افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www،afgazad،com
Ideological

afgazad@gmail،com

مسايل ايدولوژيک

آزاد ل.
 ٠١جنوری ٢٠١۶

راويان عجمی و خاموشی روشنفکران
از نـعـره ھـای آدم غــرق جـنـون بـتـرس از واعظی که رفته پی چند و چون بترس
از آنکه زشـت چھره تر از ديو شد نترس ازآن کسی که زشت شده از درون بترس
شيـطـانـی اسـت رسـم و ره مفتـيـان شھر از ديـو جـھـل و نـغـمۀ روحـانيون بترس
بخش اول
متأسفانه و بد بختانه تعداد زيادی از رو شنفکران ما به خاطر اين که در جامعه و در بين مردم دين ستيز معرفی نشوند و
از گزند نيش زھر آگين مال و صوفی و طبقۀ حاکمه و استعمار جھانی مصون باشند با وجودی که به خرافاتی بودن دين
اعتقاد دارند ھرگز ميل و رغبت از خود نشان نداده و عليه خرافات دينی و تاريخ تھاجم عرب و جنايات آنھا قلم بر
نداشته و در محو خرافات ناشی از تسلط و دوام دين عربی در روشنگری توده ھا عمل مثبتی را انجام نداده و نمی دھند
که اين ھم در پھلوی تحمل صد ھا درد و رنج ديگر دردی است بزرگ .به ارتباط اين موضوع گاھگاھی افراد
روشنفکر بيان می کنند که ما دين ستيز نيستيم و به عقايد مردم کاری نداريم و به ارتباط اين گفتۀ شان سؤالی بايد نمود
که چرا نيستيد؟ در حالی که ھمين عقايد و باور مندی انسانھا مسير زندگی شان را مشخص ساخته و سر نوشت آنھا و
جامعه را مشخص می سازد ؟
استعمار جھانی مھم ترين شريان به رؤيا بردن و بی احساس ساختن مردم را که از آگاھی سياسی به دور مانده اند پيدا و
توسط شيخک ھا و نمايندگان  ،راويان و مداحان مواد مسموم کننده را در اين رگھا به آھستکی تزريق داشته و می
دارند ،مسخره خواھد بود که اذعان نمود که من )روشنفکر( :با دين و مقدسات ديگران کار ندارم ؟ يعنی چه ؟ دين؟
مقدسات؟ از چه صحبت می داری رو شنفکر عزيز ؟؟ مگر دين ستيزی چيست به جز روشنگری؟ دين ستيزی و مؤمن
ستيزی دو موضوع متقاوت است ،يکی روشنگری است و ديگری نفرت پراکنی ،دين ستيزی نيک و مبارک است و
مؤمن ستيزی کار نادرستی می باشد ،در راه دين ستيزی که مفھوم ضربه زدن به استعمار را دارد بايد گام برداشت و
مردم را آگاه ساخته و تشويق نمود و مؤمن ستيز نبايد بود و فقط به مردم بايد آگاھی داد و اين موضوعی است که من ،
تو و ھمه بايد بدانند ،مسلمان عامی در مورد مسلمان بودنش مالمت نيست ،چون در يک خانوادۀ مسلمان تولد ،رشد،
تربيه و روی بنا ھای اسالمی که پدرش ھم از پدر ھمچنان از آباء و اجداد آموخته اند بزرگ شده و زير دعا و کالم
ھای افسون کنندۀ مال و چلی آگاھی ھائی در ذھن شان به نام اسالم و مسلمانی جايگزين شده است ،يعنی او در تعيين
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دين خودش اختياری نداشته است ،او به اين باور مندی کشانيده شده است ،و صد ھا سال است که اين تراژيدی ادامه
دارد ،اکنون بر من و تو الزم است که اين مردم را از ماھيت دين ،آگاه سازيم و برايش آشنائی کامل از دين بدھيم ،آنچه
