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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٧ فبروری ٠٢

 

 ٢ - مال و ما مردم،اسالم 
 داشت مال نمی شد مال اگر عقل می

  رنگون کنـور و کين را تا پايه ســن کاخ جـوي    نــين برون کـــدرت از آستـــت قــای توده دس

 ود را غريق خون کنـــل خــامــالب کــقـاز ان     از اشک و آه و ای دل کی می بری تو حاصل

 

  گذشتهۀبه ادام

 حقيقت اسالم  داد می فته و ازجھانی که شمشير به دست گرکران استعمار نبايد گذاشت تبصره راجع به آن نونا گفته   

مال  ،مال ربانی ،مال گلبدين: کنند الزم نيست چون اين مال ھای حريص و خاين  از قبيل و تاراج میکشند   می،زنند

مالبسم هللا مال  ،مال دوستم ،  مال عطا، مال مسعود،مال گيالنی ،مال مزاری ، مال سياف،مال صبغت هللا ،مال نبی ،خالص

 ،مالھادی ، مالشيرزی،مال عمر ،مال دانش  ،الکشافم ،مالچکری ، مال خليلی،  مالمحسنی، مال عبدهللا،عيلااسم

 ده ھا موجود کثيف مثل آنھا  که ھمه  پيرو و جيره خور موالنا... مال متوکل و  ، مال ضعيف ،بيح هللا ذمال ،مالحقانی

يحد اين يل ايرانی بوده و  عملکرد و جنايات بذ آيت هللا ھای پست و ر،مالحميد گل ، ، آيت هللا جان کری ،جورج بوش

 قابل توضيح و باز نگری نيست   اينھا در ذات خود نوکر ھای استعمار بوده و ًکثافت ھا  به حدی روشن است که اصال

بلد بودند  بی شرافتی  که نيرو ھای استعماری ھدايت داده و ،کاری، تبھدرين مدت اضافه تر از چھل سال ھر چه جنايت

ين  وحشت آفرينی شرم نداشته و ادامه دھنده ھستند و عملکرد ھای اين کثافت ھا به انجام داده اند و اکثر آنھا ھنوز ھم از

 ی رو شن است که احتياج به تبصره نداردااندازه 

 .ی که تالش دارند معروف تر شوندئدر بخش گذشته نظری داشتيم به چند مال

 من(باشد که تا ھنوز قدرت نگرفته و  میراويان عربی و يان  سخنگو،نان ھمه معاونآين نوشته  با ای صحبت ما در رو

 ثواب ھای ،در ھر سر زمينی  برای گمراه ساختن مردم شريف  با تشريح جغرافيای عربستان)  حيث عجم شر ف باخته

مھم نيست آن شيخ (  راوی شدن برای ھر شيخ سگ صفت عربی ، انداختن تسبيح، ثواب آب زمزم،نماز در مکه و مدينه

 دعا ھای شب ، دعا ھای واپس گشتن ،ين رفع حاجت حب داخل شدن و دعا خواندن در تشناب و داآ) چه گه خورده 

 حقيقی اسالم بوده و به ھمان ۀسند که بتوانند  ممثل چھرتا در مقامی بر ،کنند  کثافت پرانی می... و  دعا ھای،زفاف 

سنده و    کنند و پرچپاول نمايند به مردم تجاوز ،بکشند ،  فتوا دھند ،مقام ھای مادی برسند که ھمجنسان شان رسيده اند
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      .باشد  می،تحقيق کننده ھم در مورد جنايات خود شان از خود شان باشد

 ،ليااستر ،و تعدادی ھم در اروپا  ھرات با استفاده از قدرت ، بلخ ،ھا و زباله ھای تاريخ  در کابلتعدای ازين کفن کش

برای شان آماده نموده است آزادانه و ) کفار( که ی در دامان کفر افتاده ازغذا و نعمات کانادا و  ديگر مناطق آرام،امريکا

اسالم راه گشای مشکالت مردم ) (ت دين اسالم دين محبت اس(گاھی ھم سرود کھنه ئی نشخوار نموده و گاھبا خوشخو

 البته واضح ،دھند نجا ھا سر می را در مساجد مدرن در ھما... و  عفت و برادری و برابری است،اسالم  محبت) ت اس

