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حالل و حرام شناسان!!
٢
من از شــب ھای تاريــک بدون مــاه می ترسـم نه از شير و پلنگ ،از اين ھمه روباه می ترسم
ز بــرخـــی از طــرفداران اين درگاه می ترســم

نمی تــرســــم ز درگـــــاه خـــدای مھــربان امـا

در نوشتۀ قبلی از يک تعداد آدم ھا)که فقط در شکل آدمند( نام بردم که ھريک از آنھا يک نوع اسالم مشخص به خودرا
داشته و ھميشه تبليغ می دارند ؟ و سعی بر اين دارند تا دنباله روان شان ھمان گفتار رھبر و پيشوای شان را قبول،
اطاعت و وفادار به آن باشند ؟؟ کمتر کسی از خود پر سيده است که چرا ؟؟ اين ھمه رھبر اسالمی ،آيت ﷲ  ،حجة
االسالم ،پروفيسور و  ،،،اسالمی يک نظر واحد را در موارد اساسی اسالمی تأئيد نمی دارند ؟؟ ﷲ شان يکی ،پيامبر
شان يکی و قرآڼ شان يکی !! پس چرا اين ھمه نظرات ،طرح ھا ،فتوا و ھدايت؟ در ھر مورد ؟؟
کم سوادی و يا ھم بيسوادی پيروان اسالم و مسلمان شده ھا زمينۀ خوبی برای اين ھمه تبليغات اشخاص مغرض بوده و
است )يعنی من و تو( چنان بار آمده  ،رشد يافته و تفھيم شده ايم که )ھر چه اين بزرگان دين ،مو سفيدان ،مال و مولوی
مخصوصا ً آنانی که در ھمۀ صحبت ھای شان زياد تر عربی صحبت می کنند و شايد خود شان ھم مفھوم آن را نفھمند
می گويند و تبليغ می دارند ،ھمه در ست و صحيح بوده و بايد بدون چون و چرا عملی سازيم ؟؟( متأسفانه )ما( مطلقاً
به باورمندی ھای فاميلی ،قومی ،واجتماعی پايبند بوده و نا خود آگاه ھمان مفکوره را داشته و ھمان اعمالی را انجام
می دھيم که شرف باخته ھای دينی تبليغ و ترويج نموده اند  ،چه بد بختيم !!؟
ھموطن و خوانندۀ گرامی اين نوشته !! ھرگز از خود پر سيده ای که :يک دين يک خدا و يک اسالم!؟ چرا اين ھمه
نمايندۀ خدا در يک زمان !!؟ متأسفانه تا جائی که من می دانم ھرگز نه تو نه من! حتی فکرش را ھم نکرده ايم؟ چرا؟ به
خاطر اين که ما )ھمۀ ما( افسون شده ھستيم ،مغز ما  ،احساس ما و عقل و منطق ما را چنان بارآورده و رشد داده اند تا
با ناديده گرفتن تمام مزخرفاتی که آنھا تحويل جامعه می دھند به ايشان احترام زيادی ھم داشته باشيم ،؟ اينست فرھنگی
که بر ما تحميل شده است ؟
بيا ھموطن لحظه ای دور از چشم جاسوسان و خاينان به خود آئيم و بر گذشتۀ غم بار و مصيبت زدۀ خود نظری
انداخته و فکری کنيم ؟
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ھمين روحانيون نماينده ھای استعمار جھان و عرب قبل از اين که من و تو متوجه اين موضوع خطير شويم صد ھا
سال قبل راه فکر کردن در بارۀ )اسالم( را برای من و تو و صد ھا ھزار بيسواد و نفھم و خوشبين اسالم با نيرنگ و
فريب بسته اند ،مفکورۀ سنی ،شيعه و  ...را در ما ايجاد کرده و سبب شده است تا ھمديگر را روی معيار ھای دينی،
مذھبی و قومی مطالعه نموده از ھم دور و يا نزديک شويم  ،به خاطر نفھمی من و تو از دين  ،اسالم و قرآن !! و
مدعيان نمايندکی از ﷲ بيشترين استفاده ھا را برده و ما ر ا بد بخت ساخته اند.
از عملکرد ھای خاينانۀ اين زباله خوران استعمار می توان به صد ھا نمونه داد و کتابھا نوشت  ،اما مختصراً فقط می
توان در محدودۀ چھل سال اخير از جنگ ھای کابل و واقعۀ افشارکه اين نماينده ھای ﷲ مسؤول خون ھزاران ھموطن
ما ھستند ،چپاول نمودند ،دزدی کردند ،سينۀ زنھا را بريدند ،بی ناموسی ھا کردند  ،انسانھا را پوست نمودند ياد آوری
نمود.
