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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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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا  ۀسيدموسی عثمان ھستی ناشرماھنام

  ٢٠١۵ مارچ ٢٩

 

 ازکجابايدشروع کرد
  ....يدن سگان گردد؟؟؟؟؟که پاسخ دندان شکن به جف

٢ 
 دشمنان ،کمونيست،  مرتد،بيدين، به نام کافر مرا شوم و من ازاين ترس وھراس ندارم که کشته می شوم توھين می

اگرھرانسان شريف وازحقوق انسان وانسانيت دفاع کندمن می گويم ھزاران آفرين به ھمان انسان  اسالم شھرت می دھند

که درخدمت انسان است  وکسانی دناست اگرتاجران دين ازجنايت آشکارخودنمی شرمه ئی شعل ست است ياياگرکمون

  مرتد و رادموکرات ست عناصرروشن وي وکمونه ئیکه تحت نام شعل بگذاريد  وکمونست بشرمنده ئیازنام شعل چرا

وحشت خلق  خدا حمد،م قرآن ، مذھب ، دين ، م به نام اسالم ،يما ديگر اجازه نمی دھ ران دين قلمدادکنندجتا کافر

  .کنندوقتل نمايند

  تظيمی درخون مردم کابل آغشته بوده وامروزھم می خواھدیش درجنگھايراين اوباش دينی ومذھبی که دستظاھرتنو

ولی خداوندحق المبين است  شيطانی کنديره بردارھب خواھد  مبارک میتازاين آي دامن زند را زيرنام دين قتل وکشتار

   فروش رامی گيردگريبان خوداين دين

ًياايھااللذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأفتبينوا ان تصيبوا قومابجھاله فتصبحوا علی مافعلتم علی ( مبارک قال تعالىتتفسيرآي ْ ِ
  مافعلتم نادمين حجرات 

  برسانيداز روی نادانی به مردم آسيب مبادا که ايمان آورده ايد، اگرفاسقی برای تان خبری آوردتحقيق کند، ای کسانی"

  !"آنگاه ازکاری که کرده ايد پشيمان شود

نام قرآن ه  بددرآتش انداختن که زنده يادفرخنده رالت وکوب کردندی دين می پرسيم کساندلقک گلب ازاين دلقک اسالم و ما

 يدشھ مرتد و به نام قرآن سوز را او و سوزی ومرتد خبرفاسق وبی خبر ازدين به نام عالم دين چطور قبول کردند؟
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سواد اين را  يا  ود را کالم خدامی پنداشتيتواين آي  ايمان داشتيدتاگرتووسايت افغان جرمن به راست بودن اين آي کردند

جرمن   نوشته نمی کرديد وسايت بی سوادی مزخرفۀچنين مقال  داخل می شديدت وتفسيرآيتمی داشتيد که درعمق آي

دراين حالتی که .می رساندن مزخرف ترابه نشرتۀنوش ت جمع شده اندبی عقيده درآن ساي جرمن که تمام مرتدين وکفار

  .سايت جرمن جرمن نبايدبرزخم شان نمک پاشی می کرد مليت ھای افغانستان زخم کاری خورده اند

 آگاه ،عناصر وطن پرستبه دين که به توخاين دستورداده بودکه اطر گل روی فاشيست بی وجدان گلباين نوشته رابه خ

 سرجای شان بنشان که توورھبرتو کورخوانده ايداين مردم افغانستان یران انسان وانسانيت توھين وتحقير کنودوست دا

  کان مانيستند که درزمان امان هللا خان زندگی می کردنداديگرمانندني

بی وجدان ترين اشخاص کسانی ھستندکه ازخودمنطق ندارندوبه زدن عناصرآگاه وجوامع مدنی ومدافع حققوق 

بی را مقام حدث وآيت ھای قرآن مجيد ،رانسان وانسانيت ازآيات وحديث ساختگی کارمی گيرندوبا اين تجارت خودبش

می . می دھند استخوانی ۀرادست) ج(خداوندو  قرآن ، دين،اسالم، )ص(وچاقوی مخالفين محمد ارزش ساخته اند

کندوھرکس چند کلمه عربی دانست حديث گويندآيات مبارکی قرآن قسمی است که ھرمغرض به نفع خود تفسير می 

با ھمان )رح(ساختگی می سازدماکه پيرومذھب حنفی ھستيم وبه مذھب خوداحترام داريم وتاحال ندانستيم که امام اعظم 

ف ترين حديث روايت کرده پس ماکی ھستيم که روايت که داشت وشاگردخانواده اھل بيت بودضعي یردانش سرشا

 اونيم ۀ نويسنده رامی خواند ومی داندکه اين نويسنده بی وجدان با نوشتن آيت درزيرکاسۀحديث کنيم ھرسايتی که مقال

