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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  .آزاد ل
  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٣

  و دزدی در اسالمگدائی
 ا خود دزد را چون می بدزدد از ميانــن دزد مــاي   انـاع مردمـــال و متــرد مـــدم كو بـــن دزد ديــم

 دزدی چو سلطان می كند پس از كجا خواھند امان   طان امان چون دزد افزونی كندــد از سلــنــھواــخ

 د كه كو آن دزد او خود در ميانــز می پرســاو ني   وــده كان دزد كــع آمـم شب جمـينی نيـبـی بــلقــخ

يند ؟؟ اصل اساسی اينست که  گو چه میدا و دزدگ فارسی انکليسی و غيره لسان ھای دنيا  به ،فرقی ندارد به عربی 

 و دزدی موجوديت گدائیم شرايط اين داکزنند ؟ و تحت   موجود است؟ چرا تعدادی از مردم دست به دزدی میگداچرا 

 ؟؟ اسالمیً انسانی مخصوصاۀ و دزد در يک جامعگداکند ؟؟ اين موضوع به نظر من مھم است يعنی موجوديت  پيدا می

 ؟؟گدا يعنی چی ،دانند يت ھموطنان میالزم باشد چيزی بنويسم چون اکثرکنم  ری فکر نمیگ ئیگدا و گدا مفھوم ۀدر بار

دزدی و غارت اموال کنند و عده  ای ھم دست به   میگدائی اسالمی و غير اسالمی تعدادی از مردم ۀدر يک جامع

ذشتانده خود و گی گمدتی را به آسودوده  با مصرف آنچه دزدی نم، می توانندير نشوندگ که دستیران زده در صورتگدي

 .ذرانندگده اش چند صباحی را با شکم سير بخانوا

زد و دزد تا د! ،؟ نه چنين نيستيان يک شکل اند و مشکالت شان شبيه ھم است گداآيا تمام دزدان و !! ھموطنان عزيز 

باشند  يان فقير اجتماع میگدا دزدان و  مختصر نظر اندازی به وضع ھمين،ين نوشتها است و منظور من در گدا تا گدا

 ؟!!يان ثروتمند و دولتی گدانه دزدان  و 

 ؟گدائیکند و يا ھم  ر شده دزدی نمیگکه زورمند و توان  آن، و دزد نيست گداکه شاه است  فکر نکنيد آن

 ، وزيران و کسانم ھا صدراعظ،سای جمھورؤ ر، شاھانًمثال ، بينوايان و محتاجان است ۀ تر از ھمگدااينھا دزدتر و 

 قدرت دولتی را در انحصار داشته و دارند به نحوی از انحاء اشراف قرار داشته و به رده ھای باالئیديکری که در 

ز گاند و اينھا دزدانی ھستند که ھر و دشمن ملت بوده ،رگ، چپاول رھزن، ھمه دزد،استثنای محدودی در طول تاريخ

 شان در يک ۀ  اينھا ھم،و اينھم تعجب آور نيست  سندر  به جزای عمل خود نمی محاکمه نشده و،شوند ير نمیگدست

 باشند ر میگ ستمۀبوط به ھمان طبقصف بوده و مر

ز ھم از اعمال بد خود خجالت نکشيده و  ابراز گچپاولکر و جنايت پيشه ھر ، قدرتمند،روه مردم يعنی دزدان علنیگاين 

 جھانی گ از استعمار و قدرت ھای بزر  گدائی.دانند  را حق مسلم خود میگدائی    چون اين دزدی و،ندامت نمی  کنند

 توان خود از ھيچ ۀدرين راستا تا انداز. زير نام خدمت به ملت و دزدی به مفھوم تاراج داشته ھای مادی و معنوی مردم

  .نوع جرم و  جنايت دريغ نکرده اند 
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ً  نپرسيده تابفھمند  که اين ھمه ثروت ھای اين افراد دنی و پست مثالرانگخود يا ديز ھم از گتوده ھای زجر کشيده ھر