ھزاران نفر را کشتند ،بر سر اسيران ميخ کوبيدند  ،رقص مرده را به وجود آوردند؛ اينھا ھمه رھبران دينی و ادعای
نمايندکی خدا را می نمودند و مسلمان بودند.
سفله ھای خلقی و پر چمی ابتداء نه دين داشتند و نه اسالم ،ھر کاری از دست شان ساخته بود و ھر جنايتی که بلد بودند
در مورد فرزندان صديق اين مرزو بوم انجام دادند ،بعداً تعداد زيادی از آنھا مخصوصاً کدر رھبری شان نقاب اسالمی
پوشيدند ،نجيب گاو نماز می خواند ،آيات قراڼ را تفسير می کرد و از مزايای بھشت در آخرت صحبت می کرد.
جانوران وحشی به نام طالب که چھرۀ اصلی اسالم  ١۴٠٠سال پيش را به نمايش گذاشت و ايمان اسالمی شان کاملتر از
ديگرمسلمانان بود در جنايت  ،آدمکشی و چپاول از ھمه پيشی گرفتند ،؟؟ برای اين که نمايندگی از خدا و فريب خلق
ھا غرض تأمين منافع کشور ھای امپرياليستی مخصوصاً سعودی ،پاکستان ،انگلستان و امريکا در کشور ما منفعت ھای
مادی زيادی برای آنھا و امثال شان داشت و دارد.
طالبان اکثراً وحشی ھای عرب تبار بوده و با تعداد زيادی از جانيان و آدمکشان ساير ممالک به ھمکاری تعدادی از
شرفباخته ھای وطنی به چپاول سر زمين و مردم ما پرداختند.
بعداً ھم امپرياليسم جھانی به رھبری امريکا با ترکيبی از مھاجمين  ۴۶کشور به خاک ما حمله نموده که شعبده بازی
ھايش ھنوز ھم ادامه دارد ودر نتيجه االغی را به نام "کرزی" از يکی از ايالت ھای خود غرض نوکری خود مشخص
و به حيث رئيس جمھور بر کرسی قدرت و ادامۀ چپاول نشاندند و به اصطالح خود و نوکران شان دموکراسی را آنجا
"پياده" نمودند.
آخرينش ھم دو مھره کثيف توسط آنھا توسط آيت ﷲ )جان کری( به قدرت رسانيده شد  ،که ما ھمه شاھد نوکری و
غالمی آنھا و تباھی ملت ھستيم
در شرايط مسلطه چھل سال اخير ،حکومت زور و چپاول دارائی ھای ملی و جنايات بی پايان اربابان قدرت و خرابی
اوضاع  ،تعداد زيادی ازھموطنان به اجبار وطن را ترک نموده و راھی ديار غربت شدند که در بين شان تعداد زيادی
از اين مال گک ھا و نمايندگان شيخک ھای عربی ھم بودند .اين بيچاره ھا نمی فھميدند که کشور به خون تپيدۀ ما ھنوز
ھم در گرو باداران شان است و اين ھمه تجاوز بر ملت است نه آنھا!! اما اينھا در پھلوی ديگر ھموطنان فرار را بر
قرار ترجيح داده و به ممالک غربی پناھنده شدند و به مجرد رسيدن به اين کشور ھا با ريش يا بی ريش با لباس معمولی
و يا ھم دريشی و نکتائی سجده بر آستان استعمار زده و تعھد سپردند که ھرگز تخريب کنندۀ منافع آنھا نبوده و تا پای
جان به تحميق توده ھا در ھر شرايط خواھند پرداخت.
اينھا با استفاده از شرايط تقريباً مسالمت آميز مستولی درين مناطق شروع نمودند به تبليغ تغيير چھرۀ خشن و کريه
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اسالم اين که ) :اسالم دين خشن ،خشم و زور گوئی نيست ،در آن حقوق ھمۀ انسانھا مساوی می باشد مخصوصاً حق
زن و مرد !!؟( تا به مردم آن مناطق مخصوصاً ھموطنان خود ما برای اسالم يک بينی خميری ساخته و خشونت در
اسالم را رد کنند .اما وقتی در موقعيت دلخواه بعد از تفاھمات با مراجع جاسوسی آن ممالک قرار گرفتند به وحشيگری
آغاز و حکم قتل ديگر انديشان را صادر و سنگسار را عمل درست و اسالمی دانسته و از دولت دست نشاندۀ کابل و
مسلمانھائی مانند طالب وامثال شان توقع تطبيق آن را دارند  ،شرم و حياء ھم چيزی خوبی است !!
