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 ۲۰۲۱/۰۶/۲۲         یمراد محمد
 

 
 کنند یم منبر  و محراب در جلوه  نیکا واعظان

 کنند  یم  گرید کار آن روندیم خلوت به چون

 

پس از شنیدن خبر فعل شنیع مفتی »عزیزالرحمان« منتظر ماندم  

ها  تا اصل قضیه روشن شود. اکنون که ثابت شده است وی با طالب 

می  برقرار  جنسی  می رابطه  خود  وظیفه  است،  چند  کرده  تا  دانم 

ای بنویسم. مفتی عزیزالرحمان از مدرسین »جامعه منظور  جمله 

است  پاکستان  الهور  شهر  عضو  اسالمیه«  حزبی  نگاه  از  وی   .

»فضل  موالنا  شاخه  اسالم«  علمای  »جمعیت  به ارشد  الرحمان« 

های این شاخه به صدور فتوای جنگ در  رود که مفتی شمار می 

رهبرش  مانند  هم  عزیزالرحمان  مفتی  دارند.  شهرت  افغانستان 

افغانستان بود و  موالنا فضل از حامیان جنگ در  الرحمان، یکی 

دانست. هرگاه مفتی  ارالکفر« یا سرزمین کفار می افغانستان را »د

می  حرف  افغانستان  در  جهاد  از  دهعزیزالرحمان  طالب  زد،  ها 

آمادگی می  اعالم  افغانستان  در  این  برای جنگیدن  عازم  و  کردند 

می  هزاران  کشور  ریختن خون  عامل  عزیزالرحمان  مفتی  شدند. 

ای از مکافات دنیوی ریختن  اش، گریبانگیرش شد. این گوشهار شیطانی گناه در افغانستان است که سرانجام افکانسان بی 

های مظلوم است و قطعاً عذاب اخروی شدیدتر خواهد بود. مفتی عزیزالرحمان، یک مفتی از هزاران مفتی خون انسان 

. در واقع مفتی  پاکستانی است که افغانستان را دارالکفر دانسته اما خود مشغول ارتکاب هزاران نوع فعل حرام هستند

کنند اما خود به تنها چیزی  های پاکستانی گرداننده اصلی جنگ در افغانستان بوده که به اسالم تظاهر می عزیزالرحمان 

های اسالمی است. دولت پاکستان هرگز قصد نداشت که مفتی عزیزالرحمان از عوامل سرویس  که عقیده ندارند، آموزه

ه خاطر برانگیخته شدن افکار عمومی و فشار فعاالن مدنی بر دولت، سرانجام ناگزیر  اطالعات خود را دستگیر کند اما ب 

  .شد وی را بازداشت کند تا اعتراضات بخوابد
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ای از های زیادی در افغانستان ریخته شده است و رسوایی مفتی عزیزالرحمان را نشانهپایان سخن این که اخیراً خون 

  .کان و زنان در افغانستان، باید دانست خشم خداوند به خاطر ریختن خون کود

 لطف حق با تو مداراها کند

 که از حد بگذرد رسوا کند چون 
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