کنند   ھمه را نفی می،چون دھشت افکنی ھای اسالم را از زمان پيدايش تا امروز! ءاست که اينھا نه شرم دارند و نه حيا

زياد تر از پاداشی که ) يک چيزکی(دھند که  شان تا زمانی ادامه می) کافر(برای خوشنودی باداران  و اين کار ھا را

و آنوقت طرح آنھا از دين و اسالم با طرح امروزی شان فرق !! مثل ديگرھمرديفان  رند گير شان بيايدگي  میًفعال

 .خواھد داشت

 بايد به قتل برسد؟ و ) آزاد ل(که آدمی مثل من   از ھمين قشر نوشته ای داشت و فتوا داد مبنی بر اينفردی: طور مثال 

 و ءاجرا)   يعنی دولت سگان و دست نشاندکان استعمار در افغانستان(اين حکم ھم بايد از طريق حکومت اسالمی شان 

کند  فکر نمیھيچ اما  ،گذراند  نشسته  و در فکر مدح شيوخ عرب  شب و روز میاروپاتطبيق شود ؟؟ او خودش ھم در 

                        ،سندر ل نمی انسانی و انقالبی محو نشده وآنھا به کام د مثل من و ديگر انديشان ھيچ جنبشکه با کشتن يک انسان

خته دل ما است تا از گزند نيش يخی بوده و آرمان مردم شريف و سواو بايد بداند که اين نوع مبارزات ضرورت تار

يک  ،توان يک نسل آيا می ، يابندئی اعراب در ھر چوکاتی که باشند بايد رھاًھمچو آدم ھای نوکر بيگانه مخصوصا

ضای ھای مرتجعانه از بين برد ؟؟ نه مال جان کشور را با اين ھمه فتوا و تقا اصيل محرک اجتماعی يک ۀتوده و طبق

ۀ رود من به گفت  در مرگ و کشتن من و امثال من عجله مکن اين کاروان انسانی است که به پيش می، پوش ئینکتا

سيدن به اھداف واالی انسانی با شرفتر از ھمه مال ھا خواھم ای نسل آينده برای ربر)  اگر پلی باشم (بزرگوار موسوی 

عالقه مندی ) غلمان که در بھشت است(م و نه به  نه جوی ھای شير و عسل دار،چون من نه ھوای دختران باکره  ،بود 

  .دارم

 ،کنم ر ھم میمترقی و انقالبی است که ھرگز از آن شرم نداشته و افتخا ،انسانی ،مبارزات من در يک چوکات اصولی

از راه و روش و مسلک انتخابی خودم تا پای جان  نه تنھا امروز بلکه سالھا قبل در مقابل بادارانت دفاع نموده و ھنوز 

جواب  الی را بیسؤو ھرگز ھيچ  باشم  دنيا داشته باشد جوابگو میشۀالی ھر کسی از ھر گوؤنمايم و به ھر س ھم می

 نجات انسانھا ۀ دانش و آگاھی از چگونگی ھمان انديش، فھم،مندی من روی عقل چون مسلک و باور  ،نخواھم گذاشت

 و باور مندی به افسانه ،خيال پر ستیآنھا باشد نه مثل   می و زور گوئی، استحماراستثمار ،از قيد و بند ھر نوع استعمار

 ؟؟!!ھا 

طنان  تحليل فقط برای روشنگری ھموقت و قشر مزخرف بوده و گپ ھا و سخن ھای شان قابل دًاين تعداد واقعا 

 .باشد خوشباور ما می

 کی ھا ھستند؟ چه می) مال ھا(آنھا ل بدانيم الزم است او  پسمانی و نادانی خود را بفھميم،عمق بد بختیکه  برای اين

 برای اين که به ارتباط  موضوع و شناخت نسبی از ايشان چند نظر غير انسانی آنھا در بخش گذشته تذکر يافت ،يندگو

 آگاھانه و ،را راه حل مشکالت خود دانسته  شانۀ احمقانۀکه بدانيم ما نسل نا آگاه به چه کسانی دل بسته آنھا و مفکو ر

  ببينيم چه مزخرفاتی را آنھا به ما قبوالنده و ما را متيقن ، آمال شده استۀی ما قبلآگاھانه آنھا و نظريات شان براغير 

