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 09/12/2017                                                                                         اریمحمد قاسم معصوم

 غالم حضرت سالم بر شما! یآقا

من بعضاً یادداشت های شما را در یک وبسایت دیگر )افغان جرمن( خوانده ام، در بعضی مسائل نظرات شما 

میشده است و اما در نظر اخیر تان که در این وبسایت وزین آریانا افغانستان آنالین دلچسپ و جذاب معلوم 

 : نوشته اید، اشتباهات و لغزش های جدی شاید ناآگاهانه دیده می شود به ترتیب ذیل

مثال های اشتراک همعقیده های متعددی را که شما آورده اید اکثریت این اشتراکات به نتایج منفی و خالف  -1

 .قع منجر شده استتو

مگر اشتراک کمونیست های ایرانی در پشتیبانی و حمایۀ انفالق ثور توانست از سرنگونی و سقوط فاحش آن 

 جلو بگیرد....؟، 

مگر سهم گیری مسلمانان متعدد در تروریزم داعشی موفق شد تا از تباهی این خطرناکترین تروریزم زمان 

  ممانعت کند...؟

"رزمندگان!" ضد شوروی که در کنار تنظیمی ها بر علیه آن استعمار می رزمیدند، در  و باز به اصطالح شما

  نهایت چه شیاطین خطرناکی مانند، القاعده، طالب، داعش و دیگر آدمکش های حرفه یی دنیا به بار آمدند....؟

ین مثال های شما می بینیم که مثال های شما همه ظاهری و مناقض منطق سالم و مغایر واقعیت عینی است. ا

 .همه و تماماً به واقعیت اصل موضوع مطابقت نداشته و معنی نمی دهد

واقعاً جای تعجب است که شما با استداللی که دنبال می کنید نتیجۀ بحث شما به دفاع کامل و بی چون و چرا  -2

  .دولت ایران می انجامد

  مگر شما دولت ایران را حامی شیعیان تصور می کنید..؟

کاش چنین می بود تا از ستراتیژی های ابلیسانۀ ایرانی های فاشیست، کمی می کاست ولی چنین نیست  ای

 .می رود« کوروش کبیر!»دولت ایران به سوی مقصد خطرناک ایران بزرگ 

ایران اهداف وحشتبار ناسیونالیزم خون آشام ایرانی را تعقیب می نماید، دولت ایران نیات و مقاصد کامالً 

  .تی را می خواهد تحقق بخشدفاشیس

  .دولت ایران هرگز به فکر حمایۀ شیعیان نیست، این یک دام تزویر و دروغ بزرگ است

زندان "اوین" ایران از شیعیان شریف مخالف فاشیزم دولت ایران پُر است، و باز اهل تشیع در فکر تجرید خود 

را از این امر نیز باید شناخت که شیعیان را از از برادران اهل سنت خویش نیست. سیاست دسیسه آمیز ایران 

 .برادران اهل تسنن آنان جدا می کند
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 2از 2

ایران در ُچرت برقراری سلطۀ کامل خود بر تمام منطقۀ شرق میانه است نمی دانم شما به چه دلیلی قادر نیستید 

 .این حقایق را ببینید و یا نمی خواهید به آن نگاه کنید

برای منافع کشور های متعلقه اش تبلیغ می کند، اما اکثراً اخبار را آنچه که است این درست که میدیای غرب 

به نشر می رساند اما "منطقک" های نظیر پرداخت های شما احاطه ای را که معرفت علمی غرب بر دانش 

 .امروزی بشری دارد، نمی تواند، انکار آورد

را در کنار توجیهات رسمی ایران احساس می کنم مرا آقای غالم حضرت از اینکه در این مورد نقاط نظر تان 

  .ببخشید

من به هیچ و هیچ وجه حاضر نیستم یک قطره، آری یک قطره خون برادر هزارۀ من برای تحقق آن نیات سیاه 

  .ایرانیت فاشیستی بریزد

صورت کامل  برادر و خواهر هزارۀ من در وطن خود حایر وقار، سربلندی و افتخار است او در وطن خود به

 .حریت اجرای نیاز های عقیدتی خویش را دارد

غیر از فقر بیچارگی که بخشی از آن به طفیل غارت ایران نوازان نازل  -شیعه و هزارۀ من احتیاج دیگری 

  .در وطن خود کدام کمی دیگر ندارند -شده است 

جبهات جنگ های نیابتی در سوریه  آقای غالم حضرت شما به این حقایق توجه کنید بناًء خون هموطنان من در

  .و یمن و عراق بر ناحق می ریزد و قربانی فریب و حیلۀ دولت ایران می شود

 واقعبینی نصیب تان باد

 

 


