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حالل و حرام شناسان!!
١
کاش مســـتی داشــت ھر حرامی چون شراب آن زمان معلوم ميشد در جھان ھوشيار کيست
از ساليان درازی به اينطرف دگرگونی ھای اجتماعی  ،سياسی  ،فلسفی واقتصادی که در کشور غمزدۀ ما در جھت
منفی آن به وجود آمده ھر کدام آن علت ھای به خصوص خود شان را دارند که با شمارش علت ھا ،نا بسامانی ھا و
شکست و ريخت جامعۀ)ما( توسط زور مندان و آنانی که قدرت سياسی را به انواع مختلف در تسلط خود در آورده
اند و با طرح ھای غير انسانی زيرنام مقدسات ،دين و شعبده بازی ھائی ازاين قبيل که داشته ملت را فريب داده توده
ھا را بيش از پيش به يوغ استعمار بسته اند ،پی خواھيم برد.
يکی از اين نيرنگ ھا که سبب اصلی تحوالت منفی در کشور ما گرديده و حربۀ مھمی به دست ريش داران و نوکران
عرب که خيلی ھم مؤثر بوده و است گرم ساختن بازار دين و دين بازی و اسالم ناب محمدی می باشد ،که در ھمۀ
موارد تحليل موضوعات آن را نبايد از نظر دور داشت ،چون اين اسلحۀ زنگ زده خيلی ھا در جوامع عقب مانده و
دور از علم و دانش نگھداشته شده مؤثر می باشد بايد با ريشه يابی بھتر سياسی  ،دين بازی و دين پروری و نقش
خاينانۀ تاجران دين در پسمانی جامعه کوشش و به وضاحت بر مال و روشن ساخته شده و به مردم خوشباور تفھيم
گردد .اما بايد ،زحمت کشيد  ،دقيق بود واز چلی و مال گرفته تا خدا شناسی به مفھوم واقعی آن آشنائی پيدا نمود و
سفسطه و مزخرفات دينی که خيلی ھم زياد است نبايد بدون توجه !! به آن گذشت که شايد سرسری گذشتن و يا ھم
ناديده گرفتن اين ھمه خرافات مقدس ،شخص را به ھمکاران شان تبديل نمايد؟؟
بايد شناخت علمی و اخالقی از خدا ،دين و پيامبران داشت نه آنچه اديان به ار تباط خدا شناسی و روحانيت می گويند،
چون ھمه افسانه است و دراين رابطه ھمچنان بايد و ماھيت اصلی نماينده ھای خدا که به اصطالح خود شان )عالم
دين( ھستند ويا ھم سايه ھای "ﷲ" را بايد درک و مشخص ساخت و شناخت .
ھموطنان زيادی ھم ھستند که با قلب خونچکان و ساده دلی از دوران ھای نادر ھاشم ،ظاھر ،داوود ،و دورۀ خونبار،
سياه و تاريک پرچم و خلق و بعد آڼ حکمروائی جانورانی به نام مجاھدين من جمله شاخدارانی به نام طالبان کرام و در
اخير ھم جيره خواران و بوت پاکان امپرياليسم جھانی که تا امروز سلطنت شان ادامه دارد خاطراتی بس غم انگيز
دارند  ،فرزندی ،جگر گوشه ای ،عضوی از فاميل و يا ھم دوستی را قربانی داده اند  ،فقط برای اين که خوشباور ،ساده
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دل و دور نگھداشته شده از علم و دانش بوده و مظلوم واقع شده اند ،خود  ،نيروی خود و نقش انسانی خود را در
تکامل جامعه نفھميدند و نتوانستند جايگاه اصلی شان را در سنگر مقاومت تا سرحد پيروزی عليه اين ھمه استبداد پيدا
نمايند ؟ و اين قربانی دادن ھا به احتمال قوی ھمچنان به صد ھا سال ديگر ادامه خواھد داشت  ،مگر اين که ،فھميد،
آگاه شد ،بسيج گرديد و قيام نمود.
