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 !؟«اسالم معاندین»، «ناتو»چرا بجای 

 کفار ملت واحد اند!  چونکه

 و تحت پوشش کشورهای مختلف، عمل می نمایند.  ،مختلف عناوین، زیر «درازمدت»برای تأمین منافع  «ایشان»

بلکه کشتن و  ،نه تنها از برای بقای حیات و قدرت، جنون زده در خوشخدمتی می باشند ؛که بدتر از خودشان اند «اجیران شان»اما 

و بر ضمیر های  ،شان گشتهایدرونی  ایل... از خص بستن، خدعه و نیرنگ، دروغ و دیده درایی، وعده و فریب، تجمل و نطق سرایی،

 شان گره بسته است!ای شدۀ منجمد

 ایشان کور خوانده اند! 

 !می باشد «خالق هستی»فراموش کرده اند که حرف اخیر، از آن  چونکه

 .اندردگ برمالبیشتر جدا و ، «طیب»را از « پلید»ز الهیست تا وفت، این هم از رمه زمانی و چه مکانی تحقق خواهد پذیراینکه در چ

َعلَهُ  يًعا َفيَجخ ُكَمُه ََجي ٰ َبعخٍض فَََيخ َبييَث َبعخَضُه لََعَ
ييِّبي َوََيخَعَل اْلخ َن الطَّ َبييَث مي

ُه اْلخ زَي اللَـّ َمي ئيَك  ۚ   َجَهنَّمَ  في  ِلي ـٰ ولَ
ُ
أ

ونَ  ُ َاِسي  {971و همچنان }آل عمران: ﴾٧٣االنفال:﴿ ُهُم اْلخ

 !ندