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ماه برکت و مھمانی خدا برای اشراف ھم گذشت

در چند تصوير فوق به وضوع می توان برکت و مھمانی ﷲ را مشاھده نمود که توجه ﷲ به کدام دستر خوان  ،به کدام
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طبقه و به کدام گروه ھا معطوف گرديده است و اين بنده نوازشی از ھزاران سال به اينطرف به نفع چه کسانی جريان
دارد ،شايد ھم ھمين چيز ھا باعث می شود که يک تعداد وجدان شان را فروخته سعی می دارند خرافات دينی را در
اشکال مختلف افسانه ھای شيرين و خواب آلود به نسل ھای بی خبر و دور از علم نگھداشته شده اما خوش باور و خوش
قلب تلقين بدارند ؟ اما آيا می توان اين تفاوت تقسيم نعمات مادی را )از جانب ﷲ( يک عمل عاقالنه و عادالنه تعبير و
توصيف کرد ؟؟
ببينيم نظر عالمان دين و دنباله روان شيخک ھای عربی درين باره چيست ؟؟؟
ماه عربی که در آخرين روز ھای خود قرار دارد و به نام رمضان ياد می شود و بعد از ختم اين ماه عيد عربھا است
که از ھمين اکنون مال گک ھای ما به تقليد از شيخک ھای عربی به روايات و احاديثی از جانيان و خوانخوارن بنياد
گذار اين دين وحشت و بربريت شروع نموده اند تا با مداحی و شرح و بسط مقررات اين سه روز ،مثل دعا ھا درين
روز ،نماز درين روز  ،ديد وواديد درين روزھا و  ...ھمه عربی و عرب زدکی نزد اوليای امور شيخک ھای عربی و
مردم خوش باور ما جای داشته و از نعمات مادی استعمار جھانی در آينده بی نصيب نمانند
از تاريخچه روزه و رمضان قبل از اسالم و جای دادن آن من حيث يکی از ارکان دين اسالم و فرض بودن آن بر
مسلمانھا  ،رونق يافتن و تجلی آن در چوکات بندی ھای اسالمی از طرف شيوخ عربی در ين نوشته منصرف شده فقط
نظر اندازی مختصری خواھيم داشت به تبليغات و قيل و قال نغاره زنان و اشپالقی ھای اعراب که تا چه اندازه در
مورد اين ماه گلو پاره می نمايند
تعدادی ازين مقلدان ازين ماه به نام ھای ماه مبارک  ،ماه برکت  ،ماه امتحان خدا از بندگان  ،ماه تزکيۀ نفس ،ماه
عبادت ،ماه پاکی از آلودکی ھا  ،ماه ارتباط ھای پی در پی با ﷲ  ،ماه مھمانی پرور دگار و ...ياد نموده و با طرح
مقرراتی با اتکاء به احاديث پيشوايان خود شکننده ھای ھم برای روزه دار مطرح و برای کفاره آن ھم راھھائی را ھم
باز گذاشته اند
در يکی از شب ھای اخير اين ماه ) بين شب بيست و يکم تا بيست و ھفتم ( از شب خيالی به نام )قدر( ياد می کنند و در
بارۀ کرامات اين شب ھزاران افسانه گفته و می گويند يعنی ھر يک از دنباله روان شيخک ھا به اندازۀ طول ريش و
ادای تقليدی شان از کلمات و جمالت عربی و آشنائی شان با اسمای چند تن از آن طراحان خرافات و نوکران انگليس
برای مردم داستانھا تراشيده و با زير و زبر و گاھی ھم با گريه و داشتن قيافۀ غمگين در مجالس ازين شب با برکت!!
که حتما به عقيدۀ شان در يکی ازين شب ھا )قدر( اتفاقاتی به شخص بيننده و يا کاشف آن اتفاق می افتد و اين شب از
خود عالمات به خصوص ھم دارد بيان می دارند و مردمان ساده و خوشباور را در حسرت ديدن آن شب عقده به دل
نگه می دارند و آن ھمان شبی است که در طول  ١۴٠٠سال ھرگز نيامد و ھيچ اتفاقی نيفتاد و کسی آن شب را نديد و
از معجزات و واقعياتی که مال گک ھا از آن می گفتند ھيچ فردی از آن مستفيد نگرديد و موجوديت آنشب فقط در
ذھنيت ھمين مال گک ھا و خوشباوران ما باقی مانده است
اين که اين ماه – ماه امتحان خداوند از بندگانش است ؟ کمی انسان را مشکوک می سازد  ،چون مسلمانھا می گويند که
ﷲ بر ھمه چيز آگاه است و ھمچنان سر نوشت بندگانش را ميليارد ھا سال قبل از خلقت شان رقم زده است و می داند که
کدام بنده در کدام زمان و در کجا کدام عملی را انجام می دھد و بايد بدھد  ،و )من( ھمين موضوع را زير عنوان )جبر
و اختيار( چند سال قبل در ھمين پورتال آزادگان )افغانستان آزاد – آزاد افغانستان( نوشته ام نمی خواھم دو باره آن را به
