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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

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٨

 

  !بسيار قھر کم زور
 

 .است انديشيدن درست روش ارائهٔ  و ئیشناسا دانش معنی به منطق

 به را آن و داردمی نگه مصون خطاھا در افتادن از را انديشه که است قانون یمنطقۀ مقول و سنخ از ابزاری منطق

 .سازدمی رھنمون پايدار کامالً  یھااستدالل سمت

 ۀمتحد اياالت امپرياليسم ارادۀ بی نوکران اش ارتجاعی ھای روند و  احزاب و اسالم جھان ھای دولت امروزاکثريت

 مسلمانان ھمين .آورند نمی دوام  ھم ھفته يک  حتی  امريکا تسليحاتی و مادی کمکھای بدون و باشند می امريکا

 و مالی کمکھای و سيا  سازمان و امريکا اسبق جمھور رئيس ريچاردنکسن توسط المسلمين اخوان يا افراطی

 شده متعددی رژيمھای سقوط موجب و کشيدند خون و خاکه ب را ميانه خاور مترقی ھای رژيم  ،امريکا تسليحاتی

 .اند

 .راند عقبه ب سال صد و ساخت منھدم غربی استعمار نفعه ب را ليبيا کنان اکبر و هللا  افراطی مسلمانان يا اخوان

 غضب را سياسی قدرت امريکا توسط که صافکن جاده اخوان ھمين دسته ب سفارت اعضای نفر سه و امريکا سفير

 .شد کشته،بود نموده

 اخوانی مسلمانان ھمين .ردندآو دسته ب مصر در را سياسی قدرت امريکا و اسرائيل توسط آتشه دو مسلمانان ھمين

 ارتجاع و ئیاروپا ھای کشور ،امريکا ، اسرائيل تسليحاتی و مالی ھمکاری در را سوريه خلق کنان اکبر و هللا

 دولت ديگر جانب از .اند کرده ويران ١٩٩۶-١٩٩٢  سالھای کابلستان ھمچو را سوريه و کنند می سالخی منطقه

 شاخۀ قدس سپاه و -شيعه-ايران اسالمی جمھوری تسليحاتی و مادی ھمکاری به سوريه علوی» والرسيک«فاشيستی 

 ترين وحشيانه و تام بيرحمی با سوريه المسلمين اخوان غرب نوکران عليه شانهه ب شانه  ايران رژيم پاسداران سپاه

 .دارند می ايفاء را شان ارتجاعی نقش سوريه انھدام و سوريه خلق کشتار در انسانی ضد  شيوۀ

، المقدس بيت  مسلمانان ولیا قبلۀ داشتند می مردانگی و شھامت، تأجر واحساساتی افراطی  مسلمانان اين گرا

 از یئھا قسمت و ، جزاير مربوط به عربستانسينا ئیصحرا قسمت، فلسطين ۀشد اشغال ھای خاک، جوالن بلنديھای
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 اعتقادات به و عربی ناسيوناليسم به وتحقير لتذ بزرگترين اين و ساختند می رھا اسرائيل اشغال از را لبنان خاک

 .پذيرفتند نمی و کردند نمی قبول را شان مذھبی

 لنگر ھرمز ۀتنگ و عرب خليچ و فارس خليج در ئیامريکا برھای نفت و کشھا نفت، جنگی ھای ناوگان امروز

 قبلۀ در اکمريا نظامی ھای گاهپاي امروز .باشند می نظامی ھای مانور و تمرينات مشغول نظاميان  و اند انداخته

 عليه که است نشده پيدا حال تا احساساتی مسلمان يک و است موجود بحرين و امارات، کويت، عربستان مسلمانان

 !کنند بزرگ اھانت اين به آميز صلح ضتراعا يک  حتی شان کشورھای در بيگانه نظامی ھای پايگاه

 دارند تجارتی و تفريحی ھای جنبه لمھاف بعضی که اين .باشد می عهجام يک ھای درد و  واقعياتۀ دھند منعکس لمف

 .گردد نظر اظھار مورد در که گنجد نمی نوشته اين در

 آزاده انسان .باشد می خوردار بر عقيده آزادی و بيان آزادی حقۀ حقوق از دموکراتيک  ۀجامع يک در  انسان ھر 

