
 
 

 

 1تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۴۱/۵۰/۲۰۲۰                فرستنده امین عطا

  
  

 در جهان سه گونه دزد هست
 

 :ماکسیم گورکی میگفت
 

 :در جهان سه گونه دزد هست
 

 ،معمولی دزدــ 
 

  ، سیاسی دزدــ 
 

 .مذهبی دزد
 

دزدان معمولی کسانیاند که: پول، جیب، ساعت، زر و سیم، وسایل خانه و... شما را برای سیر  
 کردن شکمشان میدزدند. 

 

اند که: آینده، ٓارزوها، رویاها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، دستمزد،  دزدان سیاسی کسانی
الیات شما را میدزدند و چپاول های ملی شما و حتی م تحصیالت، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه

 روزی و بدبختی نگه میدارند.  و شما را در سیه میکنند
 

تان را، عقل  اندیشیدنتان را، علم و دانش جرئتاند که: این دنیای زیبایتان را،  دزدان مذهبی کسانی
 و... میدزدند.تان را  تانرا، دارایی و مال و خردتان را، جشن و شادمانیتان را، سالمتی تن و روان

و تازه یک چیزهایی نیز به شما گران میفروشند مانند خدا، دین، بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، 
 ...سوگواری، افسردگی و

 

دزدان مذهبی که دروغ میگویند، میفریبند، مفتخوری میکنند، سواری میگیرند شما را در فرومایگی 
 .و فقر، بدبختی و نکبت و... نگه میدارند

 

اوت جالب اینها اینجاست که دزدان معمولی شما را انتخاب میکنند. اما شما دزدان سیاسی را انتخاب تف
نهید و  میکنید. همینطور شما مکتب دزدان مذهبی را انتخاب کردید. و به دزدان مذهبی ارج می
گیرند، بزرگشان میدارید. تفاوت دیگر و بزرگتر اینکه: دزدان معمولی؛ تحت تعقیب پلیس قرار می

دستگیر میشوند، شکنجه میشوند، شالق میخورند، زندان میروند، دست و پایشان را به چپ و راست 
میبُرند ، تحقیر میشوند و... اما دزدان سیاسی و مذهبی! هر دو توسط قانون حمایت و توسط پلیس 

ا نیز طلبکار هم محافظت میشوند، پُست و مقام باالتری میگیرند، زور میگویند، ستم میکنند و از شم
 .هستند
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