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  اسالم ، مال و ما مردم

٣ 

 کردم باوری ھا آنجا محبت آرزوــمن از خوش     درين دنيا که نا مردان عصا از کوری ميدزدند

 بلکه برای پنھان کردن آن خيزند نه برای کشف حقيقت، آدم ھا با ھم به دعوا بر میگاھی 

 ماکسيم گورکی

  :ادامۀ گذشتهبه 

 ،مال (يعنی )  خود شانتۀنظر به گف(نماينده ھای اعزامی خدا  ، اسالمۀدر بخش ھای  قبلی تبصره ھای مختصری در بار

 کثافت کاری ھای ۀرسی و تحليل ھمه جانبمختصر گنجايش بر  ۀ نوشتيناکه در ين او غيره داشتيم اما از)  چلی،راوی

معه  ميسر نيست تا ھر يک را جداگانه شمرد الزم ديدم تا نظر يات مجموعی اين پليد و بار دوش جا اين قشر مفت خور

قبول نمودن و با  که که بدانيم که چيزی مھمی گفته اند بلکه برای اين  به عرض بر سانم آنھم نه برای اينًھا را مختصرا

 ما مردم چه اندازه بد بخت ھستيم؟؟!! رافاتی شانخپيرو بودن به ھمچنين اشخاص و افکار 

شنی  نوشته ھای قبلی تا يک اندازه رو احکام اسالمی و احاديث و نظرات کسانی به نام عالم فقه در، قرآن ۀدر بار

 .بپردازم و خواھم پرداخت) پر ثواب(به اين کار کنم کافی نباشد بايد دو باره  انداخته شده اما فکر می

و فکری يک چلی است که ) جسمی(که مال و چلی و غيره تا چه اندازه از قرآن معلومات دارند بسته به طرز رشد  اين

 ،یئعقده  ، زياد بيسواددر صد مال شده و راه ھای خدمت به استعمار را بلد گرديده است اما در مجموع آنھا با يک ًبعدا

دشمن خوشی ھای مردم در ضديت با علم و دانش قرار دارند به ھمين ملحوظ خواستم تا فشرده گفتار خرافاتی تعدادی 

  و تجليل از آن حرام است اما عيد  )نوروز( و خداوند مال را آفريد تا برای مردم تبليغ کنند  که  از آنھا را باز نويس کنم

 .ن ھيچ چيزی در دنيا حالل نيستآکه به جز اسالم و احکام  نی اينيع ، و بايد تجليل شودًھای عربی حتما

روی ھر (نھا تمام مخالفان شان يعه ھستند و از نظر ايران شيم که مردم افغانستان سنی مذھب و آخوند ھای ايھمه می دان

   د کردن زده شونديتد بوده باکافر و مر) ل و علتی که مخالفت کننديدل

ن در قدرت بوده زنان يم که ھر زمانی که دينيان می بئو توسعه اد ش يدايخ بر پينای تارازدرر مختصر در يبا س

ت ي کنون بدون در نظر داشت ده ھا آ،ٔکوب ھا را متحمل و قربانی مرد ھا و جامعه مرد سا الر می باشندين سرشتريب

 ... جنسی ونيازمنديھایٔله رفع يوس  زن را ابزار و،ت مرد شمردني زن را ملک،مال نمودن حق زنيقرآن در مورد پا
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خک ھای عربی  و نيمچه مال ھا را چه ريش دار و يا يان شيراز راو ده گرفته چند سطری  به ار تباط گفتايھمه را ناد

 : نويسم چه عربی فھم و يا غير آن  باز می ، ھم بيريش

ن به بھشت ، دوزخ، زنده شدن بعد از مرگ يستند ھر سه دخدای واحد را می پر) حی ، اسالم يمس ھودی ،ي(ن يھر سه د

رو ھای حاکم جامعه را يت به نين تابعي ھر سه د،ده دارندي ماليکه  و غيره مزخرفات عق،ارواح ،جن )  با تفاوت جزئی(

ن ي ھر سه د،را محکوم می دارند) دولت(ا ت مردمی ضد منافع و قدرت آنھاکيد داشته و حرتأئ) چی خوب و چی بد(

ن زن ينی خود خواستار اند ھر سه دئد زده و دوام آن را در جامعه ديت شناخته ، بر آن مھر تأئيی را به رسمقانون بردگ

 سنگسار و ،ل نمی باشندياجات مرد دانسته و حقوق مساوی با مرد را به آنھا قائله رفع احتيرا موجود دومی و وس