 از و زند می مبارزهه ب دست ادعاب ھمۀ در اجتماعی تعصبات ديگر و مذھبی تعصبات قيود از زيستن آزاد برای

 را اسالمی متعصبين احساسات که سازد می لمیف امريکا در فردی که اين. کند می  دفاع اش انسانی و طبيعی حقوق

 که یافراط مسلمانان جھالت يا و باشد می ئیامريکا لمسازف گناه اين آيا، شوراند می و انگيزد برمی گيتی سراسر در

 زندگی جھالت عصر روش و طرزه ب ٢١ قرن در و اند نکرده درک حاله ب تا را انديشه آزادی و بيان آزادی معنی

 !کنند؟ وفکرمی

 علی" دنباله ب بايد نخست داشتند می آدميت ضمير و استدالل، منطق تعمق،ه ای ذر افراطی مسلمانان اين اگر

 و معتبر کتاب در اسالم پيغمبر زندگانی مورد در استناد با مأتو را تاريخی حقايق وی زيرا شتافتند می" دشتی

 توزيع و پخش و اثر اين چاپ مورد در اعتراضی صدای اما و است کشيده نقده ب عالمانه رسالت سال ٢٣ مشھورش

 !گفت وداع را ھستی جھان طبيعی عمر به دشتی و نشد شنيده آن

 !کند می زندگی لندن در ايشان فعالً  و نگذاشت مسلمانان و اسالم به ئیآبرو اش شيطانی آيات در" رشدی سلمان"

 نکشيد؟ نقدشه ب و کرد گذشت آن از کورانه کور بايد است افتاده اتفاق قبل سال ١۴٠٠ که را مسائلی نبايد چرا

 کره اين هک نگوئيم و نکنيم اصالح را اشتباه اين چرا پس است کرده ذکر کنج چھار و ھموار را زمين قرآن در مثالً 

 بينند؟ می کروی شکله ب انسانھا را خاکی

 چاپی اشتباه اين اگر پس باشد؟ می کروی زمين که دانست نمی است آفريده را كائنات و ھستی جھان که خداوند آيا

 !گيرند؟ نمی کار منطق و عقل از و برآيند نمی اش يححتص صدد در چرا باشد می

 دارد؟ وجود شمسی منظومۀ ليونھايم که حالی در و دارد وجود آفتاب يک که کرد قبول کورانه کور بايد چرا

» ناسا «کنيم می زيست در آن ما که را خاکی کرۀ عين که درحالی دارد، وجود خاکی کرۀ يک که کرد قبول بايد چرا

 است؟ کرده پيدا  زمين از نوریسال  ليونيم چندين ۀفاصل در

 خوانند می نماز فضاء ءخال طرفه ب و خوانند نمی نماز کعبه طرفه ب نماز وقت در مسلمانان که نگفت بايد چرا

 در عربستان بنگريم دقيق زمينۀ کر نقشه به امريکا و کانادا يا و کابل از اگر. باشد می کروی شکله ب زمين که چرا

 !کره ئیباالقسمت  در نه  دارد موقعيت زمينۀ کر پائينی

 ساله ھزار بيشترازھفت افغانستان و مصر، سوريه تاريخ اما و زيستند می قبل سال چھارھزار حوا و آدم گويند می 

 !ساله پنجھزار چين و ھند تاريخ و باشد می
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 قبل سال ليونيم چند انسان ساخت ثابتکه  کردند پيدا قبل سال چند شمال قطب در را پوستی سفيد فرد يخزدۀ جسد

 در ھستی از ديگری ثبوت ھا داينسور.  اند شده ونيست ھست طبيعی عوامل اثر در و زيست می خاکیۀ کر ينادر

 .باشد می قبل سال ميليونھا

 رھبر بزرگ زردشت مطھر مرقد نيست، "طالب ابی بن علی" قبر امروزی شريف مزار »زيارت«که ميگوئيم 

 است دفن نجف در که علی»قبر «به عصر تبار مغولی وزير ئینوا شير امرعلی به که باشد می آريائيھا گرامی