 مجددی ،سيد احمد کيالنی" مثل ی از کجا شد؟ و يا ھم ثروت و جايداد ھای منقول و غير منقول اشخاصئیخاندان طال

 و خالصه اين ھمه ... و،اتمر ھا شورای نظار در مجموع ، ربانی ھا ، فھيم،نس قانونی يو ،لبدين گ، عطا محمد نور،ھا 

 .رھبران دينی و مذھبی از کجا شد تا اين اشخاص کم مايه به ثروتمند ترين اشخاص تبديل شوند

و ھستند که برای تاراج دار و ندار ھرچه درين ملک و سر زمين وجود  اينھا ھمه در مجموع دزدان ھرزه ای بوده 

 از نياکان خويش به روش اسالم که زبان زور و ستم بوده دارد از ھيچ نوع پستی دريغ نکرده و به پيرویداشته و 

  !مقدسانه چپاول نموده اند

 روی (ن شان اھب و آخوند ھای ايران شيعه ھستند و از نظر اينھا تمام مخالفدانيم که مردم افغانستان سنی مذ ھمه می

  .کافر و مر تد بوده بايد کردن زده شوند  )ھر دليل و علتی که مخالفت کنند

 .موجود درجه دوم بوده و ارزش او نصف مرد است ن در اسالم ز

 يان داردفتن نا ھنوز ھم به امر قرآن جرگرسيستم بردکی يعنی غالم  و کنيز 

  زحمت کش وجود نداردۀراسی و آزادی درين دين برای طبقکدمو

باشد  الن شيخک ھای عرب می و دال ی از خداگنمايندعيان مد ،زور مند ، حاکمه  که شامل ھمان  قشر مفت خورۀطبق 

 برای خود شان دموکراسی و آزادی دارند و مردم خوشباور ھم به اطاعت  از آنھا عادت ،قانون به وجود می آورند

 شمارند به آنھا می) داد خدا(نموده و ھمه  چيز را  

 منافع آنھا بوده ۀمين کنندأتزنند که   حرف می"خدا" به نام مخلوق ذھن شاناين موجودات خاين به ملت ھميشه از زبان 

دارند تا ايشان به عواقب خطر ناک غضب الھی دچار  ان را توصيه میگ فقط صبر و اطاعت از بزرءو برای فقرا

 .نشوند

 سال  ورق بزنيم به وضاحت ١۴٠٠ين  ا سالطين اسالمی را درً قدرتمندان جھان مخصوصا، سالطينۀناميگر ما زندگا

 کشتار ، ئیوگ، دروغیگميخوار ، فساد، ھمجنس بازی،برادر کشی ،لطنت آنھا پدر کشی  دوران سۀمی بينيم که ھم

 . و جنايت است، خيانت ،مردم مظلوم

ذشته که کثيف ترين چھره ھا را گمنين ؤ خليفه و امير الم١۴۴ سال تسلط اسالم در بعضی نقاط جھان ١۴٠٠در طول 

 کنيم ی و روش آنھا مشاھده میگع وحشت ناکترين جنايات را در زندوقو وده وبممثل 

 نفر ۵،يان سه صد سال اول خالفت اسالمی پنج خليفه به دست و ضربت شمشير خود مسلمانان کشته شده انددر جر

 نفر ٢ ،يان شدند  نفر در حمام داغ کباب و بر٣ ،رديده اند گشينان خود غرض چپاول قدرت مسموم ر به دست جانگدي

ر کشته شدند گی با زنان ديگ نفر در حالت ھمخواب٣ ،به دست زن و مادرش خفه شده اندشان در بستر خواب و يکی ھم 

 اسالمی ھم در حالت ھمجنس بازی از طرف ۀ چند خليف.ين سالطين در حال مستی  از پر خوری مردند  ادو نفر از