 حتمی ...ن ، اجنه، ماليکه وياطياعتقاد به ش(فاتی ن باور ھای خراي در ھر سه د،ن مجاز استيقصاص در ھر سه د

 .ن باشديرو آن ديکسی نمی تواند بدون اعتقاد به خرافات و شبح پرستی پ) است

به (ايمان داشته باشند يعنی ايمان) سمانیآ( زنده شدن بعد از مرگ و کتابھای ،ماليکه ، محمد،وان اسالم بايد به هللا رپي

 منطق و علم مستند به ھمين کتابھا  به ارتباط خراب بودن و ،اما وقتی برای شان با استدالل ) زبورانجيل و قرآن،تورات

اين تورات زبور و انجيل دست : دارند که  مانه ادعا میشود بيشر غير انسانی بودن ووحشت آفرينی اديان صحبت می

 باشد و نه بايد بر آن اعتقاد داشت ؟؟؟؟  دست بشر میۀده و نوشترخو

حيث کتاب   کدام است؟؟؟ ھمان را بياور تا من با خواندن آن به  آن منئیگو تاب آسمانی که میکآن : سيد که پربايد 

نديات جود دارد ھمه پر از مزخرفات و چرتابھای آسمانی امروز و چيزی که به نام کنآسمانی ايمان د اشته باشم چون آ

ده اند ؟؟؟ پس من احمقی بيش نخواھم بود که به کتابی که رباصلش را از بين : گويند پس اصلس کجاست ؟؟ می ،است 

  وجود ندارد ايمان داشته باشم ؟؟ًاصال

ا ھنوز ھم به تز گرفتن يعنی غالم و کنيستم بردکی ي س،زن در اسالم موجود درجه دوم بوده و ارزش او نصف مرد است

می يان ابراھيدر اد .ٔبقه زحمت کش وجود نداردن برای طين دياان داشته و دارد دموکراسی و آزادی دريامر قرآن جر

 حق او بوده و ۀ کنندتعيين حقوقی نداشته  و ندارد از آنرو مرد ًک جنس وابسته به مرد بوده و از خود مطلقايزن مثل 

د تمام ي می کند و در مقابل زن باتعيينش حد و مرز مشخص می سازد به او نان داده و سر نوشتش را يمرد برا

                                                                            و توقعات مرد را مطابق دلخواه او بر آورده سازدخواھشات

*****  

 :خوانيد يات يک تعداد ازين کثافت ھا  را میدر ذيل شما نظر

:  دادند و گفتندءتقا حيوانات اررند حقوق زنان را به در جھان دا) زرخريد(علمای عربستان سعودی که ھزاران راوی 

 زنان پستانداران چون شتر و بز ھستند

 . مردم نشر شدۀ علمای عربستان در روز جھانی زن به ھميۀواين ابالغ

 و ءين زنھا به اشيااانسانی و عادالنه توصيف نمودند و گفتند که چون قبل از ،حقوقدانان عربستان اين فتوا را قانونی

 . حيوانی رسيده اندۀجقام آنھا باال رفته است که به درد و اکنون مکردن جنس برابری می

انجمن حقوقدانان فرانسه اظھار کردند که اين موقف زنان  عربستان خيلی مھم است؟ و روزی فرا خواھد رسيد که آنھا 

 ٢٠١۶مبر  دس١٣( ندکه اسالم و مفتی ھای عربی آنھا را در جمله انسانھا حساب نماي به مقام انسانی برسند يعنی اين

   ؟)تلويزيون طلوع 

فتوا داده بود که بعد سفر در ابراز اين فتوا موضوع فتوای چند سال قبل را به خاطرم آورد که شيخی از عربستان 

دانند که دراسالم و  باشد ؟؟؟؟؟؟ حال ھمه می دھم که سود دادن و گرفتن روا بوده و شرعی می يکا ديدم و فتوا میامر
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که يکی از شيوخ چنين  گوھی خورده راويان احمق و بی وجدان ما بدون   اما به خاطر اين،حرام مطلق است قرآن سود 

داخته و با شد  و مد و توصيف ھای  ھمين شيخ پرً به چاپلوسی شيخک ھا مخصوصاًين موضوع فوراامل و تفکر درأت

 .بر وجدان اين رقاص ھای شيوخ عربی شرم بادا ،چاپلوسانه اين روايت و فتوا را نوشته و تبليع نمودند

نظر به آيت ( يند گو می!!در اسالم !! به ارتباط حق زن و مرد:   چرنديات اين مال ھا وچلی ھاۀبه ھر صورت  به ادام

 .چنين آيتی نازل شد) و بر گشتش بعد از يک شب قرآن که در موضوع عايشه و  غيابت شبانه روز او