 برھان؟ و دليل کدام روی و چرا شوم، کشته حتی يا و سرزنش بايد گويم می را حقيقت من که اين. گشت تبديل

 ١٣٠٠ از بيشتر باستان بلخ تا ديروز عراق ۀفاصل و کنند می دفن ساعت چھارو  بيست از بعد را مرده اسالم در

 باالی را جسدش مرگش از بعد تا بود نموده يتوص علی حضرت که اند کرده روايت راويان .بود دور متر کيلو

 کوه عراق و افغانستان بين که کند می حکم منطق .نمايند دفنش ھمانجا ايستد می شتر درھرجائيکه و بگذارند شتری

 فرضاً .  بود موجود ديگر طبيعی عامل و مانع دھھا و نشيب و فراز از پر ھای صحراء، ھا دريا، العبور صعب ھای

 در را روز چند دويد می ساعت در متر کيلو ٢٠ سرعته ب شتر اگر و بود ھموار و پست افغانستان و اقعر بين راه

 نمايد؟ طی را فاصله متر کيلو ١۴٠٠-١٣٠٠ که گيرفت می بر

 می پيدا الؤس حاال نمايد؛ می القمر شق و کند می پرواز آسمان بهش به نام دلدل  اسپ بر سوار علی که گويند يا

 نصف که را مھتابی آن و است کرده نصف دو را بزرگی اين به مھتابی متره يک شمشير يک با ونهچگ که شود

 حاالکجاست؟  است کرده

 کدام با باشد می گناه اگر و باشد می گناه پرسيدنش مگر کند می خطور الھاؤس نوين انسان کنجکاو  درذھن که اين 

 ؟ استناد چه با و استدالل منطق

 حيدر از مسلمان محروم و فقير دختران و پسران. است رسيده اوجش به لواطت و فحشاء اسالمی جوامع در امروز 

 و شوند می خريداری اعراب توسط ....و ، ايرانديش بنگله، پاکستان، ھند نشين فقير  مناطق و ھا جا ديگر و  آباد

 حرمت ضد زشت، عيشن عمل اين که مسلمانانی کجاست گردند می استفاده جنسی مسائل و دوانی شتر و تفريح برای

 !دھند جزاء را متخلفانش و سازند افشاء را بشری کرامت و

 مقابل در و کشيدند می نقده ب منطق در از را ئیامريکا فلمساز آميز تحريک  حرکت بايد سليم عقل دارای انسانھای

 ھمچو غرب جھان  مردم که بودم متيقن و کشيدند می نقده ب را موسی و عيسی منفی ھای عملکرد و زندگانی

 !داشتند نمی پا بر را غوغائی چنين مسلمانان

 تاريخ حقايق مسلمانان چرا زنند؟ می چپ حسن ۀکوچه ب را خود و کرده پوشی چشم تاريخی ازحقايق مسلمانان چرا

 ھراسند؟ می حقايق افشای از چرا و اند نگاھداشته پنھان ويرزت ۀھال در را

 گشته و تعميلميلحت اعراب غير باالی جبر و زور و ويرانی و کشتار خشونت، و قھر با الماس که است ينابر حقيقت

ه ب کند می افاده را چه شمشير دو اين معنی پس باشد می  نيدوشمشيرمز با عربستان ارتجاعی درفش امروز. است

 !خونريزی و جنگ جزء

 یامريکا و ٢١-٢٠ قرن روسھای١٩-١٨ قرن استعمارانگليس قبل، سال ١۴٠٠ عربستان بين اساسی فرق چه مگر

 شود؟ می ديده فعلی

 تراز القلب قصی و تر وحشی امروز از قبل سال صد چھار و ھزار  اعراب که کند می حکم نوين انسان منطق

 استيالی و جاھل دخترکش، وحشيان بربريت و وحشت درمقابل پارسيان که اين .کرد می عمل نوين و کھن استعمار

 و شيران اما وند گرديد جاھل اعراب ارتجاعی خواستھای  تسليم و هنتوانست دفاع شان ملی آزادی از یوحش  اعراب
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 سند ھمچو ميھن مادر قھرمان و خلف فرزندان و مقاومت ھای اسطوره رھبری تحت آريانا کھن ھای مرز عقابان