  مقدس و آسمانی بوده به ما تلقين و تفھيم شده استءی ھای  شان  برای مايک شیئياوه گوساخته اند که  

 و اگر به نوکر بودن ، افکار و تبليغ آنھا جز  توھم و افسانه بيش نيست ۀبا توجه  به  گفتار اين پليدان می بينيم که ھم  
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گويند  ر مساجد و  مراکز تجمع آدم ھا میکلمات و جمالتی که آنھا د ، خصيه مالی شان به اعراب،آنھا به بيگانه ھا 

  . خود پی خواھيم بردسوده فکریفر  غير انسانی شان آنوقت است که ما بر بيچارگی وۀدقيق شويم با در نظر داشت سابق

 تجاوز بر ديگران است بايد به اين ارتباط از نوشته ھای ،کشتار ، چپاول،با درک اين موضوع که دين اسالم سمبول 

مال (سفانه که اين چھره ھای ناپاک أ احاديث بر داشت ماھيتی دين را نموده و ھمانھا را به تحليل گيريم اما مت،آنمتن  قر

 افشای ۀ عالوهباشند گاه گاھی الزم می افتد تا ب ناک در کشور ما و جوامع ديگر میسبب انتشار اين سم خطر) ھا

 . شودء شد تا ماھيت ميان خالی آنھا و دين تبليغی شان افشاين رقاصه ھای سياسی شان ھم ياد و سبباحقيقت دين از

س جمھور ئي که نتوانست با تمام خدمتگذاری ھا به استعمار ر،رويم دو باره سراغ اين نسل فرو مايه  وآقای کله خام می

ر داشت ھم نتيجه ين اواخای که درئفتند و او تقال ھااز او سبقت گر) چون نوکر ھای چابک و ھوشيار تر(افغانستان شود 

 موفقيت ھای بی چون چرا يعنی  ھمين ۀ و  تضمين کنند،وليتؤ بی مس،ای مثبت نداد و تنھا راھی را که پر منفعت

 که جناب شان فضله ای می  حال  نه به خاطر اين،دست داشت و دارده بود را انتخاب و کليد پيروزی را ھم ب) ئیمال(

بدانيم پيرو چگونه حيواناتی ھستيم و عمق حماقت و بد بختی ما تا چه اندازه خورند بلکه صرف به اين ملحوظ که ما 

 .بايد روی گفتار آنھا مکث نمود است ؟

ً تعداد اين چاپلوسان و مداحان عرب به خاطر بی خصلت بودن و مفتخوری خيلی زياد است که من فقط  مختصرا

امروزی ما مطرح ھستند  با شما  ۀ ساخته و در جامعيله و نيرنگ مشھورحی که خود را به ھزاران ئگفتارھمان ھا

  در ميان ميگذارمًستان مختصرادو

مرد ھای پابند کلچر مرد  (نديات بيشتر در دلفتن چرگکه مثل ديگر مال و مولوی ھا  با   برای اين"سيرتستار"آقای 

َمانه و بی ادبانه فتوا داد رفع کند بيشرا به سادگی بتواند ر  مرد ساالر ماۀ کند و مشکالت جنسی جامعی بازجا) ساالری

 جايز است؟؟) سن  مرد؟ ؟( ر چھار ساله  برای مرد مسلمان نکاح دخت :که

دانند ھر نيمچه آدمی که از  مرکز کمپنی شيطان سازی استعمار فارغ  ھمو طنان گرانقدر می:  سانم کهبايد به غرض بر

ف منافع کشور ھای که مخال به شرط اين( و در ھر موردی که باشد ی که دلش بخواھد ئتواند ھر نوع فتوا شده باشد می

 را بدارند بوطه تقاضای تحقق آنصادر و از دولت ھای مر) استعماری نباشد

 اما  بر خورد منطقی و علمی  تعدادی از ھموطنان ،گار استعمار صادر نموددمتخھای  َاو اين فتوا را از طريق تلويزيون

وجدان در يکی از کنفرانس ھای مرکز  تلويزون ھای بيرون مرزی سبب شد که اين  نفھم بیھا و  شريف ما در سايت

 نيمچه ، مال صفی هللا ،ضل غنی مجددی ف،شد ارشاد ادی از شرفباخته  ھای کشورمثل ارشيطان سازی در غرب که تعد

