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  .آزاد ل

 ٢٠١٢ اپريل ٠٨

  

  مجانی استافتو
 

 .دھيم با مظالم اديان ھستيم فتوۀبان شد حق طبقاتی خويش چون قره بيا که من و تو ھم رو ی منافع ب!ھمو طن گرامی

ندارد نه معيار ھای  مھم و حياتی انسانی معياری وجود ۀ دادن در يک مسألادانم برای فتو تا جای که من می

  : دھيمادست ھم داده و فتوه تماعی ؟ نه انسانی و نه ھم دينی ؟؟؟ پس بد نخواھد بود که من و تو ھم دست بجا

 خاين و ،ردانندگی چرخ دولتی فعلی ھمه جاسوس ملی است ؟ عناصر شريک در گضد دولت کرزی غير قانونی و 

ای شده تا تسلط اجنبيان بر ما تحميل شود ؟ دين يعنی دين اسالم تضمين  ند؟ دين وسيله اد ست نشاندگان بيگانگان

سر کوب من و تو ؟ دين ست برای ای ا هدين وسيل. باشد  می،خاين به ملت است و  غدار، منافع ھر چه آدم کشۀکنند

به قدرت و به  ،وجدان فروشی ؟ دين اسالم يعنی تسليم شدن به زور ناموسی و ست برای ايجاد بی اای وسيله

مگر نيست ؟؟؟ اگر ھم نباشد کسی نيست که برای .  قانونی و انسانی است،ی من و تو کامال دينیا؟؟ اين فتوشمشير

و عربی فھميدن است ؟ ناراحت شکم قطر ريش طول  فقط ، معيار قايل باشد؟ چون معيار آن قضاوت کنندگانافتو

چون . کسی مارا اذيت نخواھد کرد ناچيز است،  فقط قطر شکمم –. بی بلد ھستمعر من ھم  ريش دارم و ھم .مشو

 اساس عربیه ب( داده شد اآنچه فتو.  دھد ا فَتواه که خالف فتوکسانی پيد ا نشددر طول تاريخ ھيچ زمانی کسی و يا 

 ت ايجاب میچه در دل تنگت است و منافع  بده ھر افی و اعتراضی نيست  و بگو و فتورديگر گنجايش ح) دانستن

ت رفته که  مارا ھمين دين ھمين اسالم يادت نرود که بايد چند کلمه عربی بدانی ؟ مگر ياداما . . کند بگو و بگو 

دانم فھمش ھم  ا آنجا که من میت.   و گفتن استبی فھميدن ھمان عراغالم و برده اعراب ساخته ؟؟؟؟؟ شرط اول فتو

 محمد باشد ؟؟؟؟ مگر در که در مدح و ثنای اعراب خا صتا مھم نيست گفتنش ارزش بيشتر دارد مخصوصاً اين

به زعم (تحصيل کرده .  قاضی ھم بوده اند، تحصيل يافت،تال نخواندی که دو نفر عرب بلی دو نفر عربھمين پور

تفکر و مطالعه  و تحقيق به نشر و شيفتۀ اعراب بدون طن تاريخی دادند و ھموجالب  افتو. اند  ھم بوده) خود شان

  به نشر سپرد ؟؟؟؟؟را دفاعيه با آب و تاب آن 

نام اسالم ه فقط افشای ماھيت دينی ب. وجدان عرب به نفع عرب و عر ب زده ھا نبود ی اين دو بیاسفانه فتوأ اما مت

فقط به آن شکل اسالمی داده با عربی . استه بگوئی و بنويسی جايزتوانی ھر چ بود که نشان داد در اسالم می
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  شروع و ختم شود ؟؟؟ 

 داده که سود حرام اآن فتوبه اساس ھدايت قری نوشته که بيست سال  ئھا که با ديده درا طن يکی از آنبلی ھمو 

بابان متوجه شده که  اريف برده و در آستان بوسیمريکا چندين بار تشرااست؟؟ اما بعد از بيست سال وقتی که به 

چون ھر چه اسالم است و ھر کی مسلمان است بايد به ( شان در خطر افتاده راناشمه ای از  سر مايه گذاری باد

شود و اين نوکر غافل  می سر مايه ۀمتوج) ندخيرات ھای شان بھره برداری داردامان کفار پناه برده و از نعمات و 

ين بيست سال خالف سود دادن و سود گر فتن داده گرچه ای که درائاران خيلی دير تر متوجه شده که با فتومايه دسر

يان تمام شده است دو باره بابان ادبرای مقام گيری و بروز اسالميت درونی شان خدمتی بوده اما در کل به ضرر ار

 که در ديار غرب فقط به غرض انیست و مسلمانفی سود جايز ارع حنشدھد که مطابق   میافتو) بعد از بيست سال(

ميتوانند سود بدھند و صاحب ملکيت شوند ؟؟؟؟ بلی اين است اسالم و دين اسالم اند،   خدمتگذاری به غرب پناه آورده

ين رقاصان اام درين مورد ھم نوشتم و باز ھم خواھم نوشت چرا از  قبلیۀدر خدمت سر مايه ؟؟؟ من در نوشت

يد ئر ؟؟ بيايد ای وطن فروشان مفت خوئ آخر بياين فتوی دفاع نمايد ؟؟؟؟اشود تا از گر حاضر نمیاسالمی يکی دي

يد ئ بيااند شما ھم د و در دفاع از آن ايستادهننويس  آن میتفصيل را با شرح و افتوکسانی  دفاع کنيد؟ وقتی اين فتوااز 

  اسالمی است ؟؟؟؟ااين فتو. بنويسيد

  : دھيم اھم فتوبيا ای ھموطن من و تو 

دھد   را میاخردی که چنين فتو ھر نا آگاه و بی.... … خاين ووطن فروش است ، اسالم است ملعونۀ ھر چه رقاص

يان جريا در  . ی خود معذرت بخواھد و بنويسد که اشتباه بزرگی را مرتکب شده است ابايد از يک قسمتی از فتو

 و يا ؟ب نمايد ؟؟تا سود را حالل حسا داده  افتوسھواً  و يا اکنون  غلط و نا روا صادر نموره استایبيست سال فتو

يند که رو شن بنگارند و بگو ھا اصل قضيه را ا اين نوع فتوۀکه نمايندگان اعراب و تبارز دھنده و انکشاف دھند اين

يا ھم افشاء کنندۀ آنھا و  نموده و من ھم منحيث دنباله رو اعراب اھا را مجبور به فتو ايجاب منافع اربابان قدرت آن

 که از ديدگاه خلق یخر چی ندارد بلکه منافع. باشم  و اين فتوی مجانی است ی میئمجبور به تکثير و تبليغ چنين فتوا

  .متن دارد در هللا پنھان است

ده  ھا نظر و عقيده ات را بگو ؟ چرا خاموشی ؟؟ چه چيز باعث شايات و فتوخود آی و به ھمچو نظره  ای ھموطن ب

 که حرف نزنی و چيزی نگوئی ؟؟؟ ترا به شرافتت سوگند قدم جلو گذار و يک چيزی بنويس ؟؟؟؟

 .آزاد ل

 

 