ک مرد ؟؟؟ يعنی شھادت دو زن مساوی است با شھادت ي) ا دو مرد و چھار زن عادليو ا سه مرد يچھار مرد عادل و ( 

  ؟؟؟؟؟          )وجود داشته اند) زنا( عمل ۀ منحيث شاھد عينی در صحنًبايد شھادت دھند که واقعا

 ؟؟!!ن ھم شد حقوق مساوی زن و مرد در اسالم يا

؟ سنگسار را !! جزا دادن به زن و مرد زنا کار ۀه تورات در بار بءآن غير مستقيم و محمد با کنايه و اتکاحکم قر 

ی که نخواستند ئ؟؟ اما مال ھای خر صفت و راويان شيخک ھا دايم برای دختر ھا!!؟؟ چه حکم وحشيانه!!تجويز نمودند 

د دلخواه دواج کنند و به طرف مر و زور مندان جامعه از، فاميل، خاص انسانی با شخص مورد نظر پدرحوظاتروی مل

وليت ؤيل ھای بيشرم حکم سنگسار بر آنھا فتوا داده شده است ؟؟ لعنت بر اين قشر بی مسذخود رفته اند از طرف اين  ر

 ؟!!و خاين به مردم و خوشی ھای آنھا 

خواھد تن به ازدواج اجباری دھد  غالم ھای شيحک ھای عربی به مجرد ديدن و يا شنيدن خبری از دختری که نمی

ا آخوند ھای ايرانی  ام!! کنند کم سنگسارش را وحشيانه صادر میحعی است  موضوع غير اسالمی و غير شرن اينچو

کار را آسان نموده با استفاده از آشفتگی وضع موجوده بين دينداران و بی ديندانان در پناه دساتير احکام دولت آخوندی تا 

ھستند چند پولی  مقام و پول ۀ و آخوند که مثل سگان تشنبايد به مال به اين مفھوم که ،اين مشکل را رفع نموده اندۀ انداز

 ، عربیۀرا  با گفتن چند جمل دانند آن ی و شريعت میرا ضد احکام اسالم داخت تا ھمين عمل که علمای سنی آنپر

 فۀاين طاي. داخته شود  فقط الزم است چند پولی به آنھا پر،لی سازندعمرا  انسانی و فحشای شرفتمندانه ،قانونی ،اسالمی

 ؟!!!سازند  برايت اسالمی میرا  برای شان پول بده ھر کار غير شرعی و اسالمی ،روند نجس مثل سگ دنبال پول می

 بردگی و کنيزی مطابق قرآن است و ھر مسلمان ،احکام اسالم و قرآن برای ھميشه جاری است مال ھای کشور مابرای 

 چون آن زن ملکيت مرد ، در ھمخوابگی با کنيز نکاح الزم نيست،ا به کنيزی بگيردتواند کافری را بکشد و زنش ر می

 .باشد و مالک حق دارد ھر کاری دلش خواست با ملک خود در ھر وقت و زمان بکند می

 رقصيدن در ھر شرايطی که باشد خالف دين اسالم است ،ساز و سرود

 ع و به ھر مناسبتی که باشد در اسالم حرام است بلکه ھر نوع ساز و سرود به ھر نو،نه تنھا رقصيدن 

 نوروز و تجليل از آن در اسالم حرام است

 ھيچ کسی حق ندارد که به جز اسم عربی برای فرزندان خود انتخاب کند

  زنھا نبايد در نماز جنازه اشتراک کنند   

 ؟؟) خارس شورای علما ی تئير(يچ طايفه ای فتنه در دنيا نيست مانند زنان ھ

 اريخ کشور ھای اسالمی ھمان تاريخ عرب است و از فتوحات اسالم آغاز می يابدت

 اھانت ًکند مستقيما گز نبايد مطرح باشد و اگر کسی برای دختران سن ازدواج معين میدر ازدواج و نکاح سن دختر ھر

 ت ساله را نکاح نمودفبه محمد است که عايشه ھ

اما يافته ھای  ، کرده استتعيينسال  ١٦ن سن ازدواج برای دختران را  افغانستاۀقانون مدنی در کشور اشغال شد

 ٥٠ن تر از ئيدرصد زنان پا ١٥نشان می دھد که تا حال " Save the Childrenسيف د چلدرن" اطفال ت حمايۀسسؤم
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 .اده شده اندسالگی به شوھر د ١٨سالگی ازدواج کرده و نيم ديگر آنان پيش از  ١٥ افغان، قبل از رسيدن به سن ۀسال

