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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

www،afgazad،com                                                                                           afgazad@gmail،com 
 Political سياسی

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢١

 ؟؟!!اسالم در قصر سفيد 
شايد ھم يک و يا (  چندی قبل از طرف کسی»ن عمريميمولوی س نمخا« ،نظر به  اخبار و نشرات بيرون مرزی کشور

ای  باالخره در تلويزيون   چند ھفته غيابتبه قصر سفيد دعوت شده  بود که عليا مخدره ھم بعد از) ؟؟ !!سلمانچند م

مثالً !! يد گفتتوانست بگو  ھميشگی خود فقط کمی از مسافرت  خود ياد آوری و آنچه را میۀآريانا ظاھر و در  بر نام

که چون ايشان واقعاً مسلمان و    به آنجا خواسته شده بود  و اين  غير افغان يک نفر مسلمانکه  او به خاطر دعوت اين

 قصر ھا در  پرواز تا ختم صحبتۀی را فراھم نموده  از دقيقئ برايش سھولت ھاخداوند بزرگباشند  در خدمت اسالم می

 ين سفر صحبت داشتنداو از پيروزی ھای اسالمی در!!  يد سف

 پھلوی خانم  خالی بود و کسی در آن نبود  تا اين) چوکی(وند اين بود که سيت ھا و کار گشائی ھای خدا و يکی از نعمت

 درد يگرمده در پھلوی شان نشسته و با ھمد آ،که مھماندار طياره که خانم بود و از اسالم و مسلمان ھم خوشش می آمد

ز تبار کفر پھلوی شان قرار  شان تصور نکنند که مردی نا محرم اۀيعنی شنوندکان و بينندگان بر نام(کردند  دل می

) ؟؟!!ی دارد بايد چھار شاھد مرد بياورد ئکرد ؟؟ ھر کس چنين ادعا داشته و شانه ھای شان گاھی به ھم تماس پيدا می

 در غير آن ادعا باطل است

ی ئسانھاچون خداوند اسالم ھميشه چنين ان!!(مودند که تمام موفقيت ھای او نظر به امر و ھدايت خداوند بوده استرفو 

که اگر   يعنی اين!! (و ھيچ بشری او را کمک نکرده است ) ؟ !!گمارد را بيشتر دوست داشته و به رھنمائی ديگران می

محترمه اما )  ؟؟باشد ئيل میتوسط جبراتفاقی در  آينده افتد مردم فکر نکنند که کار بنده ھا بوده است بلکه کار خداوند 

 و  سکسی در بر نامه اش  روی موضوعات»مين عمريسمولوی خانم «؟ خالصه بت نکردند ؟حاز نوع موفقيت ھا ص

 توانند به داشته باشند و نمی قات مشکالت  جنسی میبعضی اوشمول خانمھای محمد  ه ھا ب که خانم مخصوصاً اين

موضوعی را به  فھميده نشد چه ،ه دادند محمد و عايشی از ئھند و مثالھاشان تن دمردان در ھمبستری اوخواست ھای  

لفون بزنند و روی يقع داشتند تا خانمھا تتوخواستند و  سانند ؟؟ مولوی سيمين زياد تر میخواستند بر گوش جه کسی می

 و چند خانمی ھم که ،ی در وقت مقاربت جنسی با مردان صحبت دارند ئخصوص مشکالت زنانه به مشکالت زنانه 

 و دست آورد  سفر شان به قصر سفيدخواست راجع به يک خانمی که می موضوع صحبت نکردند و تنھا  آمدند روی اين

ھين کاری نداری اورا شناسم که جز تو ه ترا می ھای شان سؤاالتی داشته باشند  که فوراً توسط خانم سيمين با گفتن اينک

  ۀسالم  و تأمين کنند اۀ مرجع اشاعترين که مشاھده کرديم و شنيديم  بھترين و اصولی ھر صورت  طوریه  ب،قطع نمود 

 و ھوتل ھای ،بستان سعودیعر ۀ و مھمان خان، قصر سلطنتی انگلستان ،ملين کر قصر ،  قصر سفيدمنافع اسالمی

 ا است  نه مسجد و تکيه خانه ؟؟ھای اسالمی در امر يک شيوخ عرب در خليچ فارس و يا ھم قمار خانه
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ھای  با نا گفتهنمود    صحبت میحال سری بار اول بشاش وکه خانم سيمين که در مدت چندين سال برا خالصه اين

 .ھا از ھر  موضوع اسالمی خاتمه بخشيد گرامش را با حمله به منکرين اسالم و ديگر انديشان  و سوء تعبير آنپرو

بايد در ان و رھنما ھای اسالمی ديندار ، با شما ھموطنان و پيشوايان اً بنده خطور نمود و اجباراالتی که در  ذھن  ؤس

  : ميان بگذارم اين است

 با درنظرداشت تمام سياھکاريھای -»دقصر سفي«  در  بين کافِر ھا يعنی رفتن  به  عیمحرم شر آيا سفر  اين خانم بدون

تواند ؟؟ سه ھفته   بود از  ديدگاه اسالمی  جه بوده میچه کسیکه دعوت کننده  ينا صرف نظر از -آن در طول تاريخ

ا ھم ھوتل ھای نزديک به آن  و يدو اقامت ايشان در قصر سفي) عی و قانونی ھم نداردکه شوھر شر(ين خانم سيمغيابت 