 آزادگی و رھائی درفش برافراشتن با  نکابلشاھا بعد و سيستانی سيس استاد، بادغيسی نيزک، ھراتی قارن، بلخی باد

 و متمدن افتخار، پر ميھن  مقدسات و مقدرات و ملی آزادی از و هرزميد عرب وحشيان ضد هب قرن ونيم دوبيشتراز

 .نمود دفاع جانانه شان تاريخی

 و ھستی ختۀ اين فرزندان بدستان عرب متجاوز ھزاز ھزاران و شمشيره دو شاه -انصار جابر -»صالحين« شھداء

 .شدند کشته قھرمانان ميھن

 و جانفشانيھا قھرمانيھا، رشادت، ، شھامت از فردا نسل تا نگذاشت و افگند پرده تاريخ حقايق اين روی بر بايد چرا

 خبر با شان باستانی ميھن متمدن و گوھربار تاريخ و  وحشی تجاوزگران و بيگانه عليه شان دلير اجداد مبارزات

 !ببالند؟ و شوند

 آزادی و اند  نموده تجاوز و تاز و تاخت کشورمان مقدس حريم بر زيرا کرد محکوم را اعراب ۀرذيالن تجاوز ايدب

 خون در افغانستان امروز به تا شان فرھنگ جبری تعميل آوان ازھمان .بودند گرفته گروگانه ب و  غضب را ما ملی

 بايد وانسان است جرم حقيقت افشای يا و گفتن آيا نکرد، افشاء را حقايق چرا پس سوزد؛ می و است غرق آتش و

 !سازد؟ می روشن را حقيقت چراغ چرا که بريزد خونش

 و بسازد باشد تمنايش و خواست که را  فيلمی نوع ھر که دارد را مدنی و طبيعی حق اين ئیامريکا فليمساز

 را ھم دارد تا نسبت به آن صادقانه و به ، مگر وقتی به تاريخ برخورد می نمايد اين مکلفيتکند ابراز را احساساتش

 .دور حب و بغض برخورد نموده از تحريف و توھين ديگران اباء بورزد

 و کشيد خيابانھاه ب را تعدادی و هکرد استفاده مختلفی کشورھای در بيسواد و متحجر مشتی بيسوادی از اخوان که اين

 و منفور چقدر ھا توده بين در اخوان که شد شاھدهم صراحته ب ريخت خيابانھا سنگفرشھای روی را يئخونھا

 چند وتنھا  ندادند نشان العملی وعکس  نگفته لبيک اخوان خواسته ب  مسلمانان قاطع اکثريت زيرا باشد می منزوی

 ه ب مبارزه بھانۀه ب و عقيده ،بيان آزادی عليه کنان اکبر و هللا مزمن ھای انگلی و فرتوت ھای  جرثومهاز  ھزار

 !دارد جريان ھنوزھم شان تاريکيھای قعر در جاھالنه حرکت اين و دادند شعار  پيغمبراسالم به توھين و امريکا ضد

 خواھند می مذھبی ھای جنگ آتش افروختن بر با مزدورش و ارتجاعی ھای دسته دارو و جھانی امپرياليسم امروز

 استعمار شوم نيات ينااز را ھا توده تا است انقالبی یخلقھا و انقالبيون ۀوظيف. آيند نائل شان استعماری اھداف به

 .شوند تبديل استعمار اغراض ابزار به ھا توده که نگذارند و بخشيده آگاھی

دندان تيز استعمار و شياطينلا اخوان ميان ينادر و است شدن مذھبی و ئیگرا فرقه حالت در ميانه خاور جنگھای

 برماست تا ضمن آن که . اين نزاع بگردنداصلی ۀبرند و تقسيم بين خود،کرده اند تا با دريدن نعش خاور ميانه 

ھمچو حرکات تحريک کننده، اھانت آميز و تحريفات تاريخی را محکوم می نمائيم، با ارائۀ بديل سالم بر آگاھی توده 

 ھا افزوده، توطئه ھای امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی را در نطفه خفه نمائيم

 امريکا-اکليفورني شمال
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