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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

 
  .م. پ: فرستنده

١۴.٠۴.١٠  

  

  ست؟يمذھب چ
   را نکشته است،یک روحانيحال ھرگز ه لسوف تابيک في

  .....  را کشته اندیاديون فالسفه زيکه روحانيدر حال

  " روتيس ديدن"

***  

   جھانین روحانياول

   بودیادين شياول

  . دين ابله رسيکه به اول

  ولتر"

***  

   شوند،یشتر آگاه مي که مردم بیوقت

  .  کنندیشتر به معلم توجه مي و بیکمتر به روحان

  " نگر سولين ايرابرت گر"

***  

  لهين وسين بھتريد

  . ساکت نگه داشتن عوام استیبرا

  " ناپلئون بناپارت"

***  

  ن ما آمدند، ي به سرزمین مذھبي مروجیوقت

  . ميمان را داشتين ھايدر دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زم

  پنجاه سال بعد،

  .  ما را داشتندین ھايم و آنھا در دست زمي مقدس داشتیما در دست کتاب ھا
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  " انتايجومو ک" 

***  

  مذھب

  .  انسان ھا خلق شده استی بردگیتنھا برا

  " اپلئونن"

***  

  ت دارد،يعى دو جنس حساسيروحانى نسبت به برھنگى و رابطه طب

  . اما از کنار فقر و فالکت مى گذرد

  " سوزان ارتس"

***  

  .ه را مى آموزنديريدن و خيند که آنھا به مردم بخشيش ھا مى گويکش

  . عى استين طبيا

  .چون آنھا خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند

  . د به آنھا پول بدھندي آموزند که مردم باھمه گداھا مى

  " نگر سولين ايرابرت گر"

***  

  ل را که من نمى فھمم ناراحتم نمى کنند،يى از انجئقسمت ھا

  .ى از آن را که مى فھمم معذبم مى کننديقسمت ھا

  " نيمارک توا"

***  

  یبه من بگو قبل از تولد کجا بوده ا

  .  رفتیم پس از مرگ کجا خواھيتا به تو بگو

  " چهين"

***  

   كندی می در آسمانھا زندگی نامرئیمرد: مذھب مردم را متقاعد كرده كه 

  .ر نظر دارد، لحظه به لحظه آن راي تو را زیكه تمام رفتارھا

  ،ید آنھا را انجام دھي كه تو نبایئ دارد از تمام كارھایستي لین مرد نامرئيو ا

  ،ین كارھا را انجام دھي از ایكيو اگر 

   فرستد كه پر از آتش و دود و سوختنی میئ تو را به جااو

  ،ی كنید تا ابد در آنجا زندگي است و بایو شكنجه شدن و ناراحت

  یاد و ناله كني و فری، بسوزیرنج بكش

   ! او تو را دوست دارد یول... 

  " نيجورج كارل" 

***  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  ن است كهيت اي بشری ھاین تراژدي از بزرگتریكي

  . ده شده استين دزدي دلهيوسه ات بياخالق

  "  كالركیآرتور س" 

***  

  مذھب ،

  ده است،يآه خلق ستمد

  . روحیط بي قلب و روح شرای بیايقلب دن

  . ون توده ھاست يمذھب اف

  " كارل ماركس"

***  

  ابد،ي یان ميآنجا كه علم پا

  . گردد يمذھب آغاز م

  " یليزرائين ديبنجام" 

***  

  ن،يد

   اندازند،ی است که به گردن تان میافسار

  د،ي دھیتا خوب سوار

   شوند،یاده نميو ھرگز پ

  ....ديباشد که رستگار شو

  ويکائوچ "

***  

 