می دانيم و او نمی داند و اين مال ھا و شيخک ھای عربی آنھا را از فھميدنش دور نگھداشته اند بايد آگاه شوند بايد
بدانند دين چيست؟ چرا و برای چه پيدا شده است؟ پيامبران کی ھا بودند؟ چرا آمدند و چه کار ھا کردند ،صد ھا و
ھزاران موضوع ديگر )البته قابل يادھانی می دانم که منظورم از کلمۀ روشنفکر فقط آن شخصيت ھای علمی ،باشرف،
با وجدان ،وطندوست ،با دانش و روشنفکر و روشنضمير است که در رگ رگ بدن شان خون وطندوستی ،شرافت و
آزادی وطن و عشق توده ھای محروم کشور به تمام معنی جريان داشته و با ھمين احساس در راه آزاديخواھی مبارزه
نموده و می نمايند ( نه ھر آدمی که چند جمله و کلمۀ بی مفھوم از چند کتاب گفت و نوشت ،مثل زنا زاده ھای تاريخ پر
چمی و خلقی ھا!؟
اسالم ستيزی مبارزه با جھل و آئين خرافی بدوی و تفوق جوئی اعراب است ،اسالم ستيز در صدد کمک به مسلمان شده
ھا يعنی عجمی ھا و رھائی آنھا از قيد و بند نفھمی است و مسلم ستيزی به دنبال آزار نمودن ايشان ،اين دو بسيار
متفاوتند و يکی دانستن آنھا توسط اشخاصی به نام اصطالحی عالمان دين در چوکات فريب روحانيت برای نا آگاه نگاه
داشتن توده ھا است ،و اين وسيله ای است که مال گک ھا سعی و تالش دارند ازين موضوع سوء استفاده نموده و با
تازيدن به منتقدين به اديان ابراھيمی مخصوصاً دين اسالم و ريشه ھای آن با مدغم ساختن چند موضوع سعی برای
کسب آبرو برای خود و اربابان خويش دارند.
حقيقت اين است که دين ھميشه به صورت فريبکارانه در خدمت قدرتمندان در جھت تحميق جامعه به کار گرفته شده و
نگاھی خيلی ھم ساده به تاريخ پيدايش دين در جوامع مختلف و مروری بر مخالفت ھميشگی آن با علم و تفکر و معرفت
و ارادۀ فردی انسانی نشاندھندۀ نقش منفی دين در جوامع بشری است ،می بينيم که چگونه با تکرار و آموزش غلط ،بدی
را نيکی و نيکی را بدی ،سياه را سفيد و سفيد را سياه نشان داده اند  ،فقط برای تحميق توده ھا ،حفظ منافع استعمار و
دوام قدرت جاھليت بر دانش و آزادگی انسان .اين است دنيای دين ،مولدين دين ،دنباله روان و راويان دين.
مولدين دين و دنباله روان و تبليغ کنندگان که خود سود جويانی بيش نيستند ھمه مکاره بوده و استفاده جو می باشند  ،اگر
آنھا جھالت شان را علم نمی گفتند و قوانين متحجر و خشن خود را ) ناجی بشريت ،قانون برابری ،عدالت ،انسانيت(
نام نمی گذاشتند ،از اسالم سياسی دم نمی زدند و جوامع انسانی غير اسالمی را به سوی انھدام نمی کشيدند با آن کاری
نمی داشتيم .متأسفانه اين جھل اجباری اسالمی عربی سبب عقب ماندگی جامعه ھای انسانی گرديده و سبب فساد جامعه،
خشونت و نارامی زندگی مردم شده و می شود که نمی توان در مقابل آن بی تفاوت بوده و خاموش ماند ،بايد ھر کی ھر
چه می داند روشنگری نمايد تا خرافات را از جامعه بزدايد با وجودی که خالف منافع مال و چلی و روحانيت ،طبقۀ
حاکمه و استعمار جھانی است.
