
 !افغانستانوجنایت در خونراھبھ ھای         
                                   

 
 :ھفتمپیوستھ بگذشتھ قسمت نودو 

 
بھ ھر ازھمان بیماران روانی است کھ ما ھم ھما جان سلطانی بھ ظاھر وکیل مردم ستمدیده غزنی 

درشریانھای ویروس شھرت خواھی کاذب را ھمچون ویروس زندگی میکند و از دیر بدینسو  قیمتی 
حیات فکری و تمدنی آن است ،  ،  کھ مایھ پایداری ھر جامعھمیگویند . استساختھ وجدان اش جاگزین 

بدون شک از زندگی و  مسیر تکاملی اش بھ این دست آورد بزرگ دست نیابددربنأ اگر ھرجامعھ ای 
بنابر حکم آنچھ کھ بھ اختصار یاد شد ، باید . بودبھره مند نخواھند  حیات راستین در تاریخ بشری 

بکوشند تا در راستای ایجاد تمامی آگاھان و روشنگران جامعھ کھ بر میراث پیامبران تاریخ  نشستھ اند 
ویروس و!! اما مرغ ھما جان سلطانی یک پا دارد . ی فکری وفرھنگی حیات بشربکوشندزمینھ ھا 

در اندام جامعھ نورمال د تا بحیث یک بیمار روانی نھ میگذاروی را  اسکیزوفرنیبیماریی روانی 
می  "امشا� " را  "انشأ هللا " وقتی ازاصول ابتدائی اسالم آگاھی ندارد و کلیمھ  .ایدافغان زندگی نم
  نویسد و میخواند

 



داعشی ھای ستون پنجم در پارلمان مفتی بیسواد و َشلیطھ ای  فتوای حضرت ھما جان سلطانی  بنأ
افغانستان در باره حملھ تروریستی آخیری کھ در شامگاه چھارشنبھ بر موتر حامل جوانان مظلوم 

 خانواده مطبوعات در صفحھ فیس بک اش صادر کرده است ، طنز تاریخ نیست ؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=4fDwLIiEA58 

طنز تلخ واقیعت عینی تاریخ ما !!  آری ، این گونھ  ھذیان گوئی ھا ی حضرت ھماجان دامت برکاتھ 
یا ھمان  است کھ ھمچنان برخی از رجال و رجالھ ھای کھ بنام دین مقدس اسالم رھنمایی معامالت

داختن بھ دشواری ھای نسل معاصر زخم ھای پرو بجایی را باز نموده اند  تاریخ مذھبی  دفاترداللی
اما در . کھن صدر اسالم را با اسناد ومدارک مجعول و مجھول دشمنان دین و انسان تازه می سازند 

میراث دار آن است !! بھ نقل از کاھنان عھد قدیم حضرت ھما جان سلطانی آئین تحریف شده ای کھ 
د چنانچھ در مسیر تاریخ مذھبی تشیع درباری و مملو از چنین رجالھ ھا بصورت وافر بھ مشاھده میرسن

پیشوای دوران انتظار بخشی ) عج (ھمسر بودن امام مھدی خرافات بانوان بسیاری را میبینیم کھ مدعی 
) ع(کثیری از شیعیان بوده اند چنانچھ آخیرأ یک بانوی بیمار روانی مدعی شده کھ وی ھمسر امام زمان

س از آنکھ زمین را فساد و گناه آلوده میسازد با شمشیر ظھور میکند و ھمھ یا امام غائبی است کھ پ
 .  گناھکاران را گردن میزند 

https://www.youtube.com/watch?v=mpAbbAbk1DE 

از نفرتھا و کینھ ھا ی کھ ھمھ منبر چنین شرائطی و دراوج این ھمھ توطئھ ھا واین ھمھ دیوارھای در
داران و نگھبانان شرک وخرافات بنام مذھب فاجعھ ھای جدیدی کھ بھ انحطاط و مسخ جوھرھویت 
انسان منجر میشوند طبیعی است کھ از رجالھ ھای این طیف ھمچون ھماسلطانی  با این ادبیات ھذیان 

ست کھ ھما جان سلطانی بھ نمائنده گی از جماعت اما جای تعجب آنجا و آنگاه ا. گونھ باید سخن بگویند 
موسیقی و  –و صنفی  فتوی میدھند و سخن میگوید  کھ در جامعھ فقیری مانند  افغانستان ھرنوع ھنر 

اما این تنھا واکنش . دیگر فرآورده ھای یک فرھنگ بالنده انسانی و اسالمی  را حرام می دانند 
  سال چندیندر برابر این جنایت عریان نیست بلکھ از!! سلطانی عج جنایتکارانھ ای حضرت  ھما جان 

بدینسو با ارائیھ طرح جنون آمیز صلح در افغانستان میان طالبان واداره ای کابل برھبریی حامد خان 
کرزی پوپلزی تا آنجا بھ پیش رفت کھ حتی دریکی از  برنامھ ھای ھمین تلویزیون طلوع کھ وی آنرا 

 :و اسرائیل می خواند اینگونھ ابراز نظر فرموده اند  چاسوسان امریکا

https://www.youtube.com/watch?v=alnVtQiTQ5U 

با اندیشھ ھای ھذیان گونھ  سلطانی نمائنده مردم غزنی در مجلس افغانستان  کھ خانم !می بینند عزیزان 
و متحجرانھ اش چگونھ مدعی گردیده کھ گویا ھمین اکنون مال عمر رھبر طالبان در منزل اش واقع در 
کابل خوابیده است ؟ اما آن وقت شاید این خانم کھ خواب ھای خانم اول مملکت را در سرپرورانده بود 

اش کھ بھ قول وی کم حرف میزد چند سال قبل از  نھ میدانیست کھ مال عمر مجاھد با ھمان قیافھ نورانی
 . این جھان فانی وداع گفتھ بود 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fDwLIiEA58
https://www.youtube.com/watch?v=mpAbbAbk1DE
https://www.youtube.com/watch?v=alnVtQiTQ5U

