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  افغان عامی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٨
 

 فرمانروايان کعبه ومدينه کدام جانوران اند؟
 

دای مراسم حج به ساالنه به صدھاھزارنفرازکشورھای مختلف اسالمی ، ازنژادھا وفرھنگ ھای مختلف ، برای ا

درميان آن کتلۀ عظيم وسيال انسانی که با ھمھمۀ گنُگ اوراد وکلمات عربی ، بدون . عربستان سعودی سفرمی کنند

  .که اکثراً به مفھوم آن پی ببرند ، انواع واقسام افراد سراغ شده می توانند آن

ی به اساسات اسالم ، به آن ه ئبا اعتقاد عنعن، )  کافی ثروتمندومسلماً به حد(اين که مسلمانان بسيارصالح ومحترم 

فريضۀ دينی می شتابند ، جای شک نيست ولی نبايد فراموش نمود که عدۀ ديگری که ازھيچ کثافت ورذالت 

تشديد ناروائی ھای خود درحق  خود و" رنگ نمودن"درزندگی خصوصی واجتماعی خود روگردان نبوده وبرای 

ودرعمرخود حتا چندين بارگويا حج می ...  ربازگشت ، به عربستان می روندمسلمانان بی بضاعت ھمديارخود د

  . نمايند ، ھم درآن جمع کم نيستند

با کمال تأسف که افيون دين ومذھب چنان توده ھای مظلوم کشورھای اسالمی را کرو کورساخته که با وجود ديدن و 

بيداد می کند ، در آنجا وکراتيک که استبداد دينی شنيدن ھزاران جنايت وخيانت زمامداران دين ساالردرممالک تئ

بازھم گوسفندوارنه تنھا زندگی وسرنوشت دوران زندگی پرمشقت ورقتبارخودرا دِرگروزالوھای لميده برمسند 

خودرا " زندگی بعدازمرگ" دول اسالمی به قمارمی گذارند بلکه با خيال پردازی ھای تلقينی نسل اندرنسل ، رياست

احساسات انسان زمانی بيش . وغيرقابل اغفال می پندارند" حياتی" وپادرميانی ھمين زالوھا امری ھم به وساطت

اين دنيا " تضمين"ازحد جريحه دارمی شود که می بيند آن سرمنزل مقصود را که مسلمانان پاکدل وغافل برای 

اری است که با وجود ادعاھای ی خود ھدف قرارداده اند ، دربند طلسم وانحصارچنان جانوران خونخو"آن دنيا"و

ی ازخصوصيات وحسنات اری جھان اسالم ، نه تنھا ذره وادعای سردمدا" خوت اسالمیاُ " فرمايشی وعوامفريب 

پسنديدۀ ادعائی اسالمی را ندارند که حتا به مشکل می توان به اين موجودات دوپا که تارک شان را حلقه ريسمانی 

  . دم باد به بازی می گيرد ، نام انسان را گذاشتِگره زده وانتھای جامۀ شان را ھر

جزيره ای عرب  رعرب که اکثراً به سبب بيحد پولداربودن ـ ونه کدام دانش يا استعدادی ـ برکشورياالشيوخ پترود

نشين فرمان می رانند ، به مسلمانانی که ازنژاد شان نباشند ، به ديدۀ تحقيرديده وبا نفرت آشکاربا آنھا رفتارمی 

شرق آسيا را به  آنھا ھمچنان برده داری را علناً تداوم بخشيده وعموماً خدمتگارانی ازممکالک اسالمی جنوب. ايندنم
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ينجا روی سخن را به طرف آن عده ازھموطنان معتقد به محسنات اسالم ادر. خدمت شباروزی خود برمی گزينند

ر ، شما خوبی ھای انسانی الان چلتارپوش پترودبرمی گردانم وازايشان می پرسم که درکجای اعمال ورفتارجانور

ادعائی اسالم را سراغ می توانيد؟ شما که اکثراً با ھستری به دفاع ازعدالت دراسالم برمی خيزيد ، بفرمائيد بگوئيد 

نند ماربرخزانه ـ به که درکجای نظام وسياست آنھائی که امروزدھه ھاست برسرزمين اماکن مقدسۀ اسالم ـ ما