 خليفه سيخ و  به چشم سه، شد آنقدر نمک ريختند که خفهیرگ ديۀ به دھان خليف،بيدند آنھا را کوۀمردم تکه تکه و بيض

 اموی را به ۀما   عجيب تر از ھمه جسد چھارده خليفد خليفه را در مسجد خفه نمودند اچن شان کردندميله کشيدند و کور

 بر اجساد آنھا در آتش انداختند و سوخته هور شان بيرون کشيدند و پس از زدن تازيانگ عباسی از ۀمان اولين خليففر

 شدند

 سر زمين ھای اسالمی را مرور کنيم می بينيم که ساختار  نظام ً فشرده تاريخ جوامع انسانی مخصوصار به طورگا

حانيت قدرت ھای  و قشر طفيلی روگ زمينداران بزر، سر مايه داران، زور مندان ۀسياسی طبقاتی آنھا سبب شده تا ھم

ی شان گکه زند جر کشيده و مظلوم با وجودیکوبی توده ھای ز به سرًدست داشته و متحداه دولتی و اجتماعی را ب
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وجود آورده اند ه  يعنی ساختار اجتماعی را طور ب،داخته اند محروم و زجر کشيده بوده است پرۀھون توليد ھمين طبقمر

د م تر باشند اينھا بودند و ھستنلوظ مولد فقير تر و مۀذيه از خون  مردم غنی تر شده و  طبقغروز با ته تا تعدادی روز ب

 نمايند ی شرافتمند را به دزد تبديل مید و   انسانھا می آفريننگداه ک

دارند که مردم خوشباور قبول کنند که ھمه  فتار و عمل میگبه ارتباط ساختار سياسی کشور چنان ) اشراف(آنھا   

   .حم داشته باشند ھا ترگداخواھند که بر  از مردم می عدالت الھی است؟؟

 ۀتيب و به منص دادن دزدان ترء برای جزایکنند قوانين  خاصی میۀی از يک طبقگھمين دولت ھای مستبد که نمايند

ی ئ ھاءذارند تا با طرح و تطبيق اين قوانين جلوه دھند که دولت عادل است و در مقابل دزدان چنين جزا گ میءاجرا

 زنند ؟؟؟  آيند؟؟ چرا تعدادی از مردم بينوا دست به دزدی می ھا به وجود میگداسد که چرا  اما ھيچ کسی نمی پر،دارد

شود بيا چند لحظه ای خود را در موقف ھمان  شخص    و يا دزد میگداکه بفھميم که چرا کسی  برای اين!! ھموطن 

 ؟؟!!قرار دھيم

ران دراز گی به ديی را می بينيم که دست تکد زنان و يا ھم پير مرد و جوان، اطفال، در جاده ھای شھر ھمه طرف

حال توجه !! قص استمعيوب بوده و عضوی از بدن شان نا درين ميان تعدادی ھم ،باشند  نموده و خواھان کمک می

 باشند؟  در ھمين  چھل سال اخير میً ما مخصوصاۀبايد نمود که اينھا محصول چه سيستم  سياسی و اقتصادی در جامع

 و دولتمداران بيشعور ظالم  که تسلط قدرت مندان زيده شده اند ؟؟ يا اينگشغلی بر ن تولد شده و برای چنين آيا اينھا  چني

 نھا باشيم و فکر کنيم چرا چنين شديم ؟؟آرديده که اينھا به اين شکل امرار حيات بدارند ؟؟ بيا من و تو يکی از گسبب 

 اسالمی ۀفتار و محکمگر پوليس  جرم يک دزدی کوچک توسطر می بينيم که فالن شخص بيکار حتی تحصيلکرده بهگا

 م که او دزد بوده و بايد جزايش را ببيند؟ئي گو می،يز نيستگدارند برای ما آنقدر غم ان ن میيشده وده سال قيدش را تعي

