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  .آزاد ل
 ٢٠١٣ فبروری ٢۴

  

 ؟؟!!بيچاره زن 
ر بخواھند   خرافات را منحيث طفيلی ھا و قشر خادمين عرب میۀخور و  شارلتان که استحکام و توسع آدم ھای مفت 

ھا را باعث به وجود آورد ن تمام بد بختی ھا و نکبت بر  توان آن مردم ما تحميل دارند خيلی ضعيف االخالق بوده و می

کنند  و  ھا خود را واسطه ھا بين انسان و خدا   قلمداد می که   اين ی مخصوصاً مردم ما دانست و جالبتر اينجوامع بشر

 چادر  نشين و بيابان گردی بودند  ۀماند سواد و عقب پانھای بیچونھا  آ  که اکثر دارند  ھر کدام از پيامبرانی صحبت می

اند که بعداً با ھمکاری دزدان و رھزنان ديگر و  سفند  ھای شان نداشتهزندان و گله ھای شتر و گوکه امتی جز زنان و فر

نام آيات و احکام آسمانی ه  انسانی  آن را ب بنياد  يک نوع دينی را  گذاشته و قوانين وحشيانه و غير،چپاول ھستی مردم

   .اند بر مردم مخصوصاً زنان تحميل داشته

 تمام اختالفات و در گيری ھای قومی ھمين واسطه ھا  ھستند که اجداد شان در ينما مسببيکی از در شرايط فعلی کشور 

 آنان را به نام خدا و ۀاديان  بوده که خواستھمه دوره ھای تاريخی وابسته و جيره خوار  قدرتھای حاکم و بنياد گذاران 

مان روايان و در مقابل فر ھدايات مقدس به مردم ديکته کرده  و خواھان تسليمی بدون قيد و شرط مردم  مخصوصاً زنھا

 .  اند اجرای دستور العمل شان بوده

ضوعات واپس گرايانه و ضد  خرافات ومو، موضوعات غير عقالنی،ئی ھابينيم که تناقص گو نگاه ساده میبا يک 

 را نمی پذيرند ؟؟ و ادعا دارند ھر چه ھست درست است ؟؟ علمی قرآن زياد است اما چرا باور مندان به اين عقيده آن

. لت در آن سر زمين بوددومت محمد به اعراب باديه نشين ايجاد اتحاد و اتفاق و تشکيل کنيم که بزرگنرين خد قبول می

 دگار و دستور ھای قرآن را که سروده ھای خودش است ناديده مینافع فاميلی اش فرامين پرورماما محمد در قبال  

 .نمايند گيرد  و آنچه خواسته است عملی نموده و دنباله روانش می

ھا مخصوصا ھموطنان خود را قربان و فدای مفکوره  ی بودند که انسانئ بشری ھمانھاۀھای متعفن جامع طايفه ھا و گروه

ما ھجوم آورده و تجاوز نموده رخاطر  نوشيدن خون ما به افاتی و مجھول بيگانگان ساختند  بيگانگانی که بھای خر

مين أخاطر ته تجاوز ب) تجاوز عادالنه ؟؟(نام ه توان ديد ب تا امروز در طول تاريخ چيزی را نمی!!طن بودند بلی ھمو

 يا ھم تجاوز خوب به سر زمين ديگران و  زندگی مردم و و منافع سر زمين تجاوز شده ؟؟ و يا ھم تجاوز انسانی ؟؟

ا در ھمه جا می جنگند؟؟   رند و اين ما ھستيم که بايد بدانيم  چدار ؟ بلی متجاوزين چنين تعبير می!!کشتار و چپاول

لی آنھا ترحم بکشند تا به بھشت روند ؟؟   ليون ھا نفر را کشتند و میياسالم و مسلمين از ابتدای موجوديتش تا امروز م

وليت رھايش  و آسودکی و حتی جنت رفتن خود را ؤخبر ؟؟ که مس ھستيم از ھمه جا بیی و انسانی دارند و اين ما بشر

ھا فھمی  ؟؟ و فھميدن اين!!خوريم  درد خود ھم نمیه ايم ؟؟؟ چون خود ما ھرزه و بيکاره بوده و حتی ب ديگران گذاشتهه ب
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ما يک مشت افسانه و خرافات  تحفه  داده اند ؟؟؟؟ اگر ه فته اند و در عوض بز ما گرقدرت آن فھم را اخواھد که  می

 !! به ھيچ نمی ارزيمقعاً سال ھنوز ھم نفھميم واگذشت  ھزاران  با

کنند و  نوشت ساز مردم فرار میسر  ۀن کننديھای تعي ی رسانيده اند که از صحبتئجاه اين دنباله روان عرب کار را ب