برای ) آمو(را دارند  عضويت آنری مغزی ھموطنانگلوديگر ھم شامل اين بنياد چپاۀ  و چند شر فباخت،مال سيمين عمر

بلکه !! را ) نکاح نمودن طفل چھار ساله(اين موضوع يعنی  َاين فتوا را من از خود نداده ام؟؟: کند که   حود بيان میئۀتب

  به اساس ھدايات احکام مقدس اسالمی اين حکم و فتوا را داده اند؟؟، دانشمندان اسالمی ،تمام علمای فقه 

ار شيوخ  و رو شنگرماھيت اسالم در گزاو جز يک راوی عرب و خدمت : دارد که  تقيم اعتراف میاين احمق غير مس 

 تواند باشد بر خورد با قانونمندی ھای خالف شرافت و انسان ستيزی اسالم چيزی ديگری نمی

امثالش  به اصطالح خود و ،طانیکروب سريمرکز پخش م) االزھر(اين آقا با و جود تحصيالت عالی ؟؟ اسالمی 

  علوم اسالمی و سوابق سياه در تاريخ کشور ماچنين حماقت خود را علنی آشکار نموده استۀتحصيلکرد

 تواند ادعای طالق کند ؟؟ تی که اين دخترک به سن بلوغ رسيد میقو: يد که و گفتار خويش میگبرای رفع اين خجالتی 

ريم الزم است اول خود را در   اما اگر اين فتوا را جدی بگيفتاده استع ساده بگذريم  چيزی و اتفاقی نيين موضوااگر از

يا وجدان و شرف او می پذيرد که آ ، پدری قرار دھيم که سنش باالتر از پنجاه است و دخترک چھار ساله ھم دارد موقف
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اه اين گدر بستر و خواب) نظوری که اين معامله  صورت پذيردروی ھر م (تا بی نھايت بالغاين طفل معصوم با مرد 

  مرد به نام ناموس نکاح شده و بخوابد ؟؟؟     

 ئیمان و فتوا به چنين فرءفباخته به اتکاين اواخر تعدادی زيادی از  مرد ھای شرااگر ھموطنان ما توجه داشته باشند در

 مردم با جسد آن ۀن نکاح نموده اما فردای آنروز  ھم آن تر ازئيدرت  خود با اطفال ھشت ساله و پابا استفاده از پول و ق

ديده است  حکم اسالم و فتوای ستار سيرت گرسد به پيروی از يک مرد فابانی حرص و آز شھوانیطفل کوچگ که قر

) نه طفل و يا دخترک(اين دختر : آمده و گفته است که مواجه شده و سگی ديگر از ھمين قماش بر سر قبر آن طفلک

  به بھشت رفت ؟؟؟؟؟ًمستقيما

چرا اطفال خود  دھی بروی ؟  که برای ديگران سفارش مییخواھی به بھشت تو ھم می: سيد ين وحشی پر احال بايد از

 او به بھشت برود و ھم تو ؟؟ھم  کوچک در چنگال اين گرگ صفت ھای  مسلمان نمی گذاری ؟؟ تا ۀرا مثل بر

 خود را به نکاح يک مرد در ۀود شان حاضر نيستند  تا طفل چھار سالدھند اما خ ی میئاين جانوران چنين فتوا ھا

 خود شان از تمام احکام و فتوا ،کنند نه برای خود شان  چون خود شان اين فتوا را  برای ديگران صادر می،بياورند 

 .ھای وحشيانه مثتثنی ھستند

 شود ؟؟  و چه احکام اسالمی مشتمل حال ايشان می،دانند چه کنند آنھا می! اين اسالم برای ديگران است نه برای آنھا

 . نوع فتوا بدھندهچرا و برای چه ؟ چ ،چگونه 

انسانی و متجاوز غير  ،اسالم يک دين خرافاتی: توان کرد که  عالی چنين بر داشت می در شکل دوم از اين فتوای جناب

 باشد ی مظلوم میھا به شرف انسان

 حاکمه ۀ زور مندان و  طبقۀتواند دختر چھار سال  محروم جامعه نمیۀاد کشور از طبقبه اين مفھوم که ھيچ فردی از افر