روشنفکربايد بگويد :موجودی به نام جن وجود ندارد ،رفتن خر و يا اسپی به آسمان ممکن نيست  ،موجودی درعالم
غيب به نام ارواح ،ماليکه ،فرشته و ...وجود ندارد به مال و امثالھم مزد دست تان را ندھيد ،پنچ وقت چند بار سر را به
زمين زدن و ادای جمالت عربی که مفھومش را ھم نمی دانيد فايده ای نداشته و نخواھد داشت ،اسالم زندگی اين دنيای
شما را به خاطر ھيچ و پوچ به آتش مبدل ساخته ومانع تحرک انسانی و انقالبی شما می شود ،پول عرق جبين خود را
بيھوده به نام حج به جيب شيخک ھای عربی نريزيد ،قر آن و افسانه ھای مندرج آن را به زبان مادری تان بخوانيد ،به
آيات سکسی قر آن و آيات قتل و کشتار قرآن توجه جدی کنيد و بخوانيد و از آيات کتاب مقدس در بارۀ تعيين وقت
ھمخوابگی محمد با ھمسرانش ،اجازۀ جماع با کنيزش ،زن فرزند خوانده اش  ،بايد مفھوم آنچه را در نماز ،در مجالس
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فاتحه و سوگواری می خوانيد بايد بدانيد که چه ميخوانيد؟ و ....مگر کجای اين حرف ھا غير منطقی است ؟؟ که
روشنفکران ما از گفتن و نوشتن آن می ترسند ؟؟
اين قشر مفت خوريعنی مال ھا و مولوی ھا و امثالھم در مقابل اين ھمه موضوعات چيزی ندارند که تشريح کنند ،دليل
بياورند و استدالل کنند فقط ھميشه می گويند  :اينھا)منتقدين( کافر شده و مرتد ھستند ،از دين بر گشته اند،
حال اگر آگاھی دادن به مردم ،روشن ساختن توده ھا و نجات آنھا از چنگال دھشت و وحشت اھريمنی جھالت عربی
کفر باشد و به ناجی آنھا کافر و مرتد خطاب شود بھتر خواھد بود از اين که به آنھا لقب مال و رھبر اسالم مثل
"سياف"ھا غالم عرب و شيوخ ؟؟ داده شود؟ به نظر شما روشنفکران عزيز کدام يک بھتر است ؟؟
مفت خوران جامعه و رقاصان شيوخ عربی ھرگز در مقابل تمام اين پرسش ھا جوابی معقول و انسانی ندارند و
تشريحات آنھا فقط تسکين دھنده و قانع کننده برای افراد و اشخاصی است که از علم و دانش دور نگھداشته شده و مغز
ھای شان با زھر دين عربی مسموم شده است و اين مال گک ھا چون چيزی عقالنی ،انسانی و مدنی برای گفتن ندارند
به سؤال کننده حملۀ تيوريک و فزيکی می نمايند  ،مثالً ابتداء می نويسند  :فالن شخص نظر به فالن آيت قرآن )ھمان
قرآنی که اصليتش زير سؤال رفته است و ھمين پست فطرت غالم عرب نتوانسته از مقدس بودن قرآن دفاع کند( و
فالن حديث ) که بحث آن در بخش دوم اين نوشته پيشکش خواھد شد ( کافر و مرتد است !!؟ متھم می نمايند و بعداً در
صورت شناخت چون مدافع نيروی ھای استعماری و چوچه سگان دولت ھای ارتجاعی اند به حمالت فزيکی می
پردازند تا اين مانع و يا موانع آگاه را که به ماھيت اصلی شان پی برده است از سر راه خود مقدس گونه و )ﷲ اکبر(
گويان بر دارند چرا؟؟ ،برای اين که اينھا جيره خواران استعمار استند و زندگی شان از ھمين راه ترويج خرافات دين
می چر خد .
درد و رنج دھنده مشکل نادانی آن شخص که نمی داند چرا مسلمان است و يا چرا بايد مسلمان باشد ،عربی ھم نمی
داند ،روی آداب  ،عرب و کلچر خانوادگی و بومی و زير تأثير تبليغات زھرآگين مال ھا ھرگز ھم به خود اجازه نداده
است تا علت ھا را از فاميل و يا معلم )اگر مکتب رفته باشد( و يا شخص آگاه ديگری بپرسد و اين شخص بايد روشن
شود نيست ،درد و رنج آن است آنکس که آگاه است ،روشن است ،تحصيلکرده است و فھميده اما از مقابله نمودن با
اين خرافات و آگاھی دادن به مردم پرھيز و از مبارزه عليه دين می ترسد.
تحصيلکرده و رو شنفکری که ھنوز باور داشته باشد که خدائی ھست که ھمه را آفريده و سپس با يک گروه عليه گروه
ديگری جبھه گيری می کند و از ريختن خون آنھا شاد می شود انديشمندی که فکر کند می شود آئينی غير عقالنی مانند
اسالم را که با تفکرعقالنی ،علوم انسانی مخالف است زيربنای جامعه ای عقالنی قرار داد و يا می توان از دل فاشيسم
اسالمی که در آن حتی ريختن خون ديگر باوران مباح است دموکراسی بيرون کشيد بھتر است برود وفرياد بزند  :من
نوکر استعمار ھستم ! و اين انديشه استعماری است  ،به ضجه ھای بيمفھوم عربی ما گوش دھيد تا ما از خوشباوری و
ساده دلی تان بھرۀ زياد تری ببريم.