تواند   دانند نمی ند  که ھمه میای مردم ما سر نوشت سازی دار بر٩و۶،٧دارند با بازی با اعداد مثل نوشتن  سعی می

 ۀھا ھمه به اصطالح عاميان اين. نقش کليدی در باز گشائی مشکالت  ملت داشته و رھنمون سعادت انسانی برای ما باشد

ين اواخر باب ھای صحبت و فتوی اباشد که آنھا در  ی اعراب مۀمالگک ھای کم شعور و رقصند) قصه ھای مفت(ما 

 غير شعوری و غير اخالقی را باز  نموده و اين نا جوانمردان با ھمه تحصيالت  خدمتگذاری که ،ھای غير انسانی

م در   ٧ و ۶نده خوی ھای قرن درمثل  . زنند  تمدن انسانی میۀفته به ريشھم تيشه را گرمانه ھنوز بيشردارند  

ھا بايد واضح سازند که زن  اين. نمايند  ھمان نظر ھای ابلھانه را داشته و تبليغ می٢١ان ھنوز ھم در  قر ن بستعر

 افغان کيست و چيست ؟؟ که اين ھمه خورنده ھای وحشی در  قبال ۀمخصو صا زن محروم و بيچاره و ستم کشيد

  نکاح طفل صغير چھار ساله بلی چھار سالهکند که اجازه است با  وجدان ادعا می موجوديت خود دارد ؟؟ يک بی

 بيگانه میگويد  که اگر بوی ِعطر زن  به مشام مرد   نام مال سادات میه و  ھم شاخداری ب)   بی سيرتستار(؟؟ !!نمود

ھای خانه  زن بايد خانه نشين بوده و شيشه: يد گو وجدان ديگر می ؟؟ و يک بی!!د رسد حيثيت زنا را برای آن زن دار

سرا . زن بايد حجاب نمايد : گو يند  ن نگاه کند  و بيشتر  اين گمراه شدگان می باشد تا زن نتواند به بيرورنگ شدهد باي

تواند  عی  نمیدا نکند  و باالخره بدون محرم شرشاند  بوت ھايش حين راه رفتن صان بپوپای بدن خود را از  ديد مرد

 ی برود؟؟  حتی به مراسم حج و حج عمره ؟؟ئجا

ھمه درضعيف (کات ھای مقدس آسمانی  زن را   موجود ضعيف دانسته که مؤسس دين شان در چودانيم  حال ما می

و ....... …زن . زن ناقص العقل است.  زن برده ای مرد است. زن ملکيت مرد است.رانند کم میحو بر آن ) ابعاد

نوشتش اختيار عام  ن سريو مرد در  تعي!!  مردباالخره زن ماشين چوچه کشی و کشتزار مرد است ؟؟ يعنی زن ملکيت

شود اگر چنين است  چرا اين موجود  مورد توجه  سؤالی ايجاد می. و تام شرعی و مقدس از زبان خدا و پيامبر دارد 

؟ نموده اندشمول پيامبرآن شان  از  زن سمبول سکس و عياشی در ست ه که شھوترانھای عرب ب مرد است ؟؟ برای اين

ئی تر ين کاری را انجام دھد؟؟ اما وقتی ضرورت پيش آنھا جزتواند خالف خواست   ه و نمیدنھا بوآ در اختيار زن بايد

سازند و حقوقش را مساوی با مرد  جود ديگر می در باری از زن مونساچاپلو ھمين ،می آيد ھمين کاسه ليسان عرب

که آرايش  زن آزاد است برای اين!! اش  ار  ديواری خانهند وآزاد ؟؟ بلی زن آزاد  است اما در چوکات چھدار اعالم می

ھرش سازد؟؟  بلی اين ھدايت دين است و  دلقک ھای خواست ھای شھوانی شوارضای  ۀآماد  بايد خود راھميشهکند و 

  ؟؟!!اسالمی 

 اساسی ؤاالتس از جواب دادن  ،شوند ؟؟ از جر و بحث ھای سر نوشت ساز چرا اين روشنفکران اسالمی آدم نمی!! اما

ند به اينکه فالن مفتی يا عالم روند و فقط توجه دار ه میرفموضوعات طھای انسانی پيرامون اين  و از صحبت!! دينی 

ی را داد ؟ ای مردمان شما مجبوريد چنين کنيد و چنان ؟؟ شرم ھم ئبی ريش دار  و يا بی ريش  چنين فتواعر ،مصری

 خوب است؟؟

 ھا داده و اين مزاحمين امعقول به ھمچو فتو مت افغان پا پيش گذاشته  و جواب  ھای انسانیمن اميد وارم زنان با شھا 

دارند خاموش   مردم مخصوصاً به زنھای شريف افغان  روا میۀھين ھا را به ھم توۀپيشر فت راه انسانی را که ھم

 ؟؟!!سازند 

 

 


