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بت شکنان خود بت پرست اند
)خدا باوران و به اصطالح عالمان علم توحيد را عقيده برآن است که اسالم ناب محمدی با درخشش نور حق به ضد
جاھلت بر خاست  ،بتان بشکست  ،بت پرستی را از بين برد و نگذاشت که دختران زنده بگور شوند(.
اگر ما آنچه را که در فوق تذکار يافت قبول کنيم ،سؤال مطرح می شود که رفتن به اماکن به اصطالح "مقدسه و
متبرکه" زيارت کردن آنھا ،بوسيدن در و دروازه آن زيارتگاه ھا ،سر و جبين به آستان فالن امام زادۀ غريب که درآنجا
مدفون است ،گريستن وطلب کمک نمودن ازآن مقبرۀ "مقدسه ومتبرکه" بوسيدن سنگ ھای آن مقبره وسر وروی ماليدن
به تکه ھای رنگۀ آن قبر جز بت پرستی چه چيزی ديگری می تواند باشد .مگر يک بت از سنگ به دست انسان درست
نشده،؟ مگر مقبرۀ فالن امام زاده ازسنگ ھای مرمر به دست انسان درست نشده؟
اگر ھندوئی بت خود را پرستش می کند ،درمقابل بت خود زانو می زند واز او طلب کمک می نمايد ،شما با آن ھم
ھيکتا پرستی که خود می گوئيد چه می کنيد؟
شما مگر در مقابل قبر"مقدسه و متبرکه" فالن امام زاده زانو نمی زنيد ،جبين درآستان نمی گذاريد ،از آن مقبره و از آن
مرده کمک طلب نمی نمائيد؟
بد تر از ھمه ،شما از مقبرۀ کس و يا شخصی که آن شخص عرب جھت دريافت غنيمت ويا بھتر بگويم چوروچپاول سر
زمين شما چه خون ھا که ريختند و چه کشتار که نکردند .
مبالغه نيست در زمان حملۀ اعراب به کشور ما ھفت روز تمام در شھر ھرات اين عرب ھا که ضد علم و فرھنگ بودند
و ھستند با سوختن کتب علمی ،نجومی وتاريخی حمام ھای شھر ھرات را گرم کردند و از خون کشته ھای مردم شھر
ھفت روز آسياب چرخاندند تا گندم آرد نمايند و به عساکر متھاجم عرب نان دھند .عمارتگاه ،مگر جز پرستش سنگ و
چوب آن معماری که ساخت دست انسان چيزی ديگری نيست ،مگر اين بت پرستی نيست که شما بوسه به سنگ ھای
مرمر آن مقبره می گذاريد .
پس بايد بفرمائيد و بگويد فرق بين يک ھندوی بت پرست وشما چيست؟ ھر دو يک شیء بيجان ويا چيزی بيجان
ومعماری دست را زيارت و پرستش می نمائيد .
باز ادعا می کنيد که اسالم ناب محمدی نگذاشت که دختران زنده در گور شوند .

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

خوب پس اگر اين از خدمات اسالم ناب محمدی است؟ پس چرا وبه کدام عقل ومنطق ،حديث وروايت ،امروز در مأل
عام سنگسار می شود؟
شما که از عدالت اسالم ناب محمدی دم می زنيد  ،چرا درجامعۀ اسالمی حق وحقوق به زن قايل نيستيد؟
مگر صدھا وھزارھا رخشانه ھا و فرخندھا تحت ھدايت شما مسلمانان زنده به گور نشدند؟ ،سنگسار نگرديدند؟ به
صورت زيبای زن اسيد پاشيده نشد؟
مگر تجاوز جنسی دسته جمعی به زنان و کودکان از طرف شما پيروان اسالم ناب محمدی صورت نگرفت ؟
مگر اين شما نيستيد که زن زندانی بيچاره و دخترھای جوان در زندان ھای شما اول مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند
وبعداً زير شکجه می ميرند و يا اعدام می شوند ،زيرا شمارا عقيده بر آن است )که اگرزن و يا دختری باکره بميرد به
بھشت ميرود( به اساس ھمين عقيده ،از اين که مبادا زن زندانی ويا دختر جوان زندانی به بھشت برود بر وی تجاوز می
کنيد .
شرم و نفرين باد بدين فرھنگ کثيف شما  ،بايد گفت چه عجب اسالمی ،چه عجب قانونی ،چه عجب انديشه وآئينی؟
آنچه من گفته ام درست است .شما با اسالم ناب محمدی خود چون اھل ھنود بت پرست ھستيد تا وقتی که شما از يک
مرده از مقبرۀ سنگی طلب کمک می نمائيد ،سرو جبين به آن مقبره "مقدسه و متبرکه" مگذاريد و گريه وزاری
درخواست کمک می طلبيد شما با بت شکنی خود بت پرست ھستيد بفرمائيد با چنين اعمال خويش غير آن را ثابت کنيد.
شاھين از ھالند.
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