
 

 

 

 

 

 ۸۰۸۰ مارچ ۸۲شنبه                                                                  یرونا دیمح     

"صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست"  

 
 

 !اینجا افغانستان است

. را، بدون تفریق می ُکشند یوسومعیسوی و  ،مسلمان و هندو. در افغانستان کنونی، دیریست آدمیت مرده است

سخن از مسجد و دیر و ُکنشت . اینجا سخن از مسلمان و هندو نیست، سخن از ِسیک و معبد و درمسال نیست

و افغانیت هردو مرده اند، اسالمیت را به پشیزی می فروشند، عبادت واقعی در  اینجا دیریست که انسانیت. نیست

کشتار خالیق است، افغانیت را دیریست به لیالم گذاشته اند و در هر کنج  و کنار و بیشه و گوشه ای به قیمت کاه 

 .سودا میکنند

اینجا افغانستان است که از چهار گوشه و بیشۀ دنیا تروریست فرستاده اند و انسانهای بی گناه و بی دفاع را شب و 

 .را بنام افغان انجام میدهند کانتشحوت او این جنای روز قتل عام میکنند

 !!!میوش یم رادیب تقو هچ .ستافغانستان کنونی را دستان کثیف بیگانه ها به مسلخ انسانها مبدل ساخته ا

جانی  این بی خردانِ  نزد. نشت و درمسال کشتار می کننددر دیر و کُ . در مسجد و مدرسه و مکتب کشتار میکنند

یک چهلتار عربی، یک مشت قیمت جان انسان برابر است با یک دهان نسوار پاکستانی، یک دستمال سِر ایرانی، 

 ...درهم  و دینار و تومان و کلدار و دالر و

جور که  از مردم دربند کشیده شدۀ افغانستان به مسلمان ُکشی دیریست عادت کرده اند، چه بسیار افغانهای مسلمان 

بستند و کشور آبائی و  ه ، تغییر تابعیت و یا هم تغییر دین دادند و بار و بستر"فرستادگان خدا"و جفا و ظلم و دغای

 .دوست داشتنی شانرا ترک کردند

، قرن جنایت و رزالت، قرن "صحبت از عیسی و موسی و محمد نابجاست"، اینجا "جنگل را بیابان میکنند"اینجا 

 .انسانیت است گرمتفتین و توطئه، قرن تقلب و مردم فریبی، قرن 
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که به خوب و بد و دین و را هموطنان شریف هندو و ِسیک ما  .گر صحبت از دین و مذهب و طریقه نیستاینجا د 

و ضرر شان  شما کاری نداشتند و کلدار و به درهم و دینار و دالرتروریستان اسالمی ب و روش و طریقۀ شما مذه

وحشیانه  ، در قلب کابِل بی در و دروازه،دنام دار« گوردوارا»که شان عبادتگاه در ،به یک پشه هم نه رسیده است

 !ان شدیدهزیر ردای داعش پنو  کشتار کردید

که گاهی به نام طالب وارد معرکه می  جانیان نفرت انگیز قرن ن بی خرد، ای مزدوران بیگانه، ایای  دجاال

، گاهی شوید، گاهی به نام القاعده  و داعش، گاهی سر از یخن قاق و نکتائی می کشید و می شوید الفایده و سازش

و چهار بی کار و بی روزگار را گرد تان جمع می کنید و شکم ... سر از ماسکو بیرون می کنید و گهی دوحه و

شماها عاق پدر و مادر . ، بدانید که مردم افغانستان از شما ها سخت نفرت دارندهای پندیدۀ تانرا نوازش می دهید

 !هستید

به دستور اربابان خارجی  ،یریست میدانیمی طفالنه را ما داین بازی ها. همه سر و ته ای یک کرباس هستید شما

تان مسؤلیت آن ننگ تاریخ، ننگ انسانیت،  محمودد و انکار میکن تاناحمد  می اندازید و بعد  تان کشتار به راه

 !ننگ تان باد. دفغانیت و ننگ اسالمیت را می پذیرننگ ا

و مهربان ترین هموطنان ما هستند و همیش در غم و  ، نجیب ترینهموطنان شریف هندو و ِسیک ما، بی آزارترین

شادی ما شریک بوده اند، اما شماها تروریستان بی همه چیز به دستور اربابان خارجی تان، چنان یک فاجعۀ 

انسانیت خود، از افغانیت خود و از اسالمیت دردناک و جنایت عظیم را براه انداختید که انسان شرم می کند از 

 .چه خوب اسالمیت تانرا به نمایش گذاشتید که تاریخ نظیر آنرا به یاد ندارد. خود

 !؟گفتخود تسلیت  چگونه می شود به این هموطنان معصوم، مظلوم، بی گناه و بی دفاع

 .بخشش طلبیدعفوه و نجیب خود حتی نمی توان از این هموطنان شریف و 

من که دیگر گلویم سخت گرفته است و بغض در گلو پیچیده و اشک در چشمانم حلقه زده است، فقط می توانم آرزو 

 .کنم که این جنگ لعنتی زود پایان یابد، اما نه به قیمت آبرو و حیثیت و وقار و شرف هموطنان دربند کشیده شدۀ ما
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