  کاسه است با يدبه نشرنمی رساند

ق ھمه جانبه صورت بگيردھمان ش تحقيدرقسمت گفتند ح نوشته شده تاسه روزکسی راکه مرتدبازھم درمذھب حنفی واض

اسالم سخت گرفته گفته چھارشاھد که درحالت دوخول کامل ديده باشد شھادت شان قبول است قتل  قدر که زنا را

  خاطريکه کسی بيگناه کشته نشود ه گرفته شده بتر سخت  زنا از ومرتدبودن ده چند

 و که به سن قانونی نرسيده موردتجاوز قرارمی دھندرا اطفالی  ديگر وطفل چھارساله و دودخترخی که ئديگراين علما

سرمی برندخجالت نمی کشندومی ه وبه حالت بی سرنوشتی ب تاحال به اساس پافشاری رھبران دينی  اعدام نشده اند

ودرمقابل جوامع مدنی قرارمی  می خواھند کتمان کنندرا ی است يک جنايت آشکارئفرخنده يک قتل جنا دانندکه قتل

م ھرکدا و مراتی به خاطرمجاھدين وطالب اين اوباشان دينی رابه نام عالم دين حمايت می کندعولت فاسد مستود گيرند

که سرمليت  سايت ھا و نويسنده ھا اشما لرمعاش می دھنداگرازخداد۴٠٠٠و٣٠٠٠ن شان رابه دستوردشمنان افغانستا

می شودنام پرچم برده  نوشته که ديده یودرباال دنمی شرميدازمردم وجھان بشرمي افغانستان تجارت دينی می کنيديھا

بی شرمانه ازآيت وحديث  و پرچمی ھای بزدل زيرنام اسالم درسايت افغان جرمن مقاله نوشته می کنند دشده يک تعدا

 چرا تومی دانی که من پوست ترادرچرم گری می شناسم تو يکنفرشان رامن پرسان کردم گفتم خود کارمی گيرند

که ازکارھای سليمان اليق می شرمم ازنوشته ھای خودھم   اوگفت من ھمان طوری؟اسالم ساختیرا  خودقلم شمشيرکند

 حديث بياوريد ويا درنوشته ھای تان يک حديث دو می شرمم ولی کارکنان افغان جرمن می گويندمردم شمارامی شناسند

مقاله  ست وآيديالست حق دارديچمی وھرکمون ھرپر. پرچمی رانشرکردیۀمقال که دنآيت که مردم مارادشنام ندھ يک دو

  حديث و،قرآن،  محمد، مذھب، دين،ولی اجازه ندھندکه با شمشيراسالم به نشربرساند وھرسايت حق دارد نوشته کند

  .خدابه خاطر ھدف شوم خو سرگلوی مر پاگذارند

به نام اسالم تجارت می  مساجد نوشتن آيت وحديت به شکل يک تجارت غيرانسانی تبديل شده بگذاريدکه کثافت ھادر

که  ه نشود کشاندکه مطبوعات ونشرات به کثافت دي جای ندھادرمطبوعات که خيلی مقدس است اين بی وجدانان ر کنند

 نشان داد را  اصلی خودۀفرخنده چھر ون ازاسالم چه می گفت وبه خاطر جنايت قتل شھيديمالی وزيراگبرخان درتلويز

کثافت  و گند روز ھر تحريک نموده بودرا  دست به چنين تبليغات غير انسانی زده ومردم که به دستورتيلفونی سياف
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بازعالم دين  و دناززمان انگليس می شناسرا ھمين کسانی که مالھای افغانستان .ولی نمی شرمند بوی ترمی شود شان بد

درافغانستان خودفروخته است  ھای بعضی مالئکه که من بگويم ياتوبگو ش يک رذالت است عوض اينداين خودنمی گوي

کدام مال درافغانستان کارمی کند  نمی فروشند خيرات می گيرد به خاطرھزارافغانی زن خودرا کسی که دو افغانی را

لت ھای سلطان محمودبخوابند به  مانند مساجد در و نکنند کار ھا زمانی که مال تا  کف دست خودنان می خوردۀوازآبل

که مردم کشته شودوآنھا تايکسال پول نمايند مردم می ن دربيه آميزات نادرست وتفرقخاطر نفع خود تبليغ

وآن سايت ھم خوش باشدکه  بگيرندوپلوبخورندودرسايت ھای مبتذل وتلويزن ھافروختنه شده تبليغ به نفع شکم خود بکنند

 ده نوشته ام وھرکی خواسته باشوليت وآگاھانؤنويسنده دارددردل زياداست درھمين جا نوشته راخاتمه می دھم با مس

  دفاع ھم کرده می توانم ازاين نوشته خود

 


