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  سيد موسی عثمان ھستی

١۶.١١.٠٩  
   اياالت متحده امريکا-کلو رادو

  

  
  

  رضوان به دوگندم بفروختۀپدرم روض(
  )نستانمجوی ه ناخلف باشم اگر من ب

  دآدم وحوای فرزنــھستی تو اگر ھست
  ناخلف باشی اگر جنت تو مفت ندھی

  
  معمرقذافی ھم مبلغ اسالمی شد

د توانبه روايت کتب مذھبی اديان ابراھيمی  الم   واخداون درت درع ه ق ای آدم ،صاحب ھم ه باب ا ) ع( ب ه ب رد ک امرک

ان بامشو.  حوا نداريدتو وزنت خبر باش در جنت حق خوردن گندم را  ن فرم ال از اي دم آ دم بی خي انم حواازگن ره خ

ده می شود دا .استفاده می کند واز جنت توسط خداوندران ان خ ه از فرم ه سرآدمی ک ان است ک در مھرب دا آنق ی خ  ول

رده  شی ک دسرک ت می ران ط او را از جن ين. فق اطر ھم ه خ ه ب ا را در حاليک ام دني ه تم يطان را ک ان ش سان نافرم  ان

  واز خود دور ومی راندبخاطرخدای خود سجده کرده بود لعنت می کند 
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ا  مگر می خواھند سر می زند آنھا روزانه ھزارھا کثافت از فرزندان سرکش آدم که  مصيب به ھمنوع خود در سر ت

ه اسالم  خود فروشان بخاطر جبران گناه مادر وپدراولی خود از،سر دنيا شود د ک  خوب صورت ايتاليا دعوت می کن

 در برابرخالق خود کرد با گرفتن يک قرآن وپنجاه يوروبه دين اسالم مشرف یش نافرمانپدررا بپذيرندد  بخاطرکه  

  دنجای آدم وحوا به جنت بروه د وبنشو

  درجوانی توبه کردن خصلت پيغمبريست

  ورنه درپيری ھرگبروترسامسلمان ميشود

 دسترسی برای معلوالن

BBC Persian  

  

  معمر قذافی به مھمانانش يک جلد قرآن و پنجاه يورو ھديه داد

د،  وده ان ان جوان اھل خوشگذرانی ب ه زن ه ھم ميزبان يک مھمانی مجلل در رم، پايتخت ايتاليا، از مھمانان خود، ک
رده است، او . پذيرايی غيرمنتظره ای کرده است ان خود دعوت ک ا از مھمان ه آنھ يدنی ب ذا و نوش ارف غ به جای تع

  .مسلمان شوند

انی يکشنبه شب  ان مھم ود و ميزب ه ب ام گرفت ادی انج وامبر١۵(دعوت از مھمانان با وسواس زي ، ھويت خود را ) ن
  .ھنگام دعوت از مھمانان برمال نکرده بود

ده ا زنان جوانی که به اين مھمانی عجيب دعوت ش ده ت نين ھج ين س د ب ر و ٣۵ بودن م يک مت ا دست ک د آنھ  سال و ق
  .ھفتاد سانتيمتر بوده است

  .به مھمانان گفته شده بود اجازه ندارند پيراھن يقه باز يا دامن کوتاه بپوشند

شين در شھر  دويست زن جوان خوشگذرانی که اين شرايط را رعايت کرده بودند توسط اتوبوس به منطقه ای مرفه ن
  . برده شدندرم

  .مھمانان بعد از عبور از قسمت نگھبانی به تاالری مجلل راھنمايی شدند و به آنھا گفته شد، منتظر بمانند

اکی شوند ا ش ادی از آنھ ی يک . اما اين انتظار به دراز می کشد و باعث می شود شمار زي ا حت ه آنھ ن مدت ب در اي
  .ليوان آب ھم نداده بودند
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  . معمر قذافی، رھبر ليبی-ان اصلی اين مھمانی مرموز برمال می شود يک ساعت بعد ھويت ميزب

  .آقای قذافی برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل متحد در باره بحران غذا به رم سفر کرده است

اره نکات  ا و موعظه در ب ايی آنھ رھبر ليبی بعد از آن که در ميان مدعوين ظاھر می شود، شروع می کند به راھنم
  .نگيز دين اسالمشگفت ا

دان استدالل  او به دويست زن جوانی که در اين مھمانی حضور يافته بودند، گفت که اسالم بر خالف آنچه برخی منتق
  .کرده اند، دينی مبتنی بر عقايد ضد زن نيست و آنھا را ترغيب کرد، مسلمان شوند

  .يکی دو ساعت بعد از اين ماجرا، مھمانان محل مھمانی را ترک کردند

  .يک جلد قرآن و ھمچنين پنجاه يورو: آنھا، که معلوم بود کمی حيرانند، دو ھديه از معمر قذافی گرفتند

 
 