ن ازدواج کرده اند، از ئياطفال زيادی که تا ھنوز در سنين پا«:  بين المللی در ماه جاری گفته بودۀ خيريؤسسۀاين م

اين نقض حقوق اساسی اطفال  ، خود محروم  شده اندۀ سرنوشت آيندتعييندسترسی به حق آموزش، مصونيت و حق 

ن گفت که اين موضوع شامل دختران ازدواج کرده و نا کرده در کشور ما توا البته به اين ارتباط می »شمرده می شود

 شود می

ين کلمه جھاد ا و ،بايد جھاد کرد :يندگو در کشور ھای که عجمی ھا و مقلدان شيخک ھا به قدرت رسيده اند چنين می 

 جا سوسی بين المللی و سياسی خود و ارتباط با شبکه ھای را ھر مال و راوی به زعم خود نظر به موقف اجتماعی

خواھند در ليست خدمتگذاران  ن تر فھم سياسی قرار دارند و تازه میئيی که در سطح پائنمايند و آنھا تعبير می

با زن خود جماع کردن ھم يک نوع جھاد است ؟؟؟؟ :  يند گو و شيحک ھای عربی باشند چنين میيسم جھانی اليامپر

  :يند گو ھمچنان اين زاده ھای جھل می

 زنھا بايد در ،زکات دھد ،ھيچ دينی به جز اسالم قابل پذيرش نيست ھر مسلمان بايد پنج وقت به جماعت نماز بگدارد

سد ھم زن و ھم ر کند و بويش به دماغ مرد بيگانه می اگر زنی عطر  استفاده می ،خانه بنشينند و خادم شوھر خود باشند

 .از ديد مردان  بيگانه پنھان باشدزنھا بايد تمام وجود شان  ،مرد زنا کار ھستند

 .در دنيا ھيچ علمی بھتر از قرآن نيست و در مدرسه ھا بايد تدريس شود

 ،ی شب زفافی شان بوده و دعا ھائدعوت نمايند که آنھا رھنما) علمای دين(مردم در محافل عروسی خود بايد از 

ده شود ورنه ت غرض دوری شيطان از زوج خوانی که  قبل از مجامعئ دعا، بايد خوانده شودئیی که در تنھائدعا

بيا و پوره :  ما ۀبه اصطالح عاميان(باشد  شود حرامی می  که پيدا مییکند و طفل می) دخول(شيطان قبل از شوھر 

 ئی اين دعای اخير آشناًصد مردم ما به اين نوع  دعا ھا مخصوصادر  ٩٩،٩:توان گفت که  به يقين کامل می )کن؟؟

 يد ؟؟گو مال چه می: کاش ھمه می فھميدند که ،ارندنداشته و ند

 دعای بعد از رفع حاجت و دعای شکرانگی هللا را ياد داشته ، رفع حاجت کردن ، مسلمانھا بايد دعای تشناب رفتن ۀھم

 سنددانند از علمای دين بپر باشند اگر نمی

 ھر مسلمان بايد بداند که بعد از رفع حاجت چند کلوخ استعمال کند؟

داند به مالی عربی  د و اگر نمین مسلمانھا بدانۀی دارد که بايد ھمئ ھر عمل انسانی در اجتماع دعا، اين کثافت ھاۀه گفتب

ی ئ دعا، دعا ھای قبل از نماز و بعد از نماز ،ھای وضوکردن دعا ،ھای استنجا زدنمثل دعا ،ه و ياد گيرندعفھم مراج

 ؟!!!ن و ده ھا دعای ديگر ی بازار رفتئ دعا،رود که به طرف خانه می

 رود بايد دعای بازار را بداند مسلمانی که برای خريد به بازار می

 .تاهدھد باشد نه طوالنی و نه کو   که عالمان دين توضيح می ه ایريش مرد مسلمان بايد به انداز

  و حاکم شھر خود اطاعت کنند،پيامبر ،مسلمانان بايد از خدا

 خواند و تالوت کند که ثوابش زياد استھر مسلمان بايد قرآن را ب

 داشته باشد که در آخرت اجر ئیرسد بايد صبر و شکيبا  او میه که از طرف خدا بی مصيبتاندازهمسلمان در مقابل ھر 

 عظيم دارد و از چيزی که خدا برايش ارزانی داشته شکر گذار باشد

زيم نه آن مال ھا و راويان و  قادر بودند بپردا...وز وی که به تجائحال بد نخواھد بود به عمل يک تعداد از مال ھا

 منحوس برای ۀصان شيخک ھای عربی که برای ھمين منظور ھزاران بی وجدانی را متقبل شده و با چھره و مفکوررقا

