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کتاب «استنجا» از سعیدی افغانی
چند وقت پیش کتابی منتشر شده است از ((((( الحاج _ استاد !!!! )))))امین الدین سعیدی افغانی
بنام ملکوتی «««««استنجا »»»»»».
درین کتاب علمی /پژوهشی!!!!!!!! استنجا ،معاییر و ارکان استنجا نمودن و روش های اصولی و
اجازه داده شده از سوی اولیا و عرفا و صوفیان بیان گردیده است.
این کتاب از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در آلمان چاپ شده است.
اینکه این مرکز از کجا تمویل می شود ،به «««« مرکب »»»» های همه عالم و حتا کاینات
هویداست.
در معلوماتی که در مورد این الحاج نویسنده و نبشته هایش در افغانستان بزرگ !!!!!!با فرهنگ کم
از کم  ،خدا گردن مه نگیره ،پنجهزار سال !!! در انترنت می یابید ،این الحاج سعیدی چندین کتاب
بنام های «زن و نبوت»« ,استنجا» و نبشته های دیگری دارد که بیشترین افکار ((( کاپی و تقلیدی)))
وی را از برادران اسالمی ،در وبسایت های چپگرایان افغانستان (مثل مشعل و اصالت) می یابید.
و اینکه چرا وبسایت های مدافعان حزب خلق که از سوی پرچمی ها  /خلقی های سابقه راه اندازی
میشوند و مفت خوران پناهنده درآن مبارزه !!!! سیاسی!!!!! و ایدیولوژیک می کنند ،نبشته های
مبتذل و سراسر تقلید از نبشته های دینی /اسالمی الحاج سعیدی را از نویسندگان اخوانی ایرانی _
مصری ،منتشر می کنند ،بازهم به تمامی قاطران و قاطرزادگان افغانستان هوید است.
الحاج سعیدی پسر سعید افغانی است که اینک بنام ((((مولوی و داکتر)))) سعید افغانی از او نام می
برند.
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سعید افغانی نبشته های دینی اسالمی مکاتب افغانستان ،صنوف دهم ،یازدهم ،دوازدهم را در دهه
چهل تهیه می نمود.
پس از رخ دادن مصیبت ثور:
یک .سعید افغانی در وقت ببرک در قوه قضائیه افغانستان بر برترین چوکی آن {لگانده} شد .دو
پسرش بادیگارد هایش بودند.
دو .تعدادی «باصطالح!» علما! ،نویسندگان،هنرمندان!،شاعران! ،و لگه و لوگه دیگری درین شمار
را ،از خاک آباد افغانستان ،به زور ،برای سیاحت و ساعت تیری و مفت خوری به جمهوری های
روسیه شوروی بردند.
در یک گروپ آدم هایی چون جلیل احمد زالند ،پوهاند علی محمد زهما ،سعید افغانی ،و چند لندغر
دیگر بشمول ««««خاک نگارنده این سطور»»»» بودیم.
شب که برای خوردن نان به رستورانی رفتیم این مولوی سعید افغانی ودکا را مانند آب پاکیزه مطهر
اسالمی ،سر دل خراب خود می انداخت و گوشت خوک لعنتی و منفور در دین اسالم را نوش جان
می نمود.
نویسنده کتاب معرفت گرایانه و فرهنگ گستر استنجا ،راقم نبشته هایی مانند چرا دین در دیموکراسی
اروپایی جایگاه معتبر و مصمم ندارد ،می باشد .و درین نبشته تکرار مکرر از اخوانی های کهنه
کار مصری و ایرانی ،سعیدی توضیح میدهد که به چه سبب دیموکراسی مردمی در دین اسالم نمی
تواند مطرح باشد.
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