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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www،afgazad،com                                                                                           afgazad@gmail،com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
 ٢٠١۵ دسمبر ١٠

 

 ؟؟!!حم استزن در اسالم از روی تر سنگسار
ی است که در  منزلت ئ ھافتار راويان شيخک ھای عرب و عجمیگمن نيست، اين ۀ فتگ که من نوشته ام یاين عنوان

 .باشند وحشت آنھا در کشور ما می و عربھا خود را قرار داده و مجری احکام بربريت

 

باشد و   در تصرف مرد میًمطلقا در اديان ابراھيمی زن مثل يک جنس وابسته به مرد بوده و از خود حقوقی نداشته و

ين يسازد به او نان داده و سر نوشتش را تع مرز مشخص می حق او بوده و مرد برايش حد و ۀن کنندياز آنرو مرد تعي

 .کند و در مقابل زن بايد تمام خواھشات و توقعات مرد را مطابق دلخواه او بر آورده سازد می

 اديان می بينيم که ھر زمانی که دين در قدرت بوده زنان ۀ رشد و توسع،ی در ازانای تاريخ بر پيدايش سير مختصربا 

 .باشند  مرد ساالر میۀوب ھا را متحمل و قربانی مرد ھا و جامعبيشترين سر ک

وشه نشين شدن گ ، سلب آزادی انتخاب ، به حاشيه انداختن آنھا از کار و فعاليت ھای اجتماعی ،سلب تحصيل از زنان

وامع بشری  با روشن شدن اذھان عمومی جًرديده است که مسلماگ سبب استحکام پايه ھای دين و مذھب  ،در کنج خانه 

ون به سوی نابودی و فنا گوناگی دينی و مذھبی در مو قعيت ھای گروبنای فرھن محروم جامعه  ۀ زنھا و طبقًمخصوصا

  .شدن سوق يافته است 

ئيد أنث حافظ شرف مردان ھستند غير از مھر تؤکه جنس م در مورد اين) اسالم (  پيروان دين ًاه مردان مخصوصاگديد

 .شود نی اھانتی بزرک به خود مردان  نيز محسوب میبر پيشانی خرافات دي

تنبيه زنان با ھر روش در ھر زمان و در ھر  مکان و با ھر وسيله ای که باشد اھانت به ساخت انسانيت است و وجود و 

نتقدين د و مرسان عيت بخشيدن ھای  تنبيه زنان را که در قرآن آمده  تحقير انسانيت را می مشرو،عملید چنين ئيأيا ھم ت

ساند که قرآن پديده ای مختص به زمان و مکان خود غرض توسعه طلبی  يک مشت عرب باديه ر را به اين نتيجه می

 .باشد ی شان میگو تاراج زندران  گدير  دارائی و ھستی گوحشی و چپاولنشين 

س و تجاوز جنسی و شھوت  و شار از سکرايانه و تبديل آن به دين سرگم وواپسگظھور اسالم و ترويج انديشه ھای دبا  

 عرب حاکم شد که نه تنھا رفتار بلکه انديشه ھای انسان ۀ سيستم توتاليتر بر جامع،ھوسرانی برای طيف مردان مسلمان

 ء زن ستيزانه و صد ھا حديث از پيامبر و خلفات وجود ده ھا آي، خود قرار دادۀھای آن دوره را تحت نفوذ و زير سيطر

 . انسانی را در پی داردۀ انحطاط جامعۀ زمينری است کهگويای ديگ
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روه محکوم گکم و روه حاگاجتماع يعنی ۀ روه دسته بندی شدگای ظھورش انسانھا را در ھمان دو اسالم از ھمان ابتد

به نظر خود شان برای ھميشه  مردان بھتر و زنان کھتر را ،ذاشت و قانون اليزال مردان حاکم و زنان محکومگباقی 

 . ساختارگماند 

خود مظھری کامل از شھوترانی و بی ارزش دانستن ) به تعبير قرآن ( برای بشريت ) مظھر اخالق ( محمد به عنوان 

 در ًفا مالی صرۀو و فاقد بنيگاندرز بان و وف و مھرؤاو خود تا زمانی  که در مکه به صورت پيامبری ر ،زنان است 

يجه مدينه با مرک خدۀ حلکند در مر فتش خريداری کرده بود ظھور میگھنيجه اور ا با ثروت حکم برده ای بوده که خد

ً شود و عمال وئی تبديل میگوترانی و استبداد و زور يری و شھگوی مھربانی او به کام ۀ و تکيه بر ثروت باد آورد