که بيچاره ) (در صورت ندادن رشوه(زدی کرده ؟؟ که در کشور ما حبس اما بايد ديد که چرا او دزد شده ؟؟ چه را د

و در بعضی کشور ھای اسالمی که شود  می)  به ھمين ملحوظ ھم رفته دزدی کنداختن رشوه را نداشتهقدرت توان پرد

 شود ؟؟ بيا من و تو خود را گداکند تا دزد تبديل به  يعت ناب محمدی بر قرار است دست دزد را می برند و قطع میشر

 ؟؟؟؟خواھيم کردچه آن وقت بگوئيم  ،ر قرار دادهديگ چند نفر ۀول تغذيؤ بدون نان و مس،در موقف يک انسان  بدون کار

عر بستان سعودی و (دارند  مثل  حال شکل وجود دولت ھای خاين و جنايتکار را که خود را دولت اسالمی معرفی می

  مورد توجه قرار میً خود را مختصراۀ ھمين سر زمين ماتم زدً فعال،ذاريم برای بعد گ میھا را آن و تحليلی از) ايران

 .ھيمد

و آن کسی که دزدی   شده است ؟؟ اکر مرد است و يا زن ؟گداسيد که چرا يد پرکند اول از خود با  میگدائیآن کسی که 

 چرا دزدی نموده است ؟؟! نموده زن و يا مرد

نی خود را  قرباۀ  پدر و نان آور خان، برادر،کند شوھر  میگدائیآڼ زنی که : خيلی ساده و روشن در خواھيم يافت که 

ری از آنھا ساخته نيست جز گ و کار ديست ھای نوکران استعمار زير نام اسالم نموده ائیو خود نما خود فروشی ھا

کند نبايد   میگدائی آنھا را دارد می آيد ۀليت تغذيؤو که او مسی چند طفلۀمين اعاشأر غرض تگ پس ا،؟؟گدائیھمين 

 ال برد؟ؤا شناخت و زير سفت بلکه  سيستم مسلطه دولتی رگر گداعيبی بر شخص 

کند بايد فکری کرد که چرا اين شخص دست به دزدی زده است ؟؟آيا از روی ھوس ؟ شوق و  آن کسی که دزدی می

 من و تو در چنين شرايطی قرار داريم که يا بايد ،فکر کن!! حال ھموطن عزيز  ذرانی؟؟گعالقه؟ يا تفريح و خوش 

 مادر و اطفال کاری انجام دھيم ؟ خوب درين مملکت کاری ،شاک زن و پومين خوراکأ کنيم و يا ھم غرض تگدائی

ی بخور و نمير را ادامه داد؟ کار ھا و شغل ھای فکری و مقام ھای گبا انجام آن زند نيست که شرافتمندانه بوده و
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يست؟ کار  و محلی نیرديده که برای ھيچ انسان شريف و با ناموس جاگحکومتی در ھر مقطع زمانی چنان تقسيم 

 اسالم الزم ما بينوايان ديده است از آدمی مثل من ساخته "هللا"ی که ئ دستفروشی و شغل ھا،جسمی يعنی کار ساختمانی

ی دانسته ھمه تحصيلکرده و ئ و جوانانی را که خداوند مستحق چنين کار ھا، چون پير شده و توان جسمی ندارم ،نيست

 نانی شرافتمندانه پيدا  نموده و با ۀتا لقم) نه فکری و نه جسمی(لی نيست ند حتی برای آڼھا ھم شغباش با دانش می

 لو فرو برندگان او لقمه ای از گذاری از خدا و فرستادگخود با شکر ۀ خانواد

  دست داده ام و يا ھای اسالمی ازگحال آدمی پير و سالخورده ای مثل من که جوانان و نان آوران خانواده ام را در جن

 تير باران شده و تعدادی )خلق و پر چم(ھای اتحاد شوروی گه سچانه و يا ھم چوگثر فرمان نيرو ھای متھاجم بيھم به ا