موس مردم مظلوم تجاوز و توانند به شرف و نا کشور را به نکاح خود در آورد فقط اين زور مندان ھستند که می

 ،به نکاح خود در آورند  که ميل به آميزش جنسی با اطفال صغير داشته باشند یدر صورترا ھا  رد سال آندختران خ

ی احمقانه و غير انسانی تا حال در ھا فتوامچو ھصدور جنسی مردان است و ۀاين دين زن ستيز برای  رفع غريز!! بلی 

 کشور ما به صد ھا زندکی را تباه ساخته است

ندارد  ث را قبولھر کس که حدي : ، چنين استدارد  مظلومانه مطرح میۀ اين کله خام با  قيافی کهيگرموضوع مھم د

 به اين معنی است که قرآن را قبول ندارد

 .ِھر کس خداوند را در پھلوی محمد قرار دھد کافر است: ستار سيرت 

  شد نام محمد ھم بايد  ذکر شودخداوند گفته که ھر وقت نام من ذکر: نظر به آيت قرآن

  يکسان گرفتۀتوان از تحليل آن نتيج که اين دو موضوع مخالف ھمديگر بوده و نمی

ئی اين آدم نما چون خرافه و  ھذيان گو ضوعی بود که ستار سيرت فتوا و ابالغ داشته است،د موناين مختصر از چ

 .  صرف نظر شد،ين مختصر نميگنجداخيلی زياد است از بر رسی ھر يک آنھا چون در

مال حيات الدين مال  ،مال ياثر  ،درت  مال ق، مال داعی ،نيازی ثر  مال ين کثافت ھا مثل مال کواعدادی ديگر ازت

مال سادات و چند خبيث مثل آنھا افسانه ھای زيادی دارند که ھر روز و در ھر نماز  ،مال عبدالقاھر ،عبداالسالم عابد

 ين نبشته فقط فشرده ای از چند موضوع مطروحه شان به عرض میادھند و در جمعه به خورد مردم شريف ما می

 ھمه جانبه ،سر تاسری  ،جز دين اسالم ھيچ چيزی در دنيا قابل پذيرش نيست و اين دينی است : رند که آنھا ادعا دا،رسد

 . نياز مندی ھای بشريت؟؟ و علم و تکنالوجی در مقابل دين اسالم ضعيف استۀو جوابگوی ھم

 زمين تا آسمان اول ۀ فاصلتمام مال ھا ادعا دارند که علم جديد و پيشرف تکنالوجی امروز تا ھنوز موفق نشده است که
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 در امريکا) مال صفی هللا  (.رگ ھر آسمان را از ھمديۀرا بدانند ؟ و بعدش ھم فاصل

ی ھم در موارد اجتماعی داشته که با در نظر داشت تمام امانت داری ھا ايالنه ذيات راينھا طرح ھای احمقانه و نظر

نمايم تا  ی که ميسر است طرح میئی اين وجدان نداشته ھا را تا جای از بيانات و  گفته ھائ گفتم قسمت ھاًقسمی که قبال

 را ساده دالنه  قبول می ی خود را بدانيم که دنبال چه حيواناتی رفته و حرف ھای شانت عمق بد بخ،مندان سادهما باور

 .کنيم

  :در باره بعضی موضوعات اجتماعی چنين نظر دارند

ست مرد ھا  ، زنھا سر پرست زنھا ھستند نه مرد ھا سر پر خيلی زياد است نظر به ھدايت قرآن حق شوھر بر زنھا "
 .شود دفاتر و جا ھای ديگر بروند و کار کنند حق شان بر آورده می کنند اگر در زنھا فکر می

شينند و ھا بايد در خانه بناينمرد ھا ھستند که بايد کار کنند و  ضرورت ھای زنھا را رفع کنند و زن: يد گو اما قرآن می 
مرد ھا : که قر آن ميگو يد چنان ستی از اطفال و امور خانه نموده و متوجه ؟؟؟ حقوق شوھر بر ايشان باشند ؟؟سر پر

 ؟؟!!ست مرد ھا سر پرست زنھا است نه زنھا سر پر

 دست گيرند و اين از عاليم قيامت است ؟؟ه خواھند کار کنند و امور زندگی را ب اما امروز زنھا می