بستر ھجده زن عقد مانروائی و فعاليت جنسی نمود و چنان  اھميتی به نياز جنسی داد که در طول نه سال به شروع به فر

 .رسمی رفتۀ شد

که مردم آن منطقه را از راه وعده  بستان و با تشخيص اين عرۀمحمد با توجه به شرايط اقليمی و اجتماعی شبه جزيز

کردند و دختر ھای   جماع که ھر بار به حالت دختر باکره باز میۀھای بھشتی ھمچون وجود حوری ھای بھشتی آماد

يبار ھای شير و شراب  جنکل ھای سر سبز جو،لمان ھای نازک پوست و مھيا برای عمل لواط وجود غ،)پستان اناری(

 .نمود و عسل قصر ھای بھشتی ساخته شده از سنک ھای مرمر و عاج تشويق به جھاد و کشتار می

 و شترانی و زير آفتاب سوزان که تنھا ھمدمش گاديه نشين که در بيابان خشک و ريچنين تصاويری برای عرب ب

 .باشد مناظری خالی از لطف نبوده است وسفندانش میگ

ر مناطق و رضايت گديذاشته اند تصرف و دستيابی به گو تصر ف چنين مکانی که بھشت نام شرط کاميابی و دستيابی 

بيشتر و بيشتر به زنند تا بلکه  خدا و پيامبرش دانسته اند اصحاب و ھم مسلکان چنين شخص خود را به آب و آتش می

ری دسترسی پيدا نمايند ھمان غنايمی که برای گتجاوزات به غنايم و زنان دير دست يابند و درين گسر زمين ھای دي

نود عی است و خدای قاھر و جبار و ھمچنان پيامبر سکس مزاجش نيز ازين کار راضی و خوشحالل شرفرد مسلمان 

 )ز از او پذير فته نشودگدينی را بجويد ھر که جز اسالم ھر(ر را نمی پذيرند گ دينی ديچھستند و حتی غير از اسالم ھي

 ٨۵ آل عمران  آيت ۀسور

کاری مردم  داشت از ھمان ابتدای امر مخالفان عبده بازی ھای کالمی سعی در فريبامی که محمد با توصل به شگھن

فته و بر گرکرد به باد انتقاد  یلوژی به جامعه عرضه ميديواودند و دينی را که به نام يک بسيار زيادی برايش قد علم نم

 سعی در سرکوب ھر چه ء محمد و خلفا"ئیدوران طال"فتن از گروی با الھام ۀ فتند امروز پيروان دو آتشگروی خرده 

دارند و ھميشه دکتاتورانی در زير چکمه ھای اين دين مردم را به خاک و خون تالش انديشان رگبيشتر معارضان و د

 دکشيده ان

يا نابرابری وگدر حق زنان به انجام مرسانند ) به تعبير مسلمانان( کاملترين اديان روان  دين اسالم به عنوانستمی که پي

 .جنسيتی است و در طی آيات مختلف قر آن به آن اشاره شده است

وی گ ين عجمی ھای دعاا  زيادی ازينطرف ما در کشور عزيز خود تعداد چھل به اۀچندان دور يعنی از دھنۀ ذشتگدر 

 ، طالب ، مال ، مولوی ، حضرت  ، نقيب ، و اجداد شان به نام ھای  پير  ء آباۀاعراب و کثافت ھای تاريخی را به ادام

 با ، اشراف  و زميندار بوده   و با شعبده بازی ھای  نوع عربی آنۀبوط طبقروه اولی آن که مرگ داشتيم که ...چلی و 

ذار گشت و گ در ممالک اروپائی ًفتی اندوخته اکثراگايه ھای ھنممردمان ما سراوری ھا و ساده دلی استفاده از خوشب

 فقير تر اما چاپلوس ،روه دوم که بيسواد ترگ بودند و ئیداشته و در داخل کشور ھم مشمول بزم ھای عياشی خاندان طال

کسی و يا کسانی خالف منافع  حاکمه بوده تا مبادا ۀ جاسوسی برای طبقً شان اکثراۀتر بودند معاش خور دولت ووظيف
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 .دولت و يا باداران شان حرفی زده و يا ھم عملی را انجام دھند

مت دولت استبدادی ظاھر شاه و دولت ھای مستبد و  جاسوس ھمه در خدو مفت خور،به ھر صورت اين قشر طفيلی

اولی االمر  ، اسالمی، را قانونی اسالمی خوانده و آن دولتۀغير ملی بعدی تا امروز قرار داشته  و به ھر دولتی خطب