تحليل گيرم ،اما عجالتا ً بايد بنويسم که ﷲ چرا بندگانش را ھمه ساله در ماه رمضان امتحان می کند ؟ شايد ھم ﷲ نداند
بندگانش چه اعمالی را انجام خواھند داد ؟ اين شيخک ھا به ﷲ شايد تھمت بسته باشند ؟ کس چه می داند ؟ اگر اين
امتحان نمودن ﷲ درست باشد فکر نمی کنم کسی درين امتحان تا حال کامياب شده باشد ؟ چون مال گک ھای ما می
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گويند که ﷲ می خواھد ببيند که اين شکم سيرھا و ثروت مندان از دل غرباء می آيد يا نی ؟ ﷲ درين  ١۴٠٠سال ھر
ساله اين ثروتمندان را امتحان نمود و اين امتحان ھنوز ھم ھر ساله به ھمان شيوۀ قبلی جريان دارد اما نشنيديم و نديديم
که کی کامياب و کی ناکام شد ؟ و ناکام اين امتحان جزا ديد ؟ اگر بنا باشد ناکام جزا نبيند ضرورت به امتحان ھای
تکراری ﷲ نيست ؟ چون فايده ندارد .مثالً ھمين گيالنی ھا ،مجددی ھا ،سياف ھا ،چپاولگران شورای نظار ،وحدتی ھا،
آيت ﷲ ھا  ،حجة االسالم ھا از خون مردم صاحب ميليون ھا دالر جايداد و ثروت شدند اين بدان معنی است که آنھا در
امتحان ناکام شدند چون از دل فقير نيامدند و طعم فقر و گرسنگی رادر ماه رمضان نچشيدند  ،بيشتر و بھتر خوردند و
نوشيدند و ھرگز ھم در ھيچ امتحان ﷲ موفق نگرديدند و ناکام مطلق شدند اما متأسفانه ھر سال بر ثروت شان افزوده
شد و اضافه تر می گردد ،مگر خدا نمی بيند ؟ يا می بينند شايد در جريان امتحان کار ھای ديگری صورت پذيرفته که
درکش از توان ما به دور است ؟؟ مال گک ھا که اکثراً پا دو ھای ھمين ثروت مندان و سخنگوی شان و يا ھم معاون
سخنگوی می باشند اگر زحمت نباشد درين باره روشنی اندازند؟؟
اين که می گويند ماه برکت است ؟ اينھم درست نيست ،چون برکت ھميشه در ھر ماه در دستر خوان سرمايه داران،
چپاولگران ،زورمندان ،خاينان  ،مال ھا و دعا گويان دولت ھای استعماری و نوکر ھای شيوخ عرب و پول ھای باد
آورده در بانک ھای مربوط ايشان از خون نسل زجر کشيده ذخيره شده و برکت می آورد  ،نسل فقير و قربان شده ھر
سال و ھر ماه قربانی می شوند و مزد کار شان به جيب ھمين دالل ھا می رود و برکت الھی نه در اين ماه بلکه در
ھيچ ماھی نصيب زحمتکشان و فقراء نشده و نمی شود
در بارۀ ماه تزکيۀ نفس  ،پاکی از آلودگيھا و ارتباط ھای پی در پی با ﷲ بايد عرض نمود که رنجبران و زحمتکشان
آنقدر نفس پاک دارند که غرور شان وادار شان نموده تا دست خود را پر آبله نمود و با عرق جبين لقمه نانی به دست
آورده و حيات به سر برند و چرخ ھای زندکی اجتماعی جامعه را به گردش در آورده و دستمزد شان با زور و جبر و
فريب زورمندان غصب شود و در مقابل ثروتمندان بيکار و عاطل چنان نفس آلوده دارند که با گذشت ھزاران رمضان
با باطن گرگ منش و درنده خوئی که در بطن شان وجود دارد ،نمی توانند تزکيۀ نفس بدارند
ثروتمندان آنقدر آلوده استند که اصالً فاقد وجدان سالم بوده و ثروت شان نتيجۀ بيداد ،ظلم و تاراج ھستی ديکران است
پس چطور آنھا می توانند در ماه رمضان فقط در طول يکماه با بستن دھن کثيف خود و چند بار خود را در مسجد خم و
چم نمودن از ھمۀ گناھان و آلودگی ھای تمام زندگی شان پاک ساخته و با خدای خود پی در پی ارتباط ) در ھمين ماه (
گرفته و ﷲ ھم گناھانش را عفو نمايد ؟ آيا اين عدالت الھی خواھد بود ؟؟
اگر با وجدان سالم و ديدۀ باز بر سفرۀ ھر دو طبقه يعنی زحمت کشان و ستمکران نه تنھا در رمضان بلکه در ھر موسم
و ماه سال نظر بيندازيم تفاوت ھائی را می بينيم که به ھم نزديک ساختن آن از توانائی ﷲ ھم نيست
فقط يک انسجام مردمی با يک دانش انقالبی و به پا خاستن توده ھا و سرنکونی نسل جباران می تواند اين تفاوت ھا
را از ميان برداشته و ﷲ را ھم متعجب سازد کاری که او نتوانسته با امتحان ھای ماه رمضان و تربيۀ ھزاران دلقک و
مال و چلی و خادم در ھزاران سال انجام دھد
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