مسلمان قرآن نخوانده وزجر ديده از خشونت اسالمی با خوشباوری و ساده دلی اين ھمه چرنديات را قبول می کند و مال
گک ما ھم قيافۀ حق به جانب به خود گرفته تا می تواند آيت و حديث پشت سر ھم قطار می کند تا ثابت کند که ھر چه او
می گويد راست است و مطابق قرآن ؟؟؟
با خواندن يک بار قرآن به زبان مادری ما می توانيم ھمۀ اين دروغ ھا را افشاء و مال نما ھا را رسوا سازيم !! و به
ھمين ملحوظ ھيج مال ،مولوی ،پروفيسور ،دانشمند ،داکتر و مال گک ھای خارج نشين ما موافق باقرآن را به زبان
مادری خواندن نيستند و به ھيچ سؤالی که خارج از قبولی دين اسالم باشد ،جواب نمی دھند.
اين قشر مفت خورخيلی ھا ميل دارند که قربانی ھا  ،نذورات وصدقات ھم به آنھا سپرده شده تا طبق صالحديدشان
مصرف شود.
اين گروه به عالوۀ دادن ده ھا لقب به خود سعی داشته اند تا دربين مردم به صفت )روحانی( ھم مشھور شده و ادعای
شناخت کامل از دين و رابطه داشتن با نيروھای ماورا الطبيعی ھم کنند تا از امتيازات بھتری در نزد مردم بر خوردار
باشند که ھمين موضوع سبب شده است تا منابع مالی از ھر طرفی به اختيار اين قشر طفيلی گذاشته شود تا در تحميق
توده ھا توانا تر باشند.
اين مال گک ھا گاھی ھم به ساخت اماکن غرض اجرای مراسم دينی و مذھبی از پول مردم اقدام می کنند تا بيشتر با
موعظه ھا و خيالبافی ھای عجيب و غريب دينی در ذھنيت مردم عام رسوخ نمايند.
ساخت و ادارۀ اماکن مذھبی مثالً مسجد و ادارۀ مدارس دينی )مدرسه( را از وجايب خود می دانند و ھمين مسايل سبب
شده است که اين طفيلی ھا صاحب قدرت ،ثروت عزت و اعتبار شوند.
مشکل ساز اصلی نه تنھا تبليغ اين ماليان می باشد بلکه گفتار والدين زير تأثير نفوذ و تبليغات اين رقاصه ھای شيخکان
عربی در تشريح اين که علوم دينی چه فضيلت ھائی دارد و انسان چگونه می تواند با اطاعت از گفتار روحانيون و
اعتقاد بی چون و چرا به باور ھای مذھبی به سعادت ھای دنيا و آخرت برسد و چگونه مقرب در گاه خدا شده به بھشت
برود از ھمه چيز مؤثر تر بوده و است.
اين قشر)رو حانی( ضمن گفتار بی مفھوم و پوچ خود که با ترکيبی از جمالت عربی می باشد چنين توصيف داشته اند:
خدا موجود قوی الھيکل ،انتقام گير ،ظالم ،خونخوار ،وحشت آفرين ،دشمن بشريت و خوشی ھای آنھا و  ...می باشد
شنيدن ھمين نوع گفتار برای يک طفل کوچک و نو جوان يک خانواده و در مجموع اکثريت مردم دور از دانش و علم
نگھداشته شده چنان تأثير گذار می باشد که اکثرآنھا تا آخر عمر دنبال فھم و آگاھی از دانش نمی روند و به ھمان گفتار
عربی ماليان و روايت ھای )راويان( اکتفاء می دارند
حاصل اين تبليغات و تحميل آن درمغز افراد خوشباور يک خانواده و اجتماع چنين است که آن شخص ھميشه در خوف
زندگی داشته و با قبول اين که سر نوشتش از قبل تعيين گرديده است و او در مقابل تمام حوادث جھانی عاجز بوده و
کاری را نمی تواند پيش ببرد و به مجرد جزئی ترين حرکت خالف آنچه دين و مذھب و نمايندگان خدا امر و ھدايت
نموده است آنھا کافر و مرتد شده و مستحق آتش جھنم برای ابد است و )او( احتياج به يک واسطه دارد تا او را از خشم
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خدای قھار نجات دھد و ھمين روحانيون و يا ھم )به جای رسيده ھا( می توانند نجات دھندۀ او باشند ؟؟ ھمين تبليغات
زھر آگين دينی از آنھا موجودات جبون و تسليم شده ساخته است.