تعداد زيادی از نمايندگان استعماريعنی آنانی که از سنگر ھای مقدس ياد می کنند و ازاين جبھه ھا سخن گفته و می
گويند با گذشت زمان اندک اندک با نزديک شدن توده ھا به علم و دانش چھره ھای کثيف آنھا آشکار و ماھيت تيوری
مقدس ايشان بر مال گرديده و در عمل شرمسار گرديده است ھمين روحانيون ،آيت ﷲ ھا ،حجة االسالم ھا  ،سيد ھا
)آنانی که در سياست دخيل اند( و )بدون استثنا( نقيب ھا  ،گيالنی ھا  ،پير ھا ،مولوی ھا ،پروفيسوران اسالمی ،داکتران
اسالمی  ،انجنيران اسالمی ،دکانداران اسالمی و خالصه آنانی که زير نام دين و مذ ھيب خود را فرستادکان "ﷲ" بر
جامعه تحميل نموده چه در داخل کشور و يا ھم از مملکت بيرون و مقيم امريکا ،استرليا ،کانادا ،جرمنی  ،سويدن،
ھالند ،در ھر گوشه و کنار دنيا از ھمان زباله نشخوار می کنند که آباء و اجداد شان آن را مزمزه کرده است !!؟ و می
خواھند حالل و حرام ،تمام اشياء ،اجسام ،خوردنی  ،پوشيدنی ،و  ...را به نمايندکی "ﷲ" در جامعه مشخص و تطبيق
دارند ؟ يعنی اين که ھر آنچه آنھا می گويند از زبان "ﷲ" بوده  ،قاطع ،انکار ناپذير و قابل اجراء است ؟؟؟ و ھمين ھا
ھستند که حيثيت طفيلی ھا ،خصيه ماالن و شرف باخته ھای اجتماعی را داشته و من حيث يک وسيله و ابزار در اختيار
استعمارجھانی و شيخک ھای عربی قرارمی گيرند ،فقط می خواھند به نامھای روحانی مال  ،چلی ،دعاگوی ،مداح و
 ...به دربار شيخک ھای عياش و شرفباختۀ عربی پذيرفته شوند ؟؟
عجب است ؟؟ مگر نيست ؟؟ اين ھمه شرف باختگی ،اين ھمه بی وجدانی  ،اين ھمه چشم فرو انداختن ھا ،اين ھمه
چاکری ؟؟؟ چرا اين بی وجدانان عرب پرست چنين می کنند؟؟؟؟
قدرت مندان و زور گويان متکی به نيرو ھای استعماری جھانی به ھمکاری و پشتيبانی مستقيم زباله خوران شيخک ھا
در چو کات دين و رو حانيت و کالن قوم و يا ھم به اصطالح عاميانه )اوقی قوم( به مفھوم خاص نو کران انگليس
حيثيت ) ( ...و تير آوران استعمار را داشته و بقای سلطۀ شان را در اتحاد با اين روحانی ھا می دانند.
ھموطن باور کن !! اينھا خيلی پست و بيشرف اند ،به نام مال  ،مولوی و روحانی برای اغوای من و تو در جامعه ظاھر
می شوند تا مارا فريب دھند ! اغوا کنند ! و به يکی از نوکر ھای عرب تبديل نمايند !!؟
عملکرد اين دزدان تاريخ و غارتگران حيثيت و شرف ملی در طی اين چھل سال اخير خيلی ھا ھم واضح بوده و غير
قابل انکار می باشد
آنھا ھيچ کاری خالف )به زعم خود شان( انجام نداده اند  ،فقط آنچه توسط آنھا عملی گرديده است ھمان بوده که
حضرت "محمد" و قرآن حکم فرموده است !!
و درا ين گير و دار آنچه را منافع شخصی و طبقاتی خود و باداران شان ايجاب می کرد با شرفباختگی کامل تأمين
نموده اند ،يعنی ھر يک يا به شکل انفرادی و يا ھم گروپی ،سازمانی و يا ھم حزبی غرض تأمين منافع خود و يا
باداران و وابستکان خود اعمال و جناياتی را مرتکب شده اند  ،ھزاران انسان را سر بريدند ،زندانی ساختند ،تير باران
نمودند ،بی ناموسی ھا کردند ،شرف و عزت ده ھا ھزار باشندۀ اين سر زمين را نابود کردند و اين ھمه چپاول و جنايت
را گناه ندانسته حتا اکثراً اين شرف باخته ھا و دنباله روان شان به عملکرد ھای خجالت آور خود افتخار ھم می کنند!!