انه گ حال که کی چی کرد بحثی جدا،لت ھای فاسد خواستار شدند دوايننسته و اطاعت مردم را برای مطابق آيت قرآن دا

 ای را الزم  دارد

د شان که شايد تعدادی از آنھا خو) آيات قرآن(فتن چند جمله عربی را  گر مجموع چيزی را که ياد داشتند  اين مال ھا د

د و ھمچنان داستانی را به فتن گ بوده و بعد ھر نماز  به مردم میدانستند  در مساجد را به درستی نمی ھم معنی آن

 ھستند) عالم دين ( دادند تا ثابت کنند که آنھا  يحاتی می از خود تشرًداعفته و بگفارسی 

 شان تميزنمودن و آماده ۀی چلی ھا که وظيفاين خصلت و عادت ھا  در بين اين قشر مثل يک مر ض مزمن سرايت وحت

 حجره را جاروب نمودن و  خالصه بر طرفی تمام ضرورت ھای ، رخت شستن،ساختن جای استراحت مال صاحب 

ھر شب در يکی از خانه ھا نوبت ( ھا از خانه ھای مردم برای مال مال بود و ھمچنان طالب که شغلش جمع آوری غذا

عالم (ی که آموخته بودند ادعای ئتری داشت ھمه  به مرور زمان  و تجربه ھام برت به چلی مقابود و نسب) عذا برای مال

 .شوند بودن را نمودند و ھمين ھا امروز بعضی ھا با نکتائی ھم ظاھر می) دين

 اما ،عده باشد برای بکه آنھا چه کردند و سرنوشت آن عده به مرور زمان در پاکستان و ايران به کجا ھا کشيد خوب اين

سی به ن فضوالن و بی مايکان عجمی در چاپلوی که ايئ صحبت ھا و طرح ھا،خواھم روی مفکوره در بحث فعلی می

 دازم بپرً مختصرا،شيخک ھای عربی وامپر ياليسم جھانی انجام داده اند

ه در مجموع از سه  اين دشمنان آزادی مردم ھم، اين رھزنان عقل و ھوش انسانيت ،يت اين مسموم کنندکان دماغ بشر

روه دومی گ ،مت استعمار جھانی و  اعراب قرار دارند  در  خدًی که مستقيمائآنھا: حالت مفکوره ای خالی نيستند 

عی  احکام و فتوا ھای شرۀيرنده ھای اولی و صادر کنندگشند که در حقيقت رابط بين ھدايت با عبارت از کسانی می

روه سومی گ ، ھستندیياليسم جھان جاسوسی اعراب  و امپرۀعی اما  فعال شبکشرقشر از پا  مانده يا آخرين صف برای 

خواستند در  ی میگت که با صد جانفشانی و شرف با ختک ھا و چلی ھای  وطنی بيچاره در کشور اسگھمين مال 

 و يا مقام و  ملت و منافع ملی خود را در بدل چند پولی، ناموس ، شرف، عزت ،کات بندی  ھای مقدس اسالمی خودچو

 . اسالمی بر خور دار شوند داده و از مقام و يا مقامات خاصمنزلتی تحويل

ل جمع بندی و به نام اسالم  سا١۴٠٠ی از عادات يھودی و قبايل بدوی عرب به نام اسالم ئداشت ھاخرافات پسندی با بر

ری ھای کامل و تسلط کامل بر آن گاولر و فتوحات و چپگ تجاوزات مکرر در سر زمين ھای دي بعد  از،ذاری شدگپايه 

 .ان  آنھا ھنوز ھم ادامه داردگ وجدان و شرف باخته منحيث نمايندسر زمين ھا به ھمکاری تعداد زيادی از عجمی ھای

بسازند يعنی تمام خرافات و ) معل( از اسالم يکًدر مجموع تمام اينھا  تالش و سعی داشته اند تا از دين مخصوصا

يا يک علم است و درک و تحليل وگنان مبھم و غامض جلوه دھند که الم را چنان شرح و بسط دھند و چنديات دين اسچر

) عالم دين(م دارد؟ و ايشان در مجموع ھمان  کسان باال تر بوده و عالم مخصوص به خود را الزۀ ھمۀآن از سوي

 ؟!استند

 االسالم ة حج، آيت هللا ھا ، داکتران،فيسوران اسالمشمول تمام پروه حال خوب دقت شود می بينيم که ھيج کدام اينھا ب

