"که اندازد

 سنگسار، ستيزی، زن ، ستيزی علم ، سوزی مدنيت ، زدن گردن ، نريزیخو ، تجاوز جز ارمغانی پيدايش بدو از اسالم

 اقيانوس به و کشانيده تباھی و آشوب به را جھان عيسوی و يھودی با تبانی در اسالم. ندارد ...و ستيزی دمکراسی

 .درند می حيوان وھمچ را ھمديگر و افتيده ھم جان به شيعه و سنی نام تحت اسالم  .اند نموده مبدل خون از پر متالطم

 تعالی دمکراسی، "،"محمدی غرای شريعت" عناوين تحت ؛ محمد و عيسی -موسی فرزندان و "ابراھيم "ھای نطفه

 و جنگی جنايات مصدر و آفريند می جنايت ؛"است محبت مسيحيت" و "...متمدن ، گرائی تجدد نوگرائی، ، فرھنگی

 کن ريشه را اسالم که تواند می "ترمپ دانالد"ھای شيادی و ھا یگوئ گزافه ، ھا پف و الف نه .گردند می کشی نسل

 و محو را يھوديت و عيسويت که است قادر ..... و ھا جھادی -طالبان حرام، بوکو - داعش بربريت و وحشت نه و سازد

 توانند می کنند، تأجر و شوند متحد جھان سراسری ھای خلق اگر .ھستند گيرنده تصميم که اند ھا خلق اين .کند نابود

 ، زده دين افغانستان در. بخشند رھائی و گردانند منزه مذھب و دين طاعون و سرطان ، زھر شر از را انسانيت جھان

 به آن از گذار و نو تيپ دمکراتيک انقالب پيروزی و طوالنی ئی توده جنگ طريق از تنھا و تنھا زده اخوان و زده مال

  .انجامد می حقيقت به امر اين کمونيستی ٔجامعه به گذاشتن قدم وباالخره سوسياليزم

 و تمدن دارای و باستانی ٔهطِخ اين مردم زندگانی بر را شومش ٔسايه "محمدی غرای شريعت"که  است سال ١٤٠٠

 بن قتيبة حفص أبو" ،"الخطاب بن عمر" استيالی توسط استعماری نوسناما ٔپديده اين .است گسترانيده کھنسال فرھنگ

 - آريانا کھن بوم و مرز به عربی، متحجران و جباران ديگر و  "ليث بن قيس" ،"الباھلی عمرو بن مسلم لحصا أبی

 در شکسته قايق با و نموده مذھبی استثمار را ما مردم بدينسو تاريخ ھمان از و گرديد صادر افغانستان و خراسان

 قادر که قرنھاست ما مذھبی و دينی خرافات در غرق مردم .اند ساخته رھا جھالت و سوادی بی ، خرافات اقيانوس

 موج ھر را شکستگان کشتی ".برھانند را شان خود و برسانند نور ساحل به را شکسته کشتی ناخداوار که اند نگشته

  ."است ناخدائی

 زمين شيرين، ھای آب منابع و طبيعی زمينی زير سرشار منابع و معادن داشتن وصف با ثروتمند و گھر پر افغانستان

 ، ستراتيژيک و جيوپوليتک موقعيت ، انبوه جنگالت ، برف از پر و فلک به سر و سبز سرھای کوه حاصلخيز، نھايت

 ترين، فقير ترين، پسمانده از انسان؛ توسط سيارات تسخير و تکنالوژی و ساينس تعالی قرن در ..... متفاوت ھوای و آب

 خط زير در و بوده گرسنه مردمش مطلق اکثريت که گردد می محسوب جھان ھای کشور ترين متحد نا و ترين سواد بی

 و دين به ھم ھنوز مردمش است، شده رانده عقب ترقی و تمدن کاروان از افغانستان که اين اثر با.  دارند زيست فقر

 باعث ؛ لتجھا عصر ٔپديده اين اسالم امر حقيقت در. روانند شان ھای تاريکی متن در کورانه کور ، چسپيده مذھب

  .است شده کھن ھای مرز اين تاريخی عقبمانی

 ميھن ، تابان آفتاب ھای مرز از اخوان، و مال ، دين تاجران و دکانداران باالخص مذھب و دين که است زمانی من عيد

 طبقات گردد، کن ريشه جامعه از طبقاتی ستم و بيداد و ظلم ، شوند افگنده و حواله تاريخ مرداب به عياران، و خوبان

 تاريخ فرزانگان و مبارزان انقالبيون، ٔزادگاه از منطقه فرا و منطقه ارتجاع استعمار، شوند، نابود استثمارگر و ستمگر
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 و انقالبی دمکراسی ٔسايه در و صفا و صلح در افغانستان مردم گيرد، تعلق مردمش به افغانستان شوند، رانده ، بشری

  .نمايند زيست آزادانه آزادی، شبخ آرامش فضای در و اجتماعی عدالت

 خائنان ديگر و خادی و پرچمی ، خلقی - طالبی - جھادی سگان و دارد قرار جھانی استعمار نظامی اشغال در افغانستان

 کند می افاده را مفھومی چه "عيد" شرايطی چنين در .زنند می رقم خونبارش؛ و غمبار سرنوشت باالی وطنفروشان، و

  !؟ اعراب عيد آنھم

 

 

 

 

 


