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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
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 سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١٢ اپريل ٠٩

  

  

  سيدموسی عثمان ھستی مشھوربه مارک توين

  

  زالی طنه درالبازروی کتاب کنزمن ھم فتوادادم 
  

اھری ظچھرۀ  با مگرخوانده ام  را  .ل دا است قسم که من نوشته ھای آزاديس جمھور افغانستان که سايه خئبه سر ر

 ابت کنم که من حق فتوا را دارم درباالی اين نوشته يک عکس خودث .ل که به آقای آزاد خاطریه  ب. آشنا نيستموی

دادن حق وميراث گويد تو حق دادن فتوا رانداری اگرچه گفته می توانم که فتوا  نتا کسینشر رسانيده ام ه برا 

  . حق فتوا را دارد،پدرکس نيست ھرکس که لباس باال را داشته باشد

 يعنی ھر برای دادن فتوا قطار نموده من آن را با داشتم چنين لباسی کامل می سازم  .ل آزاددر کنار شرطھائی که 

  .داردھم تن داشته باشد حق دادن فتوا را برکه درتن من است را اين لباسی کسی 

 تجارت مذھبی  گرفته اند وما مراجع تقليد ومرجع علمای اسالم افغانستان که فتوا را در گرو نتون  ازھر مصر،پوھ

که فتوای آنھا منطق نمی خواھد فتوای ما ھم منطق نمی  ايران ديده اند ھمان طوری را دور ازمصر، افغانستان و
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که منطقی  را قبول ھم نمی کنيم با وجودی توا ساخته آن از علمای ف.ل خواھد اگر بد ما بيايد چھارچوکاتی که آزاد

  . را داشته باشد گندگی  فتوادھنده نبايد کمتر از سياف باشد.ل است وبايد کسی که فتوا می دھد ھمان شرايط آزاد

قه ن فريس مفۀھا ناف خواندم نه تن"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" وزين پورتال را که در .ل من نوشته ھای آزاد

کمی به اسالم داکترشفا   با اسالم مجاھدين ، طالبان والقاعده زمين وآسمان فرق دارد.ل راچپک کرده اسالم آزاد

اعالم گرديد که اگر زن  پوھنتون ازھردر وھم کمی به اين فتوا که ازطرف مفتی اعظم مصر نزديگ است روانشاد

که در دفتر را زن  يگر شوند مرد بايد نوک سينه ھمکارخاطريکه محرم يکده ومردی که در يک دفتر کارمی کند ب

د، اولين کسی که پاسخ مثبت به اين فتوا دا با ھم يکجا کارمی کند يک مرتبه بچوشد آن وقت ھردو محرم می شوند

می باشد قبول کردم ھم که مفتی اعظم مصررا به دين فتوای يک عالم بزرگ  تقدمن بودم ومنحيث يک مسلمان مع

من حاضر بودم که به اثر فتوای مفتی اعظم اين کار را بکنم ولی . ن دفترمن تا امروز به من تن ندادنداولی ھکار

که تن به چوشيدن من ندادند به  ھمکاران من قبول نکردند گفتند چوشيدن سينه تنھا حق شوھر وپسران ما است وقتی

 دستم ددن نوک سينه شمارا ندارد آنھا خنده کردنراز اطفال شما از نگاه اسالم حق چوشيي گفتم شوھر شما ھم غنآنا

  .به آلوچه نمی رسد آلوچه ترش است

رکرده يمی شناسم اوضاع جوی دنيا تغين را ديگر اسالمکدام  ،من غيراسالم يکھزاروچھارده صد سال گرچه 

 طبقه را می دنيا آمده ومرده من به اساس کتاب مقدس ھفته ببدين سو ميلياردھا سياره ازيکھزاوچھارصدسال 

  .لنگ دارد شناسم از تولد ومرک سيارات خبرندارم واگر خوانده باشم قبول نمی کنم درقسمت دين خرمن يک

  .من به حيث يک مسلمان کس گفته نمی تواند که از ھفت طبقه بيشتردر جھان کائبات وجود داردبرای و

ی يک عالم که در اين چند روز افتو ه ولو که درقسمت دين داده شدامن از ھرچيزگذشت می کنم ولی ازدين وفتو

يت کرده  که روزی حضرت اسروصدا را درجھان انترنت انداخته او گفته من حديثی را خواندم که چندصحابه رو

عصاب آرام کرد بوی خوش به دماغ ھمسفران شان خورد ادر کدام سر تخته سنگ موادغايط خودرا با ) ص(محمد

ش جان کرد بعد از مزه خوراکۀ خودبه ديگرھمسفران خودگفت ھمه اورا مالمت نو را يکی از ھمسفران آمد وآن

  .کردند که مارا چراشريک نکردی

ويا  قبول نمی کند ولی من نمی توانم که بگويم اين حديث نيسترا من می دانم که منطق اين روايت مولوی صاحب 

يلت اين زيارت ھفت ھزارمرتبه ازحج ضر کسی به زيارت امام کاظم برود ف می گويد اگيکی از علمای اھل تشيع