 اسالمی ھيچ کدام عالم و ... طالب و چلی و،مال ھا ، مولوی ھا، حضرت ھا، نقيب ھا،مفتی ھا  ، پير ھا ، سيد ھا،ھا

 .باشند می) راوی(ر اسالمی نيستند ھمه و ھمه گتحليل

لت ھای مستبد تبليغ و باشند تا به نفع دو ی را بدر ستی بلد می تبليغۀتمام اين قشر مفت خور و صدر نشين تنھا يک وظيف
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 برای مردم داستانھای خيالی سروده و از موجودات ،کوب نمايندی و مترقی را در ھر کجای دنيا سرجنبش ھای مل

  متوجه کمی و کاستی ھای جامعه ناشی ازمفھوم قصه ھا بافته و مردم را به خواب مصنوعی ببرند تا ھيچ کسینا

ھداشته گا مردم از علم و دانش بشری دور نو اين ھمه مال ھا سعی دارند ت ، نشوددر آنمتوازن بودن سياست و اقتصاد نا

 .پيدا نمايندو به افسانه ھا ايمان 

فت گ فالن صحابی و يا فالن شيخ چنين کنند که ر و پيشينيان شان روايت میگ شان راوی ھستند يعنی از ھمديۀاينھا ھم

نه و غير انسانی ھمچو آدم ھا و فالن مفتی چنين فتوا داد و من تا حال چند بار روی ھمچو فتوا ھای جاھالو چنان 

 .ذاشته امگشت انتقاد ھم گان

 لو پاره نموده و ادعا میگدر اسالم  خاصی از برابری حقوق مرد و زن  جمله آدم ھای استند که روی ملحوظاتدرين  

 اوت حقوقی بين زن و مرد نيست ؟؟دارند که در دين اسالم ھيچ تف

ح به بار آورده اند اما ران است افتضاگد چون ھمه اش روايت و نقل قول ديوئی ھای خوگاين راويان با ضد و نقيض 

است برای آنھا مفھوم فرق ندارد آنچه به خورد شان داده ) مقدس(زيک شيخ و يا يک مفتی عربی است چون نقل قول ا

 .را تبليغ بدارند دارند تا  برای فريب مردم آن ول احساس میؤرا مسشده  در قبال آن خود 

 اسالمی صحبت بدارند چون اين اعمال ۀند از مجازات ھای  وحشيانااين راويان ھميشه خواسته اند  يعنی مجبور

 ،شی بودنيان دارد اما  به نسبت وحويند جر گی  که خود را اسالمی میئوحشيانه و جنايت کارانه در اکثر کشور ھا

 ما ۀالح عاميانطرا  به اص دارند آن  توان خود سعی میۀ بودن و بربری بودن اين مجازات ھا اين راويان تا اندازئیجنا

 ، فرار برده و کنيز، دست بريدن دزد،  موضوع قصاصً مثال،نموده حتی شکل انسانی و عادالنه بدھند) ماست مالی(

ری علت ھای اساسی موجوديت گز نه در قرآن  و نه در جای ديگريت ھر؟ اين دين وحشت و برب!!ره  و غيسنگسار

 و طرح ساختار چنين جامعه ای ،شود مرتکب آن چنين مجازات شود مطرح نساخته است ناھانی که سبب میگچنين 

 . فقط مجازات و باز ھم مجازات، مطرح نبوده استًاصال

را عطوفت خداونی و مھربانی اسالمی دانسته  ان عجمی ما آن اسالمی که  راويسنگسار ۀ در بارًدرين نوشته مختصرا

 خانواده و جامعه ، يک موجود به نام زن از روی محبت و دلسوزی اسالم به زنسنگسار يعنی ،نمائيم  کوتاھی میمکث

 است ؟؟؟؟

 رفع ۀوسيل زن را ابزار و، زن را  ملکيت مرد شمردن،کنون ده ھا آيت قر آن را  در مورد پا مال نمودن حق زن

فته چند سطری از راويان شيخک ھای عربی را رگ ھمه را ناديده ... مسايل جنسی وًضرورت ھای مرد مخصوصا

 دئيما توجه فرً لطفا،خوانده و می بينيم از نظر ايشان اين اسالم عزيز چه نوع نظری در مورد کرامت انسانی زن دارد 

طرح داشته اند که را   یبحث جالب)  غير انسانی است؟سنگسار حکم آيا(زير عنوان ای راويان اسالمی ما در نوشته  