را به کار ھای  ھران حق ندارند زنھای شانشو: فرمايد  که می چنان يت است ،آن ھدايت کامل ؟؟؟؟ برای بشراما قر
 .ستندبيرون از خانه بفر

ھر بر زن را برای زن خود بفھماند و با در نظر داشت اين موضوع چنين  حق دارد تا تمام حقوق اسالمی شوشوھر
 نيست که زن بر شوھر حق ندارد ؟ چرا ؟

ی که تو تھيه نمودی ئااين غذ: تھيه کند؟ اما زن حق دارد بپرسد که ھر مجبور و مکلف است که برای زن خود طعام وش
بلی اين حقی است که اسالم برای زن داده است ، چه ! خورم  آيا حالل است ؟؟ و اگر از راه  غير حالل آوردی من نمی

 حقی و چه عدالتی ؟؟

شود که امور زندگی  ھيچ ملتی رستگار نمی: مايد فر  و ھمچنان قرآن می کم بر زنان اند مردان حا: نظر به آيات قرآن 
 .ن سر  نوشت شان را زنان بر عھده دارديو تعي

را  نوشت شانشود مردمی که سر ھر گز کامياب، رستگار نمی:  صبا گفت ۀھمچنان حضرت ؟؟ بلقيس زن سليمان ملک
ودش چنان با مکر و فريب نه تنھا سر نوشت و زندگی سليمان را زير کنترول اما او خ(به دست زنان می سپارند ؟؟ 

کرد؟ اگر قبول کنيم که سليمانی و بلقيسی وجود داشته  ستی می سياسی و اجتماعی او سر پر امورۀگرفت بلکه از ھم
 ؟؟) است

که  به سبب آن: دليلی دارد که آن  قرۀمود اين فرزنان اند،بر مردان حاکم : يدگو آن میبايد پيرو قرآن بود چون قر
 .خداوند بعضی را فضيلت داده بر ديگران يعنی مردان را بر زنان

د هللا شکايت کند که چرا؟ شوھرش تمام فضيلت ھای اسالم را برای او پرسد و نزبزن حق دارد روز قيامت از شوھرش 
 .نگفته است

دست آمده ؟ يا حالل؟ اگر  ه آيا از پول حرام ب:  سد کهی که شوھرش برايش تھيه نموده است  بپرئزن حق دارد از غذا
 تواند از آن غذا نخورد در حال ل  بودن آن شک داشت می

 شيدن و آرايش خوشش می آيد؟ و اين حق مسلم او استاز چه نوع لباس پو: زن حق دارد از شوھرش بپرسد که

که زنی که از آغوش پدر و مادر جدا و از   اينھران بايد بر زنان خود خوشخوی و خوش رفتار باشند، چرا؟ برایشو
اگر تو شوھر با او  بد رفتاری کنی شايسته نيست بايد مطابق  ھمه دور شده که چندين سال در آن خانه زندگی کرده،
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 .آيات قرآن خوش رفتار باشی

 .دھد يار آنھا قرار میبچه بازی نکند خدا در بھشت بچه ھای مقبول و دست نخورده را در اخت) اگر(کسی که در دنيا 

 .يا مال است يا زن: را می پاليد بدانيد که  در ھر گو شه ای دنيا اگر جنگ ھا را می بينيد و علت آن

نبی و : مردان را بر زنان حقوقی است چون مرد ھا نسبت به زنھا فضيلت دارند از جمله:آن فر موده خداوند در قر
 آذان و اعتکاف، فتن در جھاد،سھم گر لت شدن، امام مسجد و منبر شدن،وس دعلمای بر جسته شدن ، رئي پيامبر شدن،

 جخر واليت نکاح، حق طالق دادن، ياد شدن اوالد به نام پدر، مھارت در قصاص، ميراث  گرفتن مرد نسبت به زن،
 ضيلت دارندف به طور خالصه اين آيت بر گشت ندارد که مردان بر زنان ...زندگی بر سر مرد بودن 

 مردان زياد تر اختراع کرده اند يا زنان؟  و علم مرد ھا در تاريخ پوره و بلند بوده يا زنان ؟عقل

 مشغول پخت و پز و دوخت باشند: توانند داشته باشند اينست که زنان بايد  که زنھا مییبھترين مسلک