 ھی در  پی خواھد داشت ؟؟يجچه تو

ارند از  و رھبری مسلمانھا را ھم دئید و ادعای رھنماشنحجاب می پوی که ئھا ی در  ديار کفر به خانمئھا آيا ھمچو سفر

گردد ؟؟   خانم ھا میۀباشد و يا شامل ھم ؟ و اگر جايز است فقط مخصوص ھمچو آدم ھا میديدگاه اسالم جايز است ؟

 ی اند ؟؟عاد و فقط انسان و مسلمان ند به اسالم ندار مردم را ئیی که ادعای رھنمائھا يعنی آن خانم

ر گذار  است چه مفھومی   تھيه ديده بود و او شکدلخواھشکه خداوند ھمه چيز را مطابق  يناخوشحالی خانم مذکور از 

 تواند داشته باشد ؟؟ می

 داکتران اسالمی ، آيت هللا ھای اسالمی ،  وضع کننده ھای قوانين اسالمی، رھبران ،ھر صورت اميداوارم پيشوايان ه ب

ين باره توضيحاتی خدمت ا در نمودهدارند لطف د  و سينه چاک مینزن و خالصه ھر گروھی که از اسالم دم می

 کفار و پی آمد ۀماندھی و ادارردر مرکز ف  سفر  اسالمیينا ما پيشکش بدارند تا بتوانيم برداشتی از ۀرانمايگ طنانھمو

 .ھای اسالمی آن داشته باشيم

 عيسوی و کافِر را بدانم ؟؟ اگر د اسالم و قصر سفيۀ نمايند»خانم مولوی سيمين عمر« ۀمن شخصاً عالقه دارم تا رابط

    چون واقعاً تعجب انگيز است،کمکم نمائيد  فاً امکان موجود باشد لط

 نخل ھای خر ،ا را نابود ساختکاشانه ھای آنھ ، قصبات ،يه ھا قر ،ديت جنگيد يھونھا با عيسو يت و  اسالمی که قر

دينه برد ه فروشی مکه و مھا را به بازار ھای   مرد ھای آن،بردند  به کنيزی را  زنھای شان،مای آنان را به آتش کشيد 

 نمودند و در ھمان شب خانمش را در اختيار گرفته و به بستر بح اسالمیذ را کشتند يعنی  رھبران شان،ضه داشتند عر

کشد ؟؟  چطور شد که نماينده و رھنمای چنين دينی  از قصر سفيد  عيسويت سر می!! ناب  اسالم یبر قرار تا ،بردند

پائی و امريکائی که سالھا که تعداد زياد دختران ارو انم را مبنی بر اين؟؟ گفتار اين خ !!عیمحرم شر آنھم يک زن بدون

 توجه مردان بودند اما با درک واقعيت ھای زندگی  امروز مسلمان شده و ۀھا در  کنار سواحل  بحرجلب کنند بيکنی با

 ۀرا باور دارم چون ھم توان کرد ؟؟ من شخصاً اين حرف شان  اسالمی ھم ھستند  به چه تشبيه می!؟نا مبلغۀاز جمل

 ،ھای خونخوار  سيستمريت ھای زندگی بنا بر تسلطگذشتانده شايد روی ھوس و يا مجبوتی به خوشگذرانی ھرزه ھا تا مد

خانم  اما ،اند باور دارم در حدود معين سنی مجبور به استغفار  شده و شايد ھم بنا بر ھدايات اربابان قدرت مسلمان شده

 که نو آوری در اسالم ؟؟  ؟؟ و يا اينشذشته اگگو يد؟؟ برای دفاع از خودش و زندگی  ن را میاستاسيمين چرا اين د

 ؟!!واقعاً که اين رھنما ھای اسالمی  عجيب تر از دين شان استند

توان  خواھد و با يقين کامل می  شان را میۀای آيندھ  پيگيری صحبتتباطات  فقط يک کمی توجه و دقت وفھم اين ار

توانند و    ھای دينی نمی بيمايه االسالم  وةو آيت هللا و حجھيچ کدام از علمای دين  داکتران اسالمی  گفت که 

اف که اعتر  و شوھری  به دفاع بر خاسته مگر اين لذات خانوادگیخواھند پيرامون ھمچو سفری از خانم  محروم از نمی

  مسلمانان افغان  مقيم خارجه بوده که بهۀ از ھممسلمان تر  با شعور و خالصه، بافھم، عالم ،نمايند  که خانم مذکور 

نام اسالم که در خارچ از ه ھا يعنی سينه چاکان استعمار  ب کنم  آن  و فکر نمی،؟؟ نايل آمده است !!!!چنين افتخاری
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 و چاکر   ارتباط خادمکه زنی از آنھا در را و شھامت اعتراف اينأت  جربی ھا می رقصنددھل غر واعنکشور  به ا

ی و امتياز  داشتن بر زنان در  ھنگ مرد ساالرھا روی فر اشته باشند ؟؟ چون آند  ،فته استبودن به امپرياليسم پيشی گر

خواھند مطابق ھدايات اسالمی   اند اما نمیب  نو کر استعمار  و عرهچگر ،اند شد يافتهتولد و رھر رشته ای که باشد  

ين مورد ا و شرافتمندانه قدم پيش گذاشته و در  ميد نشر است لطفاً از اين ؟؟ اگر غير ھا مسلط و پيشتاز باشد زن بر آن

 ؟!!که دشنام به من باشد  ؟؟ ولو اين!!چيزی بنوبسيد

 

 