چه که عدالت ابتدائی بشری را می توانيد سراغ نمائيد؟ اگربا اين " عدالت آسمانی"لچه زده اند ، شما کُ اصطالح 

  :اعترض به حق موافق نباشيد ، لطفاً خبرپائين را که پنج سال قبل درمطبوعات پخش گرديد ، مطالعه فرمائيد

  زنی که مورد تجاوزقرارگرفته بود توسط پادشاه عفوگرديد

بدهللا پادشاه عربستان سعودی ، زن جوانی را که مورد تجاوزجنسی دسته جمعی قرارگرفته وبه ملک ع: رياض

  .جرم  ِزنا محکوم شده بود ، مورد عفوقرارداد

وزيرعدالت عربستان سعودی ، عبدهللا بن محمد بن ابراھيم الشيخ ، اين خبررا که امروزصبح مطبوعات محلی 

رعربستان سعودی اين فقط شاه است که قدرت وصالحيت اعالم عفورا دارد د. يد نمودئ ساختند ، ديشب تأبرمال

زمامدار سعودی عموماً عده ای ازمجرمان را به مناسبت عيد . درصورتی که آن عفو درجھت مصالح عامه باشد

  .قربان يا عيداالضحی ، مورد عفوقرارمی دھد

، به واسطۀ ھفت مرد زمانی اختطاف شد که با زن مورد تجاوزقرارگرفته که نزده سال دارد وشوھردارمی باشد 

متعاقب اختطاف ، آن ھفت مرد ھردوی آنھا را مورد تجاوزجنسی . مردی که ازاعضای فاملش نبود ، ھمراه بود

با جاری ساختن دقيق حکم شريعت ، محکمه اوالً اين زن را به جرم تنھا بودن با يک مرد نامحرم ، به . قراردادند

اما ستره محکمۀ سعودی ، مجازات زن . جاوزگران را به حد اعظم پنج سال حبس محکوم نمودنود ضرب شالق؛ وت

را سنگين ساخته آن را به دوصد ضرب شالق وشش ماه حبس باال برد؛ وتقاضا نمودتا تجاوزگران ازدوتا نه سال 

  .حبس محکوم شوند

به ارتکاب عمل ِزنا اعتراف نموده بود؛ درپاسخ به اعتراضات ، وزارت عدالت عربستان اصرارورزيده که آن زن 

مبربه اينطرف درمطبوعات سروصدا راه انداخته اين رويداد که ازماه نو. وده استادعائی که وکيل دفاع زن رد نم

  .ناميده شده است» افتضاح آميز«بود ودرکشورھای غربی موجی ازواکنش ھا را باعث شد ، ازطرف قصرسفيد ، 

  آژانس فرانس پرس : منبع

شام مورد تھديد مسلح طالبان وآفريدگان پاکستانی ـ انگليسی ـ سعودی ـ  حال مسلمانان صاف دل ھموطن وازبام تا

امريکائی ، لطفاْ بفرمائيد کجای عملکرد زمامدارعربستان سعودی با نظام بربريت داروتازيانۀ طالبان تفاوت دارد 

وکان فربه باديه نشين ، سرتعظيم فرودآورده وجيب ھای که شما ھنوزھم با خيال ادای فريضۀ حج ، به پای اين خ

 بشريت را بازھم پرمی سازيد؟  اگربه خود اھميت وعزت قائل ھستيد وآيندۀ مردم ھایمملو ازپول وثروت اين ننگ

مظلوم وستمديدۀ تان واوالد معصوم مملکت برای تان اھميت دارد ، به خود آمده وسرچشمۀ متعفن تغذيه وتمويل 

ليون ھا ي وبه نفع مهانسان نمای آنھا ، برای ھميش و رد باداران جانور  واءلھام جانوران طالبی را با افشومرجع ا

  .مسلمان فريب خورده ومظلوم خشک سازيد

  !با آرزوی رھائی توده ھای ستمکش مسلمان ازيوغ اھانت واستثماراين ساالران

 ٢٠١٢ اکتوبر٢٧

 