  رسيدن به چنين مقامی  سگانه تالش دارند
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  :ين قرار است ازسيد احمد خان که گوشھا وبينی اش بريده شده ا!! قصۀ خجالتمآب مال صاحب

  : ساله اش به تجاوز متھم است۶ ساله و۴پدری که باالی دو دختر 

ِبودن مسلمانان در يک مسجد، به صفت استاد!!  عالوه از مقتداهشود ب سيد احمد خان که گفته می!! ِجناب مال صاحب؟ ِ 

 که دوازده سال دارد، خواستگاری داد، چندی قبل از دختر خاله اش  ھای کابل درس میپوھنتوندريکی از ) علوم دينی(

ش به خاطر انتقال فيلمرغھا با او  صاحب از خاله اش خواسته که دختر اما در يکی از روزھا اين مال،کرده بود

 مال دخترک را به خانه اش می برد و او را با خوراندن دارو بيھوش می سازد، آنگاه اين مالی ابليس به ،ھمکاری کند

 شود که وضع دختر خراب است، ناگزير می  وقتی مال به آرزويش می رسد، متوجه می،کند دختر معصوم تجاوز می

 ...کند دھد ومدت ھفت شبانه روز او را در ھمانجا نگھداری می شود، مال، دخترک را به خانۀ خواھرخود انتقال می

حصر می بينند و به فکر می افتند که شوند، آنھا چارۀ خود را  ِکه پدر ومادر اين دختر مظلوم از حقيقت آگاه می زمانی

خواھند که به خانۀ شان بيايد تا در مورد   پس از چند وقت، از مالی متجاوز می...چه کاری بايد انجام بدھند؟

وحريص که تا آندم نيز شيطان بااليش غلبه داشت، به خانۀ ) احمق( مالی ،خواستگاری از دختر شان با او سخن بگويند

کنند  ًباقی خانوادۀ دختر جمعا دست و پای مالی بی ادب را شب ھنگام با ريسمان بسته می  ومادر و پدر،رود دختر می

 .وبا چاقو گوشھا وبينی مال را از بيخ می برند

 ،ھای اين مال با گوش و بينی بريده شده و صورت خون آلود بصورت گسترده در شبکه ھای اجتماعی پخش شد عکس

 ، واکنش ھای متنوعی در ميان شھروندان افغان داشت- به ويژه فيس بوک- ھای اجتماعی بازتاب اين رويداد در شبکه

خوانده و برای " شجاعانه" دختر پرداختند و اقدام آنان در بريدن گوش و بينی مال را ۀای به ستايش از افراد خانواد عده

توصيف کردند و استدالل ) اسالمی(انون  دختر را مغاير قۀ عده ای ديگر اين کار خانواد،عبرت ديگران الزم ديدند

 مولد و ۀ شخصی خود را به جای قانون  اسالمی که تجاوز به شرف و عزت بينوايان و طبقۀکردند که افراد نبايد اراد

 او می گويد که به اين خاطر به ،   پدر دخترماجرای بريدن گوش و بينی مال را شرح می دھد،فقير اجتماع است  بنشانند

 اما ، می کردندءوالن تنھا به زندانی کردن متھم اکتفاؤ دست زده که اگر به مراجع قانونی شکايت می کرد، مساين کار

  او کاری کرده است که مال برای يک عمر رنج بکشد و مايه عبرت ديگران باشد

  :واليت کندوز) یئکوبه ( مسجد منطقه !! واين ھم قصۀ رذالت جنسی جناب مال امام صاحب

 را که آن یاواليت کندوز، دختر ده ساله ) یئکوبه (امين هللا امام مسجد منطقۀ !! ِذشته جناب مولوی صاحبدر ماه گ

 ھمين جناب مال امام ،خواند، رفته بود دختر معصوم به خاطر ياد گرفتن درس قرآن در مسجد به نزد او درس می

:  اين دخترک به پوليس گفته است،کند اوز میباالی آن طفلک معصوم تج برد و صاحب دخترک را به زور به باغ می

ھا و پاھای مرا بسته کرد چيغ زدم که از خدا نمی  مال امام مرا از داخل مسجد به زور بيرون برد، دھن و دست" 

 واليت کندز نيز تجاوز جنسی بر اين کودک را ئیھمچنان شفاخانۀ حوزه " ،ترسی؟ مرا در باغ برد و به من تجاوز کرد

 . دختر ده ساله پس از تجاوز در بيمارستان  جان داد، کندد میئيتا

 ادامه دارد

 

 

 

 