راويان ما از شيطان ،جن ،فرشتکان ،ارواح  ،ماليکه ،بالھای فرشتگان و طول و عرض بالھای شان ،عرش معلی که
خدا بر روی آن لميده و فرشتگان حامل آن است ،از عذاب قبر  ،منکر و نکير  ،از مار ھا و اژدھار ھای داخل قبر که
ھزار دھن و ھر دھن ھزار نيش دارد ،از رفتن االغی اسپ مانند به آسمان ھا که محمد را سواری داده است و جبرئيل
در پشتش نشسته ،از ماديانی که جبرئيل سوار بوده و به تعقيب فرعون پرداخته ،از عصای موسی که ھم مار می شد و
ھم اژدھا و ھم شکنندۀ ھر سد و مانعی حتی آب دريا ھا را قطع می کرد  ،از حرف زدن طفل گھواره ئی با مردم ؟
)عيسی( لوح محفوظ  ،آسمانھا و فاصلۀ ھر يک آسمان با ھمديگر ،محل بود و باش بعضی از پيامبران دراين آسمانھا،
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از دوزخ و آتش  ،دروازه بانھای وحشی و خشن آنان ،از پل صراط که از شمشير برنده تر و از موی نازکتر است  ،از
بھشت خيالی و حور ھای زيبا روی و دست نخورده که ھر لحظه بعد از جماع با مردان بھشتی فوراً دو باره باکره شده
و آمادۀ جماع دو باره می شوند ،از غلمان يعنی بچه ھای چھارده سالۀ زيبا روی که ھنوز پشت لب سياه نکرده اند و
برای )خدمت برای بھشتيان( ھر لحظه آماده اند و صد ھا خرافه و خيال بافی ديگر چنان روايت و داستان سرائی می
دارند که جناب ھای ايشان ھمانجا و در ھمان شرايط زمانی تشريف داشته اند ؟ فقط با در نظر داشت ھمين چرنديات
راويان می توان اذعان نمود که جھالت مذھبی صد ھا سال است که بر جامعۀ ما تحميل شده است و بايد فھميد که اسالم
ستيزی چيزی نيست مگر خرافات ستيزی .مدتھا ست تعدادی از ھمو طنان ما به نسبت وابستگی ھای عجيب و غريب
با دستگاه ھای اسالمی و استعماری جھانی شعوری و يا ھم نا دانسته چنان مست می ميخانه ھای کھن و مسموم کنندۀ
آنھا شده که در خرافه و ھذيان گوئی سرحد نشناخته و ھر چه به دھن شان داده شد ھمان را بدون شرم و حياء نشخوار
می کنند ،تعقل و تفکر از آنھا گرفته شده و تبديل به موجودات مصنوعی و گدی ھای کوکی بيگانگان مستعمره طلب
گرديده و اختيار خود را به آنھا سپرده اند ،البته درين موارد می توان مثالھای زيادی زد که به خاطر ضايع نشدن وقت
و تکرار موضوعات از تشريح مکرر آن صرف نظر و در صورت تقاضای دوستان و يا ھم خود راويان البته به شرح
آن خواھم پر داخت.