فته گر ھم از طرف تعدادی ازراويان اسالمی اين بحث مطرح و نتايج مختلفی از آن ًبنده را متوجه نکاتی ساخت که قبال

 .شده بود

ار گس به سنً نيامده که مستقيما بوده اند و دليل شان ھم اين بوده که چون ھيچ آيتی در قرآنسنگسار منکر ًتعدادی اصال

 که چند يھودی نزد ... حکم اسالمی نيست و بعضی ھا ھم متکی به آيت قرانسنگسارحکم شده باشد فلھذا ) زانی(زن 

 زن زنا کرده ھدايت  خواستند و اين آيت نازل شد که در تورات اين حکم واضح است چرا آنھا به ۀمحمد آمدند و در بار

 خالصه اين قرآن يک وسيله ای شده ،دانند نی میآ را حکم قرسنگسار نموده و ء به اين آيت اتکا،کنند؟  آن عمل نمی

داشتی از آن مطابق ميل و اجرای مقاصد شوم و منافع واست ھای ھمه کس و ناکس تا با بربرای برآورده شدن مرام و خ

 .ذارندگبانيانی به جا ويان به پيش رفته و قرگفته هللا اکبر گن خويش مسلما
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با شريعت ) البته با شرايط (سنگسارد کردن حکم ئيأالبترين نکاتی که به نظر خورد ھمانا تجاما در بحث اين راويان  

 . در اسالم استسنگسار حق بودن  حکم هباشد و ب اسالمی  می

ين مقدس اسالم مدافع  د: (را مينويسم  قسمتی ازآن) ن داليل شان خيلی خوشم آمدهچون ازي( که ايشان دارند یاستدالل

 اسالم مدافع ، اسالم مدافع عفت و پاک دامنی است،استه  مدافع حقوق خانواد... انسان و حيوان،حقوق زن و مرد

  بی رحمیۀکند نشان  را ارائه میسنگسارزنای فرد دارای زن و خانواده مجازات سخت  ر اسالم برایگ ا،انسانيت است

  . )... اسالم به حفظ کانون خانواده است و عمق توجه ۀاسالم نيست بلکه نشان

دختر چھار ساله را با مردی که سنش معين و طفل دارم که وقتی اسالم عزيز نکاح   شان عرض میألۀدر مورد اين مس

 ظاھر ۀفتوای پروفيسر عبدالستار سيرت سابق وزير عدلي(داند   يعنی دارای ھر سنی که باشد جايز می،مشخص نيست

 شما مدافع حقوق زن و مرد ۀفتگاين دين که به ) ی از امامان فقهاد اسالمی به استناد حديثی از محمد و روايت استًشاه فعال

دانيد؟  ر نکرده ؟ و شما ھم اين نوع نکاح را غير عادالنه میگ حق زن را مراعات کرده است ؟؟؟ ااست آيا درين مورد

 شما که اسالم مدافع حقوق ۀمودلمان چيست ؟؟؟ و به فرنحيث يک مس مًعکس العمل شما در ھمان موقع و يا فعال

ونه حقی برای اين خانواده قايل گونه ارزيابی نموده و چگ را چھائی ازدواج چنينباشد؟ خانواده متشکله از خانواده می

 کند ؟؟ ونه دفاع میگين خانواده و حقوق آن چااستيد ؟؟؟؟ و اسالم از

شود  که اين طفلک بيست ساله می  عقد نکاح يک مرد چھل ساله  در آمده زمانیحال فرض کنيم اين  طفل چھار ساله به

ر را ھم نکاح نموده است آيا گرآن مرد  قبل ازين طفلک سه زن ديباشد و مطابق احکام ق ھرش پنجاه و شش ساله میشو

 عزيز که  اسالم!!! زنه  بيست ساله شده  در مقابل پير مرد چھار ً جنسی دخترک که فعالۀاه خواست ھا و غريزگاز ن

ترک بسوزد  و بسازد؟؟ يا طالق است چه حکمی دارد ؟؟؟؟ بايد اين دخ)  شماۀنظر به فرمود(مدافع حقوق زڼ و مرد 

 فته و برود با مرد دلخواھش ازدواج نمايد ؟؟گر

 ،ری وجود دارد  ازدواج ھای اجبا، تفاوت ھای سنی زياد بين شوھر و زنان وجود دارد ،يرد  گيک مرد چھار زن می

ر و يک مال و يک مولوی گ يک چپاول، يک جھادی، يک وزير ، يک زور مند ، يک پولدار، يک خان ،يک ملک 

