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 25/03/2015          محمد نذیر تنویر

 

 !دی که بر خونش انواع تجارت ادامه داردیشه
 

هر تائید بر سیاست های غرب و دیگر معاندین اسالم را بزند، نیستم. هرچند بنده عالقمند اظهار نظر در مواردی که م  
"راه  ی کوبیدنیعنشان  خودزیرا گفتار ایشان )ولو حقیقت هم داشته باشد( سرانجام برای بدست آوردن اهداف نهایی 

 نه دلسوزی و بشر خواهی برای من و تو! ،حدین از مسیر راه ایشان می باشدتوحید" و برچیدن مو
 

رهنگ شکل دادند. بعداً گنبد ها و فوزارت  ۀیر چتر عنعنات و خرافات با بودیجآنها خود برای "من و تو" دینی ز
د مروج گردانیدن برده و بلند ،سویه تلویزیون هاه خانقاه ها را بازسازی و نوسازی کردند و بازار "سحر و جادو" را ب

 .بپردازند " و بنیادگرا هانام "وهابی هاحدین زیر ی قتل موتا از آن طریق در پ
 

 خرافات به سطح وزارت اطالعات و ۀر زیر چتر "دین پروری" و اشاعد "دین ستیزی"سال  13بلی! دستآورد 
هرچند که  !ستوحشت بوده نمی توانچنین  از اینپرستان و ساحران... چیزی به جز  فرهنگ و رونق بازار قبر

 "نظام وارداتی"اما عاقبت جز رسوایی برای این  .برندجریان های سیکوالر و مائویستی از آن بهره برداری سیاسی 
 و ارگان های ساخته ایشان زیر چتر "جامعه مدنی" و رسانه های ترویج کننده فحشا چیزی دیگری نخواهد بود!

 

اح اشک تمس د در حالی که "دین ستیزان" و مائویستهامی شو کباب ،افغان در بین سیخ و آتش "مسلمانمظلوم "زن 
 د.ننمایاز آن بهره برداری می  ریخته و
اال و بال در گردن " :می گفتند که !دین ستیزان کمونیست و سیکوالر یو آتش ؛و رافضی صوفی قبرپرستان یبلی! سیخ

نرا آچگونه سعی دارند تا حاال می بینیم که واقعاً ارگان های زیر چتر جامعه مدنی و "رسانه های دین ستیز" اما  "مال
 !پوشانندبعمل  جامه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجریان ارگان های به اصطالح "جامعه باید  ،به محاکمه کشاندن مجرمین این قضیهاز و قبل  پس باید هوشیار بود
 !به پای محکمه کشاند را مدیران وزارتخانه های داخله و فرهنگ و مجریان رسانه های "دین ستیز"، مدنی"

 

 !نگذاریم تا "حقوق زن" در افغانستان، آئینه ای "سیاست غرب در برابر اسالم" گردد
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 گویند: "ویلیام" مجرم است؛یلیام" کدام تخطی را انجام داد که اگر "و
صدا ها از هر کنج و کنار بصدا در می  "اسالم" مجرم است ود میگویند: اگر "احمد" کدام تخطی را انجام دهاما و 

؛ اصلیت کمونیستی اش را آشکار ساخته ند و با بی حیایی و دیده دراییر می دهساعر شده و سرودها ش ریکی،آید و ه
 اً به دین دومیلیارد انسان می تازند!و مستقیم

 

 !پس آگاه باش و خود را "طوطی" غرب و معاندین اسالم مگردان
 به اشتراک گذار و یا تائید کن! ،پس از آنو ! بیندیش

 ببین که پروردگار مان چه می فرماید:
 

ن  ـا ال  ـه  ـا أ ی  ـی   اء  ـِذین  آم  ْم ف   وا إِن ج  اِدِمین  ـك  ْلت ْم ن  ا ف ع  ل ٰى م  وا ع  ال ٍة ف ت ْصِبح  ه  ن وا أ ن ت ِصیب وا ق ْوًما ِبج  ی  ب  ت  إٍ ف  ب   ﴾٦الحجرات:﴿ اِسٌق ِبن 
اید، اگر فاسقى برایتان خبرى آورد تحقیق كنید، مباد از روى نادانى به مردمى آسیب  اى كسانى كه ایمان آورده"

 !"اید پشیمان شوید برسانید، آنگاه از كارى كه كرده
 

در دست نهاد های به اصطالح " جامعه مدنی" و پس فاسق تنها به فرد اختصاص نمی یابد! درین قضیه محور فسق 
 "طلوع" و "یک" می باشد! -رسانه های جمعی بخصوص تلویزیون

 

 !ستی هایعمق درد و رنج "زن مسلمان" افغان عمیق تر از نمایشنامه های آهنپوشی و حریان نما
 

 حجاب اش را به تمسخر می کشانند؛ 
  تحمیل می دارند؛( بر وی درون و چه در بیرونخرافات را )چه در 
 با خرافات محکوم اش می دارند؛ 
 دوباره حجاب اش را از تن اش دور ساخته، به نظاره ای سوختن اش می پردازند؛ 
  در برابر دوربین ها، اشک تمساح می ریزند!و سرانجام دوباره بر دین اش می تازند و 

 

 چقدر قلب ها سخت شده اند!؟اقعاً 
 به اشتراک گذار و یا تائید کن! ،پس از آنو ! بیندیش

 ببین که پروردگار مان چه می فرماید:
 

اِدمِ ـن  آم  ـِذیـا ال  ـه  ـا أ ی  ـی   ْلت ْم ن  ا ف ع  ل ٰى م  وا ع  ال ٍة ف ت ْصِبح  ه  ن وا أ ن ت ِصیب وا ق ْوًما ِبج  ی  ب  ت  إٍ ف  ب  ْم ف اِسٌق ِبن  ك  اء   ﴾٦الحجرات:﴿ ن  ین وا إِن ج 
تان خبرى آورد تحقیق كنید، مباد از روى نادانى به مردمى آسیب  اید، اگر فاسقى براي اى كسانى كه ایمان آورده"

 !"اید پشیمان شوید برسانید، آنگاه از كارى كه كرده
 

در دست نهاد های به اصطالح " جامعه مدنی" و پس فاسق تنها به فرد اختصاص نمی یابد! درین قضیه محور فسق 
 "طلوع" و "یک" می باشد! - رسانه های جمعی بخصوص تلویزیون

 

 ستی هایعمق درد و رنج "زن مسلمان" افغان عمیق تر از نمایشنامه های آهنپوشی و حریان نما! 
 حجاب اش را به تمسخر می کشانند؛ 
  تحمیل می دارند؛( بر وی درون و چه در بیرونخرافات را )چه در 
 ش می دارند؛با خرافات محکوم 
 سوختن اش می پردازند؛ ۀرا از تنش دور ساخته، به نظار دوباره حجاب اش 
 ها، اشک تمساح می ریزند! کامرهر برابر دش می تازند و و سرانجام دوباره بر دین 

 
 چقدر قلب ها سخت شده اند!؟واقعاً 

 
 پایان
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