 ذاشته اند چه کاری بايد کنيم ؟؟؟گرد و کوچک را به من و امثال من ميراث اطفال خ

 ؟ و دست دراز نمودن به ھر کس و ناکس چاره ای داريم ؟؟گدائیمکر جز 

عه را دارد کار نمی يابد؟  کرده و با ھزاران آرزو با اندوخته ھای علمی اميد کار و خدمت به جامآن جوان که تحصيل

 خانه و ۀتھي ،قلم و کتابچه ، ناڼۀول تھيؤم از شبکه ھای جاسوسی عرب و عجم نيست ؟؟  او مسداکبوط به ھيچ چون مر

بانی عضوی ازين خانواده برای او ميراث با قررد و زن خانواده ای است که  تداوی تعدادی از اطفال و پير م،مسکن

 ۀور و سير کنندآکنيد ؟ او چه کاری را بايد انجام دھد تا ھم شرافتمندانه باشد و ھم ناڼ  ذاشته است ؟؟ شما چه فکر میگ

افتی  است که او تن به بيشرگدائیتواند انجام دھد ھمين دزدی و يا  کنم تنھا کاری که  می فکر می شکم چند معصوم ؟؟

ری که گد روزی با شکم سير بخوا بند وکار ديان را بدزدد تا خود و اعضای فاميلش حد اقل يک و يا چنگر مال دي،دھد

روه  مفتخوار و بی عرضه ھم چنان زياد گ و تعداد اين شود) مال و عالم(ام آن خواھد بود اينست که بايد او قادر به  انج

 . اين راه نيستۀ طوالنی را بپيمايد و قادر به اداماست که بايد برای رسيدن به مقصود راه

  نکنند ؟؟؟گدائیدر مسجد بايد : مايد فر اما اسالم عزيز ما می

جمله  زند من  به ھر دری سر مینمسجد که جای عبادت به هللا است و مرد و يا زن بيچاره برای زنده ماند: سيد بايد پر

 ، پاک نيتان، هللاۀنمايند ، خدا پر ستانۀ ؟؟ اينجا که به اصطالح ھم در مسجد منع شودگدائیمسجد ؟ چرا بايد از 

که آن  ۀ عالوه اما ب. او کمک کنندهراه داده و ب)  مقدسۀخان( ھا را به اين گدايف دارند بايد انسانھای خدا جو تشر

 شو ند ؟؟؟  او ھم میگدائیکنند  مانع  شخص را کمک نمی

 انست ؟؟ دست او را بريد ؟ دء بايد اورا مستحق جزا،و دزدی کرديح شد آمد وانی که در فوق تشرجآن 

ذشت ؟؟ چون اين عدالت گان و فرستاده ھايش لبخندی زد و گ اين قضاوت نمايند،ر چنين است بايد به اين عدالت الھیگا

 نيست؟ اين قضاوت نيست ؟

 رھزن و جنايت کار ،يت تاريخ ھمه دزدو اميران اسالمی به رواء  خلفا، سالطينۀھم ر بايد ديد کهگحال در جھت دي

 ر نبودند ؟گم بوده اند ؟

غارت و چپاول ھستی مردم  ، دزدی،داد ند پس تمام جنايات  جنايات خود را پوشش میۀاما چون زير نام اسالم ھم

  قانونی و شرعی بوده است ؟؟،توسط آنھا اسالمی

 و ، حر مسرا ھا،يريم گده ديرا به مردم نا انت ھای شان جنايات و خيۀ ھم،ذريمگر از خلفای اموی و عباسی بگحال ا

توانيم ھمين واقعات و حوادث  ر میگ م،ی آنھا را فراموش کنيمگ مجالس بزم و ھرز، شرابخوری،را عياشی ھای آنان

 يريم ؟؟گسال اخير را در وطن خود نا ديده چھل 

  بدون طبقاتۀبه پيش برای ايجاد جامع

 


