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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

  
   جاويد :هفرستند
  ٢٠١۴ اگست ٠٨

  

  ...پرستند» ھيتلر«که » ھوديانیي«در عجبم از 

  
بی خدايان ايران مورد پسندم قرار گرفت چون با وضعيت امروزی وديروزی ما  کامالً منطبق سايت مطلبی از 

  .تادم است برای تان فرس

يگانه پورتالی است در جمع تمام نشرات چاپی  وانترنتی وطنی ما که "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " پورتال 

خود در راه ُزدوَدن خرافات دينی پيشگام بوده وبه يمن ھمت ھمکاران باشھامت خود روز فرد باشھامت منحصر به 

 مبارزه در ، اما چه باک چشم دشمنان مردم  مبدل می گرددرتا روز در دل دوستان  جايگاھش رفيع تر وبه  خا

نيروھای سياه  وامپرياليزم در صدد شکار .  فرھنگی درشرايط کنونی از اھميت خاصی بر خوردار است ۀجبھ

جوانان ساده دل که در خانواده ھای صرفاً مسلمان سنتی زاده شده اند  برآمده اند تا برای جنايت وخيانت تحت لوای 
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 ومذھب سرباز گيری کنند وبر ماست تا دراين جبھه ھم عليه ايدئولوژی منحط اسالمی روشنگری ومبارزه کنيم دين

اين افيون توده " ره عليه دين  احترام به عقايد مردم از مبازۀفقط اپورتونيست ھا ودشمنان رنگارنگ مردم به بھان

 فارغ از استثمار را با زبان بی زبانی در شرايط ۀامعخواھند رسيدن به ج به اين بھانه می  و دنزن سرباز می" ھا

فعلی که امپرياليزم با لشکر داعشی وطالبی خود به مارش پرداخته است ناممکن وانمود کنند تا از يک طرف به 

داعشی وطالبی سر عبوديت خود را خم کنند واز جانب ديگر منتقدين ھای  یامپرياليستھا واز طرف ديگر به وحش

 اگر بتوانند از ميدان بدر کنند وبا تحليل غير مشخص خود از ،مرتد  اسالمی کافر وۀران خود را با حربخود وبادا

  .شرايط مشخص ماھی مراد را صيد کنند 

  

  بی خدايان ايران

  .ی از مردم آن جا رفتار عجيبی پيدا کرده اند خلمان بابعد از جنگ جھانی دوم واشغال فرانسه توسط نيروھای 

برخی کار را از اين ھم فراتر برده ونام آن ھا را نوکر ھيتلر ويا . ام فرزندان خود را ھيتلر می گذارند اين عده ن

  .کنيزھيتلر می گذارند 

  .نصف اين جماعت ھنوز برج ايفل را نديده  ولی حتماً می روند  وديوار برلين را باز ديد می کنند 

  .با اينکه اصالً المانی بلد نيستند  روزی چند مرتبه رو به ديوار برلين به زبان المانی دعا می خوانند 

" اس اس " آن ھائی که بر اثر تجاوز ارتشيان آلمان به اجدادشان  ، دورگۀ المانی فرانسوی تولد شده اند ، يک شال

مانی وبر اثر تجاوز به دنيا آمده اند والبته به اين امر افتخار ھم کمر شان می بندند تا ھمه بدانند که اين ھا از پدر ال به

  .می کنند 

يک عکس از يک جوان خوش تيپ وخوش ھيکل را توی خانۀ شان قاب کرده اند ومی گويند اين عکس ھيتلر است 

  .وبه آن احترام می گذارند 

  : نمی روند ومی گويند ھر چقدر ھم ديگران عکس واقعی ھيتلر را نشانشان  می دھند ، زير بار

  !!اصالً ھيتلر سبيل نداشته 

ھر وقت اين ماجرا را برای آشنايان ايرانی مسلمان تعريف می کنم قاه قاه می خندند ومی گويند ، اين ھا ديگر چه 

  .احمق ونادانی ھستند  آدمھای

  !!يا می گويند اين ھا از يک خر کمتر ھستند 

  .زد وبه حالشان تأسف می خورند دلشان شديد برای حماقت آن ھا می سو

  .....غافل از اينکه خودشان به ھمان اندازه 

  می پرسيد چرا ؟

  :ببينيد  متن پائين چه قدر به متن باال شباھت دارد 

  .بعد از حملۀ اعراب واشغال ايران توسط سربازان عرب مردم ايران رفتار عجيبی پيدا کرده اند 

  .ين  می گذارند آن ھا نام فرزندان خود را علی وحس

  .برخی کار را از اين ھم فراتر برده ونام فرزندان خود را غالمعلی ويا غالمحسين می گذارند 

 را ءنصف اين جماعت ھنوزبه  شھرھای ديدنی  ايران سفر نکرده اند ولی حتماً می روند  ومکه وحرم امام رضا

  .زيارت می کنند

  . مرتبه رو به قبله به زبان عربی  دعا می خوانند که اصالً عربی بلد نيستند روزی چند  با اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 عرب ـ ايرانی شده اند ، يک شال سبز به کمر شان می بندند  ۀآن ھائی که بر اثر تجاوز اعراب  به اجدادشان دورگ

ر ھم می ھستند واز پدر عرب بر اثر تجاوز به دنيا آمده اند والبته به سيد بودن افتخا " سيد" تا ھمه بدانند که اين ھا 

  !کنند 

يک عکس از يک جوان خوش قيافه با چشمھای درشت ، مژه ھای بلند مشکی  وابرو ھای برداشتۀ  کمانی را در 

  .است  وبه آن احترام می گذارند "حضرت علی "خانۀ شان قاب کرده اند ومی گويند اين عکس 

  ی روند  ومی گويند علی زيبا بود ھر چقدر ھم ديگران عکس واقعی علی را نشانشان می دھند  ، زير بار نم

  .....داوری با شما 

   

  

  

 

 


