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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

  ٢٠١١ اپريل ٢٣

  

 فتوای آقای سيرت و حديث بعد از مرگ
 

الم داشته و خود را ی که دکتورا در اسئ بی پرده صحبت نمودن ھموطنان مخصوصاً آنھا–به انتظار صراحت لھجه 

 .اسالم شناس  معرفی و مراکز تحقيقات اسالمی ھم دارند

  

نظير به نشر ھمچو   که با شھامت بی" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "با ابراز امتنان از گردانندگان پورتال عزيز 

ت بيشتر می يابم أرورزند روز تا روز ج مسايل غرض آگاھی توده ھای عظيم زحمت کش و محروم ما مبادرت می

بانيان انواع استعمار جھانی مخصوصاً خادمان اعراب ھم وطنان ما را که قر ۀکه صدا و فر ياد ھای خاموش شد

دانی و فريب مردم را جم ھمه با ھم دکان اين بازار بی و تا بتواني،مفلوک و متھاجم ھستند ازين حنجره بيرون داده

 . برای ھميشه بسته بداريم

  

ينکه در مسابقه ا از جمله االزھر رفته ھا بوده و بعد از"ستار سيرت"وطنان گرامی مطلع ھستند آقای طوريکه ھم

 مااز طرف امپرياليسم امريکا توسط آقای کرزی شکست خوردند سخت در ۀقدرت گرفتن در کشور مصيبت زد

 مطرح نمايند تا موثرلبته نه تالش شدند تا به شکلی از اشکال در جامعه افغانی خود را منحيث يک شخصيت مھم  ا

و خدمت ھای زياد به اوشان و ھمچنان اشاراتی به عظمت طالبان  )وزير عدليه بودن ظاھر شاه(  اداریۀباشد با سابق

 با خوش خدمتی ھای دينی و مذھبی  ،دو باره جای پا باز نموده و مصدر خدمت به اربابان شان از قماش ديگر

 جناب شان  ھميشه در صحبت ھای .ر خدمت گذار اجانب  ثابت سازندموجوديت خود را منحيث يک عنص

بنده با مکثی . دانند  اسالمی خود را موظف میۀتلويزيونی حصه گرفته و بعضی مواقع به اصدار فتوا ھای عالمان

ن در ھای محمد دو ماه قبل بود که راجع به آ بت شان پيرامون زنحالبته يک ص( پيرامون چند صحبت و فتوای شان 

ريانا آقای فاروق تميز آنھمه صحبت آ اپريل  تلويزيون ١٤که  شب )بخش محمد و قرآن و زن صحبت خواھيم نمود

 به نمايش "صفی هللا"نام ه  و يک قاری ريش دار ب"فريد يونس"ھای اوشان را با کليپ ھای ويديوئی از نيمچه چلی 

  .خواھم نوشته ای داشته باشم  می،گذاشتند
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ه آن  اين ب ساله ھم باشند از نگاه اسالم جايز است اما٤ نکاح کردن با اطفال حتی اگر فتوی دادند که ("سيرت"قای آ

آيت ھای ھفته بعدی خود که  و در صحبت .  سالگی١٢ سالگی تا ٩عمل آيد البته تا سن ه معنی نيست که زناشوئی ب

استه و  بود به دفاع از استالل خود بر خهکرد و  روز شنب  ھم اوشان را ھمراھی می"سيمين عمر" هللا مولوی

دختر ھا در  ھمچنان ايشان فرمودند که تباط دادمذھب ار ٤ھای شرعی آنرا به احاديثی از محمد و پيشوايان  پايه

سن ھم در صورت بالغ شدن آنھا کدام ممانعت شرعی  مناطق گرمسير زود تر به رشد جسمی رسيده و قبل ازين

  .)نيست

 من چند ماه قبل گفتار شانرا در يک .باشد  بود که بسيار جالب می"فريد يونس"نام ه ی بئاری از آقادر قدم دوم گفت

و ھمچنان چند روز بعد )....... بی ناموسی  دموکراسی يعنی(تلويزيون  به ارتباط دموکراسی شاھد بودم که فرمودند 

وشان نازل  اچون مردم جاپان خدا پرست نبودند خداوند ھم قھر و غضب خود را به(به ارتباط زلزله جاپان گفتند 

