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شما!!! کسانی که خود رامعتقد می خوانيد
شما ،کسانی که خودرامعتقد می خوانيد
شماخودتان خودراتوھين می کنيد
شمادختران خودراطوری تربيه می کنيد تامثل کنيز باآنھا رفتار شود......و پسران تان را طوری تربيه می کنيد
تا مثل وحشی ترين حيوانات رفتار کنند...
شمابه خدائی معتقد ھستيد که رشوه می دھد ......اومی گويد يکماه روزه بگير گناھانت شسته می شود .....اين
تنھا حماقت شماست که به چنين خدای احمقی معتقديد .....خدای شما دستور می دھد که بيگناھان را تمسخرکنيد..
شمابه عنوان انسان اصرارمی ورزيد تا زنان تان خودرا الی پارچه بپوشانند ....به خاطری که خدائی راکه
شما پرستش می کنيد ضعيف است مثل شما ......محمد به شما دستورمی دھد زنان رادرپرده نگه داريد،زيرا اوخود نمی
توانست خودش وغرايزش را کنترول کند وقتی زنی را می ديد.
توبه عنوان يک زن درحقيقت معتقد ھستی که با تو مثل يک حيوان در قفس برخوردشود ....من ترابه زن
بودن ارجاع نمی کنم! توچيزی ھستی که احساس نداری ..دست کم منی که تو او را به کمونيزم ارجاع می کنی
ھرگزبرانگيخته نمی شوم وقتی زن زيبائی رادر کنارخود می بينم ،اگراوبرھنه ھم باشد و يا من دست او را بفشارم،
بدان معنی است که با او برخوردشخصی می کنم نه به عنوان ھدف وموضوع ....ببين روشی که تو عبادت می کنی....
خدای تو ھيچ زبانی جزعربی نمی داند.....
شمامردان وزنان رابه دوبخش تقسيم کرديد ،برای مردان جايگاه بزرگ وبرای زنان يک اتاق کوچک.....
خدای رقت انگيز شما به شما اجازه نمی دھد باھم باشيد به خاطری که محمد پيامبر عادت داشت دراطراف زنان با
اء تصميم گرفت تازنان را دريک قفس بيفگند وبه عقب براند.....زنان خودمی خواھند تا با آنھا
حواس پريشان بگردد بن ً
برخوردی صورت بگيرد به عنوان موجودات بی ارزش ....من ھيچ ترحمی احساس نميکنم درمقابل زنانی که چادر به
سر می کنند تا مردان از ديدن آنھا تحريک نشوند...
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تو می گوئی ھندو در آتش جھنم می سوزد ،زيرا بت را پرستش می کند ....توچه؟ تو يک سنگ را طواف می
کنی وبه دور آن ھفت بار می چرخی .....تو احمقانه باور داری که اينکار تو را پاک می کند وگناھانت شسته می
شود ....رقت انگيز است ...تنھا تو ،در ميان خودتان به اين حرکات احمقانه افتخار می کنيد..
به تووعده داده شده که ھفتادودو دختر باکره در اختيارت قرار خواھد گرفت ،ھرگاه زنانتان را بپوشانيد وبا
آنھا به مثابه حيوانات برخورد کنيد ......چه خدائی راعبادت می کنی ...تطميع کننده ،با فرمانھای تھديد آميز ونفرت
انگيز..
من ٳبا ندارم ازاين که بگويم اينچنين خدای توھين کننده را که به شعوروفھمم اھانت می کند پرستش نمی کنم،
من از جھان ممنونم به خاطری که آگاھيم رابا افکار احمقانه توھين نمی کند..
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