 شوند  میزنان ناقص العقل ھستند زنھا آزرده: نظر به احاديث پيامبر اسالم   اگر بگو يم که

کسانی   بوده که به آنھا وحی داديم و اين فضيلت در زنھا نبوده است،یکه مردان ھيچ پيامبری نفر ستاديم مگر اين: آيت 
 .که ديگر اين ادعا را نکنند باشند يا بايد اين آيت را از قرآن بر دارند يا اين که خواستار حقوق مساوی زن و مرد می

 باشد  زنھا به دوش مرد ھا میۀقف و نجخر: دارند بايد بدانند که ه حقوق زنھا صحبت میھمچنين تمام کسانی که راجع ب

مور است و شوھر آمر بايد و حتمی أزن م ھر است ، شوۀمھر به عھد ھر است،کار و پيدا کردن روزی مربوط شو
 .مور از آمر اطاعت کندأم

 اما حقوق او با زن مساوی باشد؟؟ ... زحمت بکشد، و نفقه بدھد، اين خالف اوامر دين اسالم است که شوھر کار کند،
 .اين غير عادالنه است

او را نصيحت کنيد اگر باز ھم نشد، در بستر از او دور شويد و اگر باز ھم نشد  اگر زنی از اوامر شوھر اطاعت نکرد،
 .او را بزنيد

که  نيد اما نه طوریزن را بز ست از محمد کهتباط اين آيت حديثی ام يک دين کامل و عادل است به اراما چون دين اسال
 استخوانھايش بشکند و يا در جاھای زيبائی اش صدمه برسد

 . نمايندءکه حق شوھر را ادا  کند مگر اينءتواند حق خدا را ادا ھيچ زنی نمی: يدگو محمد می

برای ) ز خوانندگانبا عرض معذرت ا(خواند و ھمان جای مخصوص خود را زن اگر روزه گرفت و پنج وقت نماز 
از ھر دروازه : رود، و ندای آسمانی در می آيد که   به جنت میًھر اطاعت کرد مستقيماشوھر خود نگاه داشت و از شو

  .خواھی وارد بھشت شو ای  که می
وھر اين بود  يک کمی از حقوق مردان بر زنان، اما جاھالن و گمراھان بر اسالم تھمت می بندند که زنان را چرا بر  ش

وق زنان را بر دھد، اسالم دين کامل است و حق را نشان می  عدم مطالعه و خالی ذھن بودن شانۀحقی نيست ؟ اين نشان
 يح داشته است که قسمتی از آن در فوق ذکر شدشوھران شان ھم تشر

اين زن رسد  رود و بوی اين عطر به مشام مرد رھگذر می کند و بيرون از خانه می زنی که عطر استعمال می
 ، زنا کار و مستوجب دوزخ استگنھکار

اس ھای خود را عوض اگر شما غير از دکان خود پسخانه ھم داريد برای زنھا که لب !!خطاب اين مال ھا به دکانداران
 .کار و شما ھم گناه کار ھستيدکنند آنھا زنا

 اگر دخترت نمايش سپورتی را می بيند تو مقصر ھستی که او گمراه شود

 به ًزن مريض و شوھرش مستقيما دھند آنجا باشد؟؟ اين داکتر، کند و به شوھرش اجازه نمی کتر زن را معاينه میچرا دا
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 .روند دو زخ می

يده ام که داکتر بوده و عمليات يک انسان را ترک کرده اما نماز در جماعت را ترک ی را دئھامن در پاکستان دختر
 .نکرده است

دينی و اجرای احکام اسالمی به روايت عالمان دينی تان وقت نداريد، اما برای دختران تان شما مردم برای ادای  مراسم 
وقت داريد که آنھا تحصيل  کفری کنند داکتر شوند و بورس برای شان بيايد و به کشور ھای ديگر بروند و با ديدن 

 جوامع کفری از اسالم دور شوند؟؟؟؟

 کنيم ؟؟؟ خد چرا ما احساس سر گيچه نمیچر ين میاگر زم: بندر الخبيری از مبلغان دينی عر بستان 

 در مجموع نظر اين کودن ھا چنين است

  "اين وطن به دين  نياز دارد نه به چيز ديگر
  اين احمق کودن خيلی جالب استاتنظر

 

 ادامه دارد

 

 