) ال اله اال  هللا محمد رسول هللا(و قبل ازآن در نمايش تلويزيونی جداگانه کلمه طيبه را چنين تفسير نمودند  .....) نمود

 در کدام رشته ای دکتورا "يونس"قای آند که نا گفته نما............. ھمه چيز را خداوند جھان را آفريد و بشريت را و

  . و شايد ھم دکتورای افتخاری خدمت به اعراب باشد نميدانم.ھم دارند

دانم اما ھر ھفته يکی دو بر نامه دينی تلويزيونی  تحصيالت شانرا نمی( است "صفی هللا"نام قاری ه نفر سوم کسی ب

گويند منتھا روايات خود را با پيچانيدن  در   ھر چه خواستند میدارند که پيرامون دين اسالم شکر افشانی  نموده و

در محفلی با چند نفر از ) دانم ارادت مند شما کمی عربی ھم می) (چند کلمه و جمله عربی مضحک تر مينمايند

 مجددی ھای مال  و مولوی صفت دريشی و نکتائی دار نشسته و يکی ازآنھا از قاری صاحب راجع به محرم می

 اوشان ھم بعد از صاف کردن گلو   چنين جواب می. د و از اوشان ميخواھد که درين باره توضيحاتی بدھندپرسن

  :دھند

من در روز دو شنبه تولد و در روز دوشنبه به پيغمبری :( گويند   است که میاکرم در ين مورد حديثی از رسول(

 ) پنداشته شود ه دوشنبه سر بخورد بايد که گرامی و اگر اين روز  در ھر سال بمرده امدر روز دوشنبه  مبعوث و

له را بدون تبصره کامل نوشتم تا اھل خبره در أمساين . ختلف السويه اسالمیود بيانات سه نفر از دانشمندان ماين ب

  .باره اين مسايل چيزی بنويسند

ھای اين شيادان و  تخبر و با ساده دلی و خوشباوری پای صحب ای آنکه از ھمه جا بی: ھموطن نازنين من 

نرا باور و به آدانی و با خوش قلبی  اگر عربی نمی. خونخواران و بيگانه پرستان نشسته و از جان و دل باور ميکنی

حد اقل کمی بايد روی گفتار و . دھند  کنند و توضيح می آن ايمان داری اين خود فروخته ھا به فارسی صحبت می

  .الی اين تقرير ھا ماھيت کثيف شان نزد تو بر مال گردد ه بھای شان تأمل  شود تا از ال نوشته

 سال پيش نيستيم ھمه گفتار و اعمال اين خائنان را در سی سال ٤٠ من و تو ديگر آن باورمند ، آخر ای ھموطن

دارند ھا قرار  گذشته  شنيديم و ديديم و ھمين اکنون که تمام آن رھبران اسالمی که در بست در اختيار استعمار غربی

خواھند در ابراز صداقت  بينيم که چطور اين بی وجدانان دينی و مذھبی با وطن فروشان خلقی و پرجمی شان می می

جويند  باشد از ھمديکر سبقت میاگردمکش ھای نا انسان برای رسيدن به يک امتياز ولو نا چيز ھم آبه جانيان و 

 شھامت و غيرت افغانی ات را ، عزت و حرمت اخالقی،؟؟؟؟؟؟ ھموطن با اين خوش باوری ھا افتخارات تاريخی

 سال به عقب  ١٤٠٠شان ثابت نما که  ۀ ھا و ا فکار جاھالن نزد ملل ديگر زير سؤال مبر ؟؟؟؟ بيا بارد نمود ن آن

 خالف سير پيشر فت انسانھای باشرف و با وجدان و متمدن بر نمی گردی؟؟

خاطر ه اين چند سطر را ب.  حق آزادی است،جامعه داری و آن حقخوری و انسانی و حقی درين  ديگر فريب نمی 
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کنند    فتار و عمل میگفريبکارانه ی که اصالً  انسان نيستند و با سر نوشت مليونھا ھموطن ما ئھا افشای اين آدم

 . ھا را در يابند نوشتم تا باشد اين ملت و اين مردم شريف ماھيت اصلی آن

 

  