اين شخص ) زير تأثير رفتۀ تبليغات نمايندگان خدا در چوکات فرھنگ عربی( ھميشه فکر می کند يک نگھبان ذھنی
دارد و نبايد افکار ترديد آميز در بارۀ خدا و دين را به خود راه دھد چونکه عواقب بد دارد.
چنين اشخاصی عادت می کنند که کتاب ھای غير دينی را نخوانند تا مبادا عقايدشان خراب شود ،از تمدن بيزار اند،
دنبال علوم روز نمی روند ،سعی می کنند ھميشه در مسجد حاضر باشند به گفتار مال گوش دھند پند و اندرز ھايش را
قبول کنند.
و ھرگز ھم به کس ديگری اجازه ندھند تا خالف باور ھا و عقايدش صحبت کند بايد طرف آنچه که اين شخص از مال
آموخته ھمان را بپذيرد ور نه ھمين باورمند فريب خورده نيمچه مال ھم می تواند فتوای مرتد بودن و کفر اورا صادر
کند.
اما !! ھمه و تمام اين )روحانيون( از يک چيز می ترسند؟ و آن ھم انتقاد بر گفتار و عملکرد شان است .اينھا دوست
ندارند و اصالً نمی خواھند ھيچ شخصی تحت ھيچ شرايطی ازاوامر اوشان سر پيچی نموده و به مخالفت آنھا بر خيزد
!!؟ چون اين مخالفت و سر پيچی و ده ھا مسألۀ ديگر که خالف نظر اين شرفباخته ھای عربی باشد برای شان خطر
ايجاد می کند ! خطر مضمحل شدن بنياد ھای دروغين تبليغاتی شان !!؟
بنا به گفتۀ دکان داران دين ،قوانين اسالم را پيامبر از جانب ﷲ مدينه برای بشر تھيه و تنظيم نموده که اين قوانين،
جاودانی و برای ھميشه تغيير ناپذيراست ،تنھا چيزی که اين گفتار به ما ياد می دھد آنست که ما ديگر نيازی به انديشيدن
نداريم ،و بايد با مغز و خرد خود برای ھميشه وداع گوئيم  ،زيرا اسالم ھمه چيزرا در ھر مورد پيش بينی کرده و
دستوراتی داده است که الزمۀ آن دور بودن از ھرنوع انديشۀ تغيير آورنده می باشد
تا جران دينی به نمايندگی ﷲ برای خوشخدمتی اعراب ھميشه چنان صحبت می دارند که ﷲ پرستی و عرب پرستی
يکی است و ھيچ کدام نمی تواند مجزا از ديگرش مطالعه گردد ؟ به تحليل ساده  :اگر مسلمان ھستی بايد به ﷲ ،محمد،
قرآن  ،و تمام رھبران دينی عربی ،احکام ،فتوا و طرز ديد شان به وقايع جھانی ايمان داشته باشی؟؟ روی ھمين ملحوظ
است که اکثر مال گک ھای ما راويان گفته ھای بی سرو پای و ابلھانۀ شيخک ھا ھستند و ھميشه می گويند و می نويسند
که فالن بن فالن شيخ بن فالن در فالن مورد چنين گفت ،و اينھا به اساس ھمين نشخوار شيخک ھا خود را در مسند
مفتی و صادر کنندۀ حکم قرار داده و ھداياتی را اصدار می دارند.
عرب ھای استيال گر و ھمکاری ھمين ھائی که امروز با عباء و قباء در مجالس ظاھر شده ،عربی صحبت کرده و
خوشخدمتی به اعراب می کنند قادر شدند تا فرھنگ ما را آميخته با زبان و فرھنگ عربی نموده و من حيث يک زھر
کشنده به مغز ھای مردم بی خبر از ھمه جا تزريق نمايند احترام داشتن به تمام عنعنه ،کلچر و فرھنگ بدوی عرب
الزمۀ ھر انسان مسلمان شده می باشد )به نظر مالکک ھا( وبا تأسف بايد گفت که اکثر مال ھا و مولوی ھای ما از دانش
و علم بی بھره اند؛ به اصطالح نه بوئی از کيميا و فزيک برده و نه از تاريخ و جغرافيه.