ه از جاغورخودکشيده باشد باگر پيداکرده حتی رات ياکه از کجا اين رورا فرضی بھتراست من حرف اين عالم 

  . را من قبول می کنمآنکه تفريقه بين مسلمانان پيدانشود  خاطری

  رااوالدو مادر، گفته که مسلمانان حيثيت خواھر،ن زن از اديان ديگرگرفتهای خان رھبرمذھب اسماعيليه چنديقيا آ

وعمه که   از  کاکا دختر خاله ، ماما ،با که اسالم اجازه داده  من با مسلمان ازدواج نمی کنم در حالی. به من دارند

  .نيز ازدواج نمائيدنزديگ ترين اقارب است 

د ولی يدر نظر گرفته باشد که با اقارب نزديگ ازدواج نکنرا طب شايد رھبرمذھب اسماعليه نصايح دوکتوران 

حيث يک ه رھبرمذھبی اسماعليه که فتوا داده با مسلمان ازدواج نمی کند چه منطقی باشد چه غيرمنطقی باشد من ب

   .مسلمان  اين فتوا را قبول می کنم ومی گويم فتوای رھبران وعلمای اسالم منطق نمی خواھد

ی نه دوزخ ديده نه جنت اگر يک مسلمان از آتش عظيم دوزخ وحورھای زيبای جنت انکارمی کند می در حاليکه کس

  .خاطرحورھای بھشتی سوسايت بم می کند مسلمان نيسته گويد که اين اشخاصی که ب
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م جوانانی که به اثر فتوای علمای اسالبه  به حيث يک مسلمان چيز خيالی نمی دانم رابه بھشت   من چون دوزخ و

  .د کاری ندارم گرچه می دانم که درقرآن خودکشی را حرام می دانندنخودکشی می کن

که علت وجرم دزد ثابت نشود کس حق ندارد که دست دزد  زمانی تا حق داشت که فتوا داد) رض(اگر حظرت عمر

شت که چنين  حق دا)رض(ببرد ولو که بريدن دست دزد با آيات قرانی ثابت وحتمی می باشد اگر حضرت عمررا 

  .خالف دين وشرع اسالم نداندرا بم را بدھد وسوسايت بم دين ھم حق دارد که فتوای سوسايت لمای فتوا را بدھد ع

   : خواندم،رنگ آبی درقوس گرفته شده  آقای آزاد دل که بۀدرنوشت

. ، قانونی و انسانی استشمشير؟؟ اين فتوای من و تو کامال دينی دين اسالم يعنی تسليم شدن به زور، به قدرت و به(

فتوا معيار قايل باشد؟ چون معيار آن قضاوت کنندگان، فقط طول  مگر نيست ؟؟؟ اگر ھم نباشد کسی نيست که برای

 فقط قطر شکمم –. من ھم ريش دارم و ھم عربی بلد ھستم. مشو ريش قطر شکم و عربی فھميدن است ؟ ناراحت

  )ناچيز است،

  . ھمنوانيستم.ل قای آزاد ابی رنگ آۀمن با تمام نوشت

نزند جھاد چه معنی دارد شرايطی را که شما درقسمت وجود را فر اراه اسالم گردن کرراه حق وده اگرکس ب

قاضی حسين، وموالنا فضل  ظاھری فتوادھنده نوشته ھستيد اگربگويم که اين مثال شما درست نيست آقای سياف،

  د که به مثال باالی شما صد درصد برابرھستندالرحمن وشھرانی وزيرمشاورکرزی مثال می آوري

 هخود داريد که فتوا دھندواقعاً يقين اگرشما سر حرفھای . ظاھری اين اشخاص به مثال شما نزديگی داردۀ واقعاً قوار

   ،وقتيکه قطر شکم شما ناچيز است، دارای مشخصات باالباشد

 شما حق دادن ، نظر به اعتراف خودشما:فتوا می دھمشما می گويم وه من منحيث يک قاضی ، مولوی ، آيت هللا  ب

 شان می باشد ويکی از شرايط باال را که شماداده ايد پوره نکرده حق فتوا دادن ۀکه ھم قوار فتوا را نداريد وکسانی

  .مگر اين که روزگار آنقدر خراب شده باشد که ضرورت به شرايط کامل احساس نشودرا ندارد اگربدھد 

مگر برای آن که در کار خدا دخالت  .مار که من جرأت جواب گفتن ترا به اساس منطق باال د.ل  آزادناگفته نماند

 از نوشته ھای شما معلوم می شود که در تمام اديان ودر اين شک نيست . نکرده باشم حرفی به زبان نمی آورم 

نبايد از دانش تان استفاده نموده جلو وارد ھستيد ولی مثل مفتی اعظم مصر که درقسمت محرم بودن فتوا داده شما 

را به جھان معرفی !  بگذاريد که علمای اسالم با دادن فتوای خوددين حقيقی. فتوا ھائی از نوع فتوای مصر بگيريد

 درقسمت ختنه آنھا پافشاری کنند تا زنان فرق دين ودموکراسی ء علما،که يخن مردان را گرفته اندرا کنند وزنانی 

  .را بکنند

 


