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 خضرخان                                     
  حقوقدان -يضاميرف

 اخيرا درمقام دفاع از ؛ستمريکاآودارای تابعيت   وبقولی امارات متحده اھالی پاکستان از که خضرخان
گفته است که تحرير حاضردررابطه با اظھارات  مريکاآتخاباتی حزب دمکرات مسلمانان مطالبی دراجالس ان

   .پرسروصدای اوست

تنھا به قاضی رفته خوشحال برميگردد> ولی اين مورد درادبيات فارسی ضرب المثلی است که ميگويند <
افراد خيال ميکنند که تنھا به قاضی رفته اند ولی نميدانند که  .ومثال درجھان امروز نميتواند مصداق يابد

   .درانحصار قاضی نيست اجتماعی درجھان امروز قضاوت

خضرخان اصال مسلمان نيست که درمقام  ؛ظھارات خضرخان فصل صالحيت استنخستين ايراد به ا *

 کفر خضرخان ازھمان روز وساعتی که به تابعيت کشور ،يک مسلمان به دفاع ازاسالم برخاسته است
   .مده مرتد وازاسالم خارج استآ مريکا درآ

رد رابطه اش با مريکا را اتيان کآ کشورخضرخان ھمان ھنگامی که به انجيل سوگند وفاداری به  *

باب ارتداد ازاسالم  از نراآ. اسالم تابعيت دوم رانمی پذيرذ ووکشورش وشرافتش قطع شده است اسالم
  .ميداند

يا اين عمل يک عمل آ ؛خضرخان فرزندش را درراه خدمت به کشورکفربه سربازی اعزام داشته است *

  ؟ وکارمسلمان مومن ومعتقد است

مسلمان  مريکا به کشورآمريکا کشته شده است يا درراه حمله آازيا فرزند خضرخان درراه دفاع آ *

  ؟عراق

  ؟يا مسلمانان بايد درراه اسالم جان فدا کنند ويا درراه اميال وتسلط کشورھای کفربرکشورھای اسالمیآ *

يتواند بمنزله جان دادن فرزندش درراه کشورکفرم ياآ ؛خضرخان ازميھن پرستی فرزندش مايه گذاشته *

  يا اصال مسلمان ميتواند برای کشورکفربجنگد؟آ و ؟ادن درراه اسالم تعبيرشودجان د
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مريکا را برای اقامت خود وخانواده اش برگزيده البد برای اينکه آ خضرخان سالھاست که کشور *

يا توسل آ سايش وکسب وکارميدھد ويا کفار؟آيا خداست که آ ،مريکا داردآسايش ويا کسب وکاربھتری درآ
  ؟ک حرکت مطلوب اسالمی استبه کفاري

يا خودايشان به آ، يا به گورستان نظاميان رفته استآ ؛قای ترامپ سوال ميکندآ خضرخان که از *

مريکا کشته آکه دراثردخالت ھای ناروا وسلطه جويانه  که در آن دنيا آمده، گورستان جوانان کشورش
   ست؟اشده اند ھرگز رفته 

 ٢٠٠۴جمله روزنامه اتريشی استاندار ازسال بنابراعالم دولت پاکستان ونيزروزنامه ھای جھان از *

پاکستانی شامل زن ومرد وکودک بوسيله  ٢۶٨۶يعنی ھمان سالی که فرزند خضرخان درعراق کشته شد 
يا خضرخان که يک شخصيت آ ؛مريکا درنواحی مختلف پاکستان کشته شده اندآھوايپماھای بدون خلبان 

اين کشتارھای ناموجه وغيرانسانی وتامين خسارات مريکاست برای جلوگيری ازآحقوقی ووکيل دعاوی 
رستان ھا وفاتحه خواندن ھا دردی ؟ سرزدن به گووارده به خانواده ھای مقتولين اقدامی کرده است

 است کننده درد ازجامعه وخاصه زيان ديدگان را فراھم نميکند ولی اقدام اساسی وقانونی است که دوا
    .که ميتواند موجد حق مزبورگردداولين پاکستاتی است قای خضرخان آو

 رلينگتون کشته شدگان باھرگونه دين واعتقادی وآخضرخان خطاب به ترامپ ميگويد درگورستان  *

   .ھرگونه جنسيت وقوميت مشاھده ميشوند

اسالم که خضرخان  ،کفراست نه مسلمانانخوب اين چه ارتباطی به اسالم دارد  اين طرزتفکرکشورھای 
نھا آ) ميداند وزنده ومرده نجس (مانند نجاست انسان ن است غيرمسلمانان راآد به مدعی ايمان واعتقا

   تا يک کافر در گورستان مسلمانان دفن شود.نميپذيرند . را نميدھد نھاآ تغييری درنجاست ولزوم دوری از

يا خود خضرخان آ ؟مريکا را خوانده استآيا قانون اساسی آقای ترامپ پرسيده است که آ خضرخان از *

> خوبست حضرخان اول بفھمد ی استدين ديگر ورترميگويد <او  ن کتاب اسالم را خوانده است که آقر
  .نرا با نوعی ازدين مدعی شودآت وبعد پيوند وبپرسد که دين چيست واسالم کدام اس

 به حساب غم واندوه ھمسرش گذاشت درحاليکه نراآھمسرخضرخان ھيچ صحبتی نکرد وخضرخان  *

کلمه حرف بزند  ن حد که نتواند دوآ نھم درآسال قبل درعراق کشته شده وبھانه غم  ١٢ند خضرخان فرز
. خاصه که اساسا اسالم مرگ راحق وخواست خدا ميداند وتالم ازکارخدارا تجويز نميکند ؛نابجاست

     که اسالم اجازه نميدھد زنان درمقابل مردان صحبت بلند کنندخضرخان نخواست راست بگويد 
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مريکا آمريکا به آازکفارجزيه بگيرد با اقامت در )پاکستانکشورش ( ن بايدآحضرخان که بحکم قر *

  ؟ن ھم ھمين استآحکم قر ياآ ماليات وجزيه ميدھد

اين برادری جايگاه خضرخان کجاست که ھمين حزب دمکرات که ايشان  يا درآ مسلمانان ھمه برادرند *

کشورھای  لمان درکودک وزن ومرد مس ھا ھزارده  وثری برای کشتاررا ميکند عامل من آ طرفداری از
 !نی استزند ايشان گرامی و فراموش نشدھا جان فرنت .است ....عراق وسوريه ليبی وافغانستان

   !؟گورپدرميليون ھامردم جھان

مريکا پيدا شده ومرگ فرزندش را پيراھن آقای خضرخان درجريان انتخابات آاينکه يکد فعه سروکله  *

توسل به  اسالم وتوکل و لت دست سياست کشورکفرکرده دليل روی گردانی ايشان ازآن وخودش را عثما
  .مريکاست که اين نيزاصالت را ازاظھارات وشھادت خضرخان ميربايدآينده آقدرت وحکومت 

  