اما چنان ھدايت می دھند و حکم صادر می کنند که گويا جامع الکماالت ايشان ھستند و ھمۀ علوم دنيا را می دانند و به
زبان خدا حرف می زنند فلھذا به ساير افراد جامعه و بعداً به تمام مردم دنيا می خواھند حکم برانند ،ھدايت دھند ،و
حالل و حرام را برای مردمان مشخص سازند ؟؟ که چه چيزی و يا ھم عملی حالل است و کدام ھا حرام ؟؟؟؟
متأسفانه و بد بختانه ميليون ھا انسان ھموطن و صد ھا ميليون آډم ھای مسلمان شدۀ )فاميلی( در جھان زير تأثير گفتار
والدين و اجتماع ،نتوانسته از خود و يا از ديگران بپرسد و يا ھم جرأت پرسش را نداشته تا بپرسند که  ::اين کثافت
afgazad@gmail،com

۴

www،afgazad،com

ھای تاريخ را کی؟در کجا؟ و روی چه معيار ھائی در کرۀ زمين مخصوصا ً در کشور ھای عقب نگھداشته شده و
بيسواد فرستاده اند تا نه تنھا رھبری و پيشوائی مردم نجيب را به عھده بگيرند بلکه در ھمۀ امور زندکی شان مداخله،
برای شان تکليف معين سازند و حالل و حرام بودن خوراک ،پوشاک ،گفتار و عمل را مشخص دارند ؟؟؟؟؟؟؟
اينھائی که خود تالش دارند تا نوکر ،مزدور ،غالم ،سر سپردۀ عرب باشند ،از تاريخ عرب مثل بلبل صحبت می کنند
اما از بزرکترين واقعات تاريخی سر زمين خود آگاھی ندارند ،از طرز لباسی عربی ،فيشن و مود ،گفتار و رفتار ،و ...
عربی با جزئيات آن اطالع دارند اما اين بد بخت ھا و سيه روزان سيه روی از وطن و قربانی ھای مردمش در راه
آزادی ،شرف و انسانيت ھرگز آگاھی ندارند.
دوستان !! با در نظر داشت گفتار و عملکرد ھای خاينانۀ اين يتيمان سيد قطب  ،اخوان الشياطين و رقاصان شيوخ که
جامعه را به قھقراء سوق می دھند بايد جھت تشکل يک حلقه و يا يک محور سياسی  -انقالبی گام بر داشت و به
مبارزات اساسی خويش در چوکات بندی يک سازمان انقالبی برای نجات مردم از يوغ استعمار و اين شيادان تاريخ
ھمت گماشت.
در کشوری که مال و روحانيت کثيف آڼ عياشی ھا و خيانت ھای خاندان طالئی را ناديده گرفته تخت و بختش را بر
قرار دعا داشتند ،و به تره کی آيت قرانی می خواندند و او را اواالمر ﷲ دانستند و اطاعتش را مسلم!!؟ ھمچنان برای
ببرک وطن فروش ،حفيظ امين  ،نجيب که ھزاران قربانی در زمان رياست خاد و رياست جمھوری داشت و در آخر
عمر آيات قرآن را می خواند و تفسير می کرد و آز آخرت و بھشت صحبت می نمود دعا خوانی داشتند!
ھمين مال و رو حانيت از کرزی نوکر يونيکال امر يکائی ،اشرف غنی ،عبدﷲ و ده ھا آدم نمای چپاولکرحمايت و دعا
گوی شان بوده و ھستند
مبارزه عليه دين و مذھب ،روحانيت  ،آخوند ،مال و مولوی و نمايندگان شيخک ھای عربی نبايد جدا از مبارزه عليه
استعمار جھانی و دولت ھای فاسد و دست نشانده باشد چون اينھا ھمه در مجموع پديده ھای روبنائی فرھنگ يک
سيستم جابرانۀ طبقاتی می باشد که با محو طبقۀ حاکم و زورگو اين خس و خاشاک خود به خود از بين می روند و
منظور از افشاء و تشريح اين مداحان که سبب خرافاتی شدن اذھان مردم بی خبر ما از علم و د انش می شوند تنھا و
تنھا اين بوده تا توده ھا به چھره ھای اصلی اين نسل خفاش آشنائی پيدا نموده و بيشتر فريب اين دجال ھا را نخورند.
مردم خوشباور ما نياز مبرم به رھنمائی ھای انقالبی داشته تا در پرتو روشنائی يک انديشۀ مترقی منسجم ،و
مبارزات شان را در راه محوه استعمار و استثمار فرد از فرد به پيش ببرند.
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