يکی از راويان ما با افتخار نقل از يکی از شيوخ عربی نموده بود که او سود !!؟ را حالل دانسته البته در مورد خريد
خانه ؟؟ و استدالل آن شيخ چنين بوده که او  :بر اساس آيات قرآن سود را حرام شمرده اما وقتی که به امر يکا سفر
نموده و مشکالت مردم را ديده فھميده !!؟؟ و الزم ديده است ؟؟ که در مورد خريد خانه سود دادن حالل است ؟؟؟؟؟؟
طرح اين نوشته و نقل قول راوی ما با القاب داکتر اسالمی در ھمين پورتال آزادگان موجود است و عالقه مندان می
توانند آن نوشته و فتوا و تبصرۀ بنده را به ارتباط ھمين موضوع مطالعه فرمايند و ھمچنان نا گفته نبايد گذاشت که ھمين
راوی در مقابل يکی از نوشته ھايم در بارۀ حوريان بھشتی و غلمان با ترفندی عجيبی چنين نوشته است  :ما زمانی که
از حور و غلمان در جنت برای جنتيان صحبت و بحث داريم ،عده ای ساده لوحانه تصور دارند که دختران و پسران
)بچه ھا( ھردو برای مرد است و گويا به نحوی بحث از »بچه بازی« و به اين ترتيب ھمه چيز را مرد از ديد گاه خود
قضاوت می کند ،در حالی که دين مقدس اسالم زنان و مردان جنتی و خواھشات ھردو را درنظر گرفته ،به اين نوشته
راوی ھموطن مااگر کمی دقت شود متوجه خواھيم شد که خيلی جالب وھم مضحک است چون غير مستقيم اعتراف به
اين داشته اند که در بھشت خيالی شان ﷲ برای زنھای مؤمن ھم تسکين دھندۀ شھوانی به نام غلمان مد نظر گرفته اما
جناب شان روی ملحوظات خاص که شايدکمی شرميده باشند تا اين موضوع را پوست کنده و واضح خالف تشريحات و
فتوای ٩٩در صد مال ھا و شيخک ھا )که می گويند زنھای مؤمن در بھشت با ھمين شوھران دنيائی خود زندگی می
کنند( روشن سازند چون در صورتی که واضح بنگارند که )غلمان( را ﷲ برای زنان مؤمن آفريده اين موضوع شامل
تمام زنان مؤمن از زنان محمد شروع تا امروز ،ھر چه زن مسلمان است ھمه را در بر می گيرد ؟؟ يعنی زن من ؟ زن
تو ؟ زن ھمۀ مؤمنين؟؟ اگر چنين باشد ؟؟ الزم می بينم زنم کافر باشد و من ھم مرتد !! و به دوزخ برويم تا اين که زنم
ھم آغوش صد ھا غلمان !!؟؟ شود !! شما آقای راوی چطور ؟؟؟؟؟ آيا تا اين حد در آڼ دنيا دموکرات ھستيد ؟؟ نه
شرميد ؟ خالصانه و اسالمی جوابی دھيد  ،چون شما يک مسلمان ھستيد و به گفتۀ شما و دساتير دين تان مسلمان نبايد
دروغ بگويد ؟؟ لطفاً اين يکی را صريحا ً جواب بدھيد ؟؟؟ الزم می بينيد و يا می خواھيد ھمسران مسلمانان سالھای سال
ھم آغوش )غلمان( بھشتی و مردان مسلمان ھم آغوش )حوريان( بھشتی باشند؟؟؟ شايد ھم ترسيده باشند ازاين که نوشتن
واضح چنين نظر به گوش آدم ھائی مثل "سياف" برسد ؟؟ ھمچنان بايد ياد آور شد که در ھيچ جای قرآن )چون اسالم
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يک دين مرد ساالر بوده و احکام قرآنی ھمه به نفع مردان است( واضحاً اشاره ای نشده است که اين غلمان برای زنان
مؤمن خلق شده است و )ما( چون فکر کرديم پس حتما برای )خدمتگذاری( مردان بايد باشد ورنه ضرورت موجوديت و
خلق شدن آنھا در بھشت چيست؟ ما را اين راوی که واقعا ً از عمق قلب عاشق اسالم و احکام آن است ،ساده دل خواندند
؟؟ و جناب شان بايد روشن سازند که اين زنان مؤمن بھشتی بعد از ھرھم آغوشی با غلمان دو باره باکره می شوند؟ يا
اين که غلمان توانا تر می گردد؟ چون نظر به آيات قر آنی ﷲ در ين موارد و تھيه عشرتکده برای بندگان خاص خود
)کريم و رحيم( است؟؟
ھمين راوی ما در مورد تغيير جنسيت اشخاص ھم در فشانی ھای نموده اند و احکام قرآنی را در مورد تغيير جنسيت
)آنھائی که نه زن ھستند و نه مرد( شان بيان داشته اند اما تشريح نفرموده اند با در نظر داشت اين که بھشت خيالی که
جای عيش و نوش و رفع شھوت است اين بيچارگان )خنثی ھا( و مظلومانی مثل ھزاران غالم و بردۀ حضرت محمد-
ياران -چپاولگران آن دوره -سالطين دورۀ اموی ،عباسی و صفوی که دارای حرمسرا ھائی که در آنھا به صد ھا و
ھزاران کنيز نگھداری می شد نگھبان  ،محافظ و خدمتگار بودند و ده ھزار غالم شان را برای حفاظت اين حرمسرا
گماشته بودند و آنھا را )خصی( می کردند در بھشت ھای خيالی از چه نوع امتيازات شھوانی بھره ور خواھند شد و
قرآن دراين باره چه رھگشائی نموده است ؟
با وجودی که ھر کدام ازين چرنديات قابل مکث و انتقاد می باشد ،اما ھر انتقادی ،ھر اعتراضی و ھر سؤالی از راويان
و رقاصان شيخک ھای عربی بی نتيجه است ! چون راويان ما عادت به جواب دادن و يا تشريح مسايل ندارند يعنی اين
که آنھا گفتنی درين موارد ندارند به جز ھمان چيزھائی که از طرف شيخک ھای عربی به خورد شان داده شده است و
داده می شود و در مقابل آن امتيازاتی مادی می گيرند ! اينھا ھمه در مجموع مجبورند مقلد عرب باشند  ،به ساز عربی
برقصند.