 يک غريب کار و مظلوم را به جبر و زور و يا پول به نکاح خود در می آورد و ھمين مالی کثيف و ،دختر يک دھقان

اين ازدواج تن دھد؟ يا به کسی به حکم اسالم شما مجبور است به  آيا اين دختر نظر ،طفيلی ھم نکاح او را می بندد

ر چنين کند بايد مطابق قانون گا ؟؟،ستش داشته باشد  بخواھد ازدواج کنده ھم سن و سالش است و شايد ھم دوری کگدي

   شود ؟؟؟ چون اسالم شما حافظ  منافع خانواده است ؟؟؟  سنگسارمقدس اسالم 

 زور مندان و ،فت که حافظ  حقوق زن اشرافگتوان  زن و خانواده باشد اما به يقين کامل میشايد اسالم حافظ منافع 

 مظلومان  و ضعيفان؟ تاريخ کشور ما چنين ۀ شان باشد نه حافظ شرف و عزت زن و خانوادۀپولداران ھمچنان خانواد

 چيزی را به ياد ندارد

 سازد ؟ نواده ھا فراھم میرا برای خا) زنا (ۀکنم اين اسالم است که زمين فکر می

يح داده اند آنھم  مرد در اسالم  است که ايشان تشر شان مساوی بودن حقوق زن وۀی ھای نوشتگر از بر جستگيکی دي

عادل و يا دو مرد و چھار زن چھار مرد عادل و يا سه مرد و دو زن ( مايند فر ر مورد شھادت دادن  که چنين مید

دانم حقوق مساوی از  ؟؟نمی!!وی است با شھادت يک مرد ؟؟؟ اين ھم شد حقوق مساوی يعنی شھادت دو زن مسا) عادل

 نظر شما چيست ؟؟

 ،به نام زن را در يک خانه محبوس و نوبت ھمخوابی برای شان معين ساختن يک مرد چھار موجود  :حم در اسالم تر

حروم ساختن از ھر نوع حق انسانی و خالصه م ، حق جای رفتن ،شيدن حق لباس پو،حق انتخاب ،از تحصيل محروم
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  بلی ؟؟،حم اسالم است اين تر!! بشری 

ی کمتر اتفاق می افتد ئ زن ستيزانه و مرد ساالری قبيله گل چنين اعمالی که نظر به تسلط فرھناعتراض زن در مقاب

و يا ھم بايد  سازدشود و زن بايد بسوزد و ب  جسمی به زن منجر میۀر صورت پذيرد منجر به خشونت شوھر و صدمگا

 حم اسالمی ھمين است ؟؟د و يا ھم به نوع خود کشی ؟؟؟ تريا حلق آويز کن ،يا اندازدخودش را به در

دواج و فراتر ورت مخالفت دختر با اين از به مرد پير و پولدار دادن و در صه ئی قبيلۀدختری را به اجبار مطابق عنعن

ی آينده اش را  سر و سامان دھد ؟؟ در اسالم عزيز گ ازدواج کرده و زندزو دارد با اودختر با جوان دلخواھش که آر

 حم هللا و اسالم ؟؟ شود ؟ بلی ؟ آنھم از روی ترسنگسار است و بايد ءشما اين عمل يک فحشا

 از  بدن دفن کنند بعد ھم تعدادیۀ زن را در آن چقری تا نيم،شيده چقری حفر کنندسفيد پوبايد مال ھا و مولوی ھا لباس 

 آنقدر بر سر و روی آن مظلوم بزنند تا خون آلود شده و جان بدھد گويان با سنگ) هللا اکبر (یمردان وحشی و نيمه وحش

 ، خون بشر است و بنده ھای سک صفتش تسکين يافته و از کشتن يک موجود به نام زن افتخار کنندۀی که تشنئو خدا

کند و ھر   و عاجزی را کشته اند کاری که ھيچ حيوانی نمی موجود لطيفگچون عادالنه و از روی ترحم با سن

 جانوری ازين عمل شرم دارد

بانی حم و مھرھر انتخاب و از دواج نمايد مطابق شريعت اسالمی از روی ترن که يک زن بخواھد به ميل خود شواکنو

 با ًخوابند و بعد ھر خوابيدن فورا صد و يا ھم ھزاران مرد می که باھم آن حوريان بھشتی خيالی :   آياشود  میسنگسار

 باشند ؟؟؟؟ ين حکم  الھی ھستند يا آنھا مستثنی می اشوند شامل کره ھم می

 

 

 

 

 

 

 

 
 


