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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۱۰/۱۰/۶۱۰۰         سید ناصر بطحائی 
 

    

 استعمار نوین بدون حمله سؤاستفاده از صداقت وپاکی  جوانان !!!
 
 

مرجله از  جهانی امروز ی ما از شواهید چنین برمی آید که به طرف یک جنگ تمام عیار پیش می رود چون جهان به یک
تاریخ رسیده است که دیگر جنگ واستبداد وغارتگری وچپاول و بیعدالتی به حد اعلی خود در جهان  رسیده وآن هم به نام دین  

 هردینی  که باشد چه مسیحت چه یهودیت وچه اسالم !
کسانی است که همه آنها از چون یک عده به خاطر منافع شخصی و سواستفاده از دین  مردم جهان را به تباهی میکشاند واین  

سادگی وپاکی مردم سؤاستفاده  کرده از جوانان بیشتر به بخاطر که اساس جامعه را تشکیل می دهند  پس در هر جامعۀ که باشند 
 .آنها را به جان یکدیگر می اندازند  تا از آب ِگل آلود نفاق ماهی  سود را  دسیاب نماید

روشان و اسلحه فروشان که برای فروش اسلحه خود در هر منطقه از این کره خاکی  جهان امروزی ما در دست یک عده نفت ف
 .جنگ براه می اندازد  تا نفت واسلحه آنها بفروش برسد  ودر مقابل هم نوکران خود را در آن سرزمین حاکم می کنند

  .کرد تاملت ها را اسیر خود کند یعنی یک وقتی خود استعمار به یک منطقه یا  کشور حمله می 
حاال  این استعمار نوین یعنی  خود به   ) میدان معرکه  نمی آید ( آن کشور حمله نمی کنند بلکه نوکران را در آن کشور ها اجیر 
و  بواسطه این نوکران به ظاهر  رهبران   با سواستفاده از سادگی و صداقت  جوانان واستفاده از دین  بشکل ابزاری و به 

میگیرند واین نوکران هم در جامه دین خود را به مردم  نشان میدهند و آنها را به طرف خود جلب می واسطه آنان  کشور را 
  .کنند

در حالی که اینها نه به دین اعتقاد دارند ونه بخاک وناموس وکشور   بلکه باسواستفاده ازدین، مردم  را فریب می دهند  چون 
ین وطن فروشان و اجیران استعمار، فقط به فکر جیب خود هستند ونه به فکر مردم دین را شرف و انسایت خود می دانند  اما ا

وطن ! این نوکران که در خدمت استعمار هستند در جامعه پست ترین کسان می باشند  استعمار این افراد را بواسطه   دو عنصر  
 .لت ها را ندارددین    !!     و  پول !!    وقدرت که بظاهر دارند و گر نه هیج استعمار قدرت م

در دنیای اسالم امروزی ما همه رهبران آن خدمتگزاران استعمار هستند چون وقتی می ببنیم که در همه بالد اسالمی مثل   
افغانستان عراق  فلسطین لیبی سومالی تونس و..... نوکران غرب می باشند در افغانستان بعد ازشاه شجاع البته بعد دوره دوم 

 نوکر غرب بود وازآن  بعد همه رهبران  از طرف غرب  حمایه می شد.  که باستعمار وارد خاک افغاستان شد
اما ملت ها متاسفانه  بازی وفریب می دهند به نام های گوناگون ویکی آن به نام دین  فعال در کشور عراق از نام دین استفاده  

می باشند و اسالم را با اسالم   کردن و داعش را بوجود اورد که این هم حمایت می شود از طرف غرب و همه نوکران غرب
 تخریب میکنند. غافل ازین اند  که بزودی مردم  ماهیت آنها را خواهند شناخت.  بار کج بمنزل نمیرسد. 

حاال ملت ها می فهمند که دوست کی است ودشمن  کی! اما یک عده وطن فروش که بخاطر چند مشت پول ملت های اسالمی 
باید  بدانند که وطن فروشی ودین فروشی وقت شان به سر آمده نمی توانند که از دست قانون را به جنگ وتباهی می کشانند 
 .الهی و قانون مردم  فرار کنند 

چون مردم جهان دیگر فریب پذیر نیستند ومی فهمند که کی وطن فروش است وکی وطن دوست!  اما باید یک چیز رابگویم که 
 .وشن فکران وصاحب نظران اسالمی ماکه هیچ وحدت و هم فکر وجود ندارددر کشور های اسالمی متاسفانه در بین ر

دین فروشان ووطن فروشان از طرف غرب حمایت   تا است که در بین کشور های اسالمی سبب شدهنا بسامان  شاید این اوضاع 
ون روشنفکران ما اتحاد و مالی وجانی شوند که به قدرت پشتیبانی بیگانگان  ملت های مسلمان را اسیر خود کرده اند  چ

یکپارچکی ندارند موجب این اوضاع نابسامان شدیم  خالصه امید داریم که روزی شود که همه مردم کشور های اسالمی  در 
به  دین فروشان را زیر یک حکومت  اسالمی که بر اساس اسالم واقعی که در آن دست بیگانگان کوتاه باشد  قرار بگیرند تا

استفاده نکند وهمه  در صلح وصفا در کنار هم دیگر زندگی کنیم  واین روز ؤبرساند و دیگر کسی از دین سشان  سزای اعمال
خواهد آمد همان طور که در صفحات تاریخ چند بار آمده است  وشاید این بار باری باشد که دیگر جهان روی بیعدالتی وخون 

 نبیند . پایان    باز ریزی  را
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