اين که چرا اين وضع از صد ھا سال به اينطرف ادامه دارد فکر می کنم که يکی از داليل اساسی آن توليد و تکثير
کمپنی ھای مال سازی استعمار ،تبليغات بيحد چرنديات دينی از رسانه ھای زياد که از طرف شبکه ھای جاسوسی بين
المللی تمويل می شود ،ھمکاری و پا دوی مال گک ھا و نوکران شيخک ھای عربی با استفاده از بی دانشی مردم بوده و
در پھلوی آن بی توجھی و يا محافظه کاری روشنفکران ،دانشمندان ،دگرانديشان و يا آنانی که به نحوی از انحاء ترجيح
می دھند مدتی بر زندگی خود به مفھوم نفس کشيدن ادامه دھند به اين موضوعات تماس نگرفته و اگر ھم کمی بر حکم
وجدان می خواھند يک اندازه ابراز نظر دارند فقط يکی دو بار خيلی با احتياط و محافظه کارانه بوده و نمی خواھند
زندگی شان را به خطر اندازند ،می باشد .چون مردم ما جبراً و قھراً توسط استعمار و دولت ھای دست نشانده و ھمين
راويان از علم و دانش بی بھره بوده و در ھر شرايطی از فھم آنھا جلو گيری به عمل آمده است.
اين راويان و رقاصان شيخک ھای عربی ھيچ وقتی با ھيچ نوع عکس العمل ھای جدی مردم آگاه و رو شنفکران توده
ئی و مردمی مواجه نشده اند اگر ھم گاھگاھی بر خورد نموده اند آن را نا ديده گرفته و بر ھمان جھالت خدمت گذاری
به اعراب و استعمار جھانی ادامه داده و می دھند و اين يک نوع شرمساری به نسل روشنگر و روشنفکر امروزی
مخصوصا ً آنانی که خود را مدافع منافع توده ھا می دانند می باشد که بايد در پھلوی مبارزه عليه استعمار جھانی و
استثمار فرد از فرد بايد وسايل و گروه ھائی را که باعث ادامه و تسلط اين ويرانگری ھا می شود فراموش نکرده و
نگذارند آنھا از خوشباوری ھای مردم استفاده نموده و با افسانه ھای زيبا و خيالی مردم را سرگرم و ذھنيت ھای شان
را مسموم سازند.
حال اتکای اين راويان بر چيست ؟؟ چرنديات خود را بر چه پايه ھائی استوار می سازند ؟ تا شکل مقدس گرفته و مردم
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بی خبر از ھمه جا آن را بپذيرند ؟؟
يکی از استنادات آنھا به آيات قر آنی است ؟؟ و دوم احاديثی از محمد  ،اصحاب و غيره !!
از اين که خود قر آن مورد انتقاد قرارگر فته و صد ھا سؤال در مورد تناقضات ،احکام و متضاد بودن آيات وجود دارد،
آسمانی بودن آن زير سؤال رفته است بھتر است اين چوکره ھای عربی قبل ازاين که روايات خود را مبنای قرآنی بدھند
به رد )اتھامات( پر داخته و از قر آن دفاع کنند و ثابت سازند که داکتر) سھا( و صد ھا منتقد قرآن به قرآن تھمت بسته و
قرآن کتاب آسمانی است.
از اين که اصل منشاء زير سؤال رفته است نمايندگان و دالالن شيخک ھا نبايد داليلی ازآن کتاب بياورند.
ادامه دارد
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