آنھا ھمه مشترکا ً زير نام دين اسالم عزيز غرض بر آورده شدن تمام اين خواست ھا عمل و ھر کدام با طرز ديد ھای
کمی متفاوت از ھمديکر به اين خدا ،اسالم ) می گويند( ايمان دارند
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ھمۀ جنايت کاران  ،دزدان  ،غارتگران  ،بی ناموسان و ...در مقطع ھای زمانی مشخص و ايجاب شرايط منفعتی
توانسته اند با ھم سازش نموده دور يک ميز بنشينند و ھمين جنايتکاران وحشت آفرين که تعداد زياد آنھا )که می
گويند؟( وظيفۀ نمايندگی خدا را به عھده دارند برادر وار مسلمان با پرچمی و خلقی و افغان ملتی و  ...در حقيقت با ھم
اختالفی نداشته متحداً و مشترکا ً خون ملت را بنوشند !!!!!؟ برای آنھا لذت خاص را دارد.
ھر کدام اينھا اسالم مشخصی يعنی نوع خود را با برداشت از شرايط جامعه و اين که تا چه اندازه می توانند شعور
سياسی مردم را از بين ببرند و خرافات را در مغز ھای مردم خوش باور و بيخبر جايگزين سازند در ھمۀ سطوح
دانش و علم ،از بيسواد ترين تا االزھر رفته ھا نوع بينش ،باورمندی و بر داشت شان از دين مخصوصا ً اسالم دارند که
با ھم متفاوت است و از ھم فرق کلی دارد و ھر کدام گفتار دينی خود را اسالم واقعی می داند  ،مثالً می توان طرح دين
اسالم را در زمان محمد ،عمر و علی بعد ھم خلفای اموی و عباسی از نظر گذشتاند و تميز آن نظريات را با ديگر
کسانی که ادعای مسلمان بودن را دارند نمود.
حال اگر از ميان ھزاران وجه تشابھی ويا اختالفات بر داشت ھای آنھا نمونه بدھيم ميت وانيم با مطالعۀ قرآن  ،احاديث
و فتوای علمای فقه اسالمی يک و يا چند موضوع را مشخص کنيم مثالً  :ﷲ اکبر  -حقوق زن و مرد در اسالم  -ازدواج
با اطفال صغير) دخترک چھار ساله و مرد ھر سنی که داشته باشد(-حرام و حالل بودن -اجباری بودن دين – سنگسار
زنان ) بيچاره ساخته شده ( سود گرفتن و سود دادن – موجوديت فرشتگان و ماليکه  ،وظايف و طول و عرض بالھای
شان – خلقت زمين و آسمان – آدم و حوا  -مرک و عذاب قبر – روز محشر پل صراط – بھشت و دوزخ – حور و
غلمان – عرش معلی  ،لوح محفوظ  ،سنک سياه کعبه ،شتر صالح  ،قوم لوط و ده ھا مزخرفات ديگر  ،حال آنھائی که
ادعای نمايندگی از "ﷲ" را دارند در تمام اين موارد و صد ھا مورد ديگر از ھمين "ﷲ" روايت نموده و مطابق ميل
خود عمل می دارند.
اگر دور نرفته به ھمين نمايندگان خدا ،اعمال و گفتار شان در ھمين چھل سال اخير در کشور نظری مختصر اندازيم
می توانيم تعدادی ازاين رياکاران و شيادان تاريخ را که نوع اسالم خود را تبليغ داشته و مرتکب صد ھا و ھزاران
جنايت گرديده اند مثل :صبغت ﷲ مجددی ،ربانی ،کلبدين ،شيخ آصف محسنی ،احمدشاه مسعود ،سياف که خود را در
مقام مفتی ) فتوا دھنده ( می شمارد و طر فداران امروزی اش اورا استاد ھم می گويند  ،شورای نظار عبدﷲ ،کريم
خليلی  ،محقق  ،انوری ،اسماعيل  ،امير خان متقی  ،حاجی قدير  ،مولوی يونس خالص  ،مولوی محمد نبی  ،جالل
الدين حقانی  ،محمد اکبری  ،سيد جعفر نادری  ،قسيم فھيم  ،مال عمر  ،مال محمد ربانی  ،وکيل احمد متوکل  ،عبد
الستار سيرت  ،حضرت علی و برادرش ياسينی  ،معتصم با مذھبی ،مال تره خيل  ،مال کشاف  ،قاضی امين وقاد
معاون اول گلبدين ،حاجی امين فروتن چای فروش معاون دوم گلبدين )در سال ،(١٩٧٩قطب الدين ھالل ،مولوی
شھزاده  ،شاھد  ،جبار ثابت  ،آمنه افضلی ،سيد عسکر موسوی  ،ار غنديوال ،مال اختر محمد منصور ،مال آغا جان
معتصم ،انجنير محمد خان  ،مولوی شبير احمد ،اياز نيازی  ،طيب آغا ،مولوی سادات ،و  ...اکثر اينھا مسلمان ھای
ريش دراز و يا ريش کوتاه می باشند و تعدادی ھم مسلمان نما ھای بی ريش مثل مولوی ارشد ارشاد ،مولوی سيمين
عمر ،عطا محمد نور ،جنرال دوستم ،انوار الحق احدی ،داکتر نجيب ﷲ لفرائی  ،فاضل سنکچارکی ،سرور سخا ،
ھمايون سرخابی  ،کريم خرم ،جمعه خان ھمدرد ،و فريد يونس ) شياد ترين و ديده درا ترين مالی بی ريش ( و صد ھا
بی سرو پای ديگر ھمه با استفاده از خاموشی و نفھمی و بی تفاوتی مردم چنان صحبت می کنند و چنان ھدايت می
دھند که به اثر فر مان خدا و ھدايت ﷲ من حيث يک رھنما و پيامبر الھی در جامعه تشريف آورده نه تنھا گفتار کثيف
و مرتجعانۀ خود را به شکل ھدايت الھی و مقدس نما ابالغ می دارند بلکه برای مردم !! اين جنابان تعيين کنندۀ حالل و
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حرام نيز ھستند ؟؟ اگر تمام اين موجودات سفله يعنی روحانيون ،مال و چلی و غيره را در ترازوی انسانيت ،اخالق و
شرف وزن کنيم خيلی سبک و فاقد ھر نوع سنگينی انسانی می باشند !!؟؟ کسی می گويد نه  ،نخير ؟ تشريف بيار و
صحبت کن تا )سياه روس شود آن که در او غش باشد( من شخصا ً به اينھا يعنی تمام کسانی که عربی ياد دارند  ،از
قرآن و حديث سخن می گويند  ،يه نمايندگی خدا حرف می زنند و برای مردم حالل و حرام را مشخص می سازند
پيشنھاد می کنم تا اگر واقعا چنين است؟ نبايد آنھا از جرو بحث با من بترسند ؟ و به بھانه ای خود را عقب صحنه ببرند
تا در شرايط مساعد دو باره کلۀ شان پيدا و از ثواب نماز در مساجد مدينه و تفاسير سخن گويند !!؟؟ بيائيد اگر واقعاً
مردم را فريب نمی دھيد؟ و نمايندگی از استعمار جھانی مخصوصا ً عرب نمی کنيد و اخالق جرو بحث را داريد؟ بيائيد
درين سايت )آزاد و ارزشمند( يعنی )افغانستان آزاد-آزاد افغانستان (-ھر کدام ما صحبت کنيم ؟ دوستان فراری ھر
نظری که دارند نظريات دگم خود را ابراز و دو باره با ھم جرو بحث داريم  ،تا حقيقت برای مردم روشن شود و بدانند
حقيقت دين  ،مذھب و مشخصا دين اسالم و نوکران عربی چيست ؟؟ ای مال ھا!! ای پروفيسوران اسالمی!!؟ داکتران
اسالمی!! ای عرب پرستان بيائيد برای روشن شدن حقايق ،بی پرده وواضح در مقابل خلق شريف و قربان شدۀ دين و
مذھب گفتار خود را طرح و استدالل داريم تا ھمه بدانند که به اصطالح عاميانه )کپ از چه قرار است( بيائيد و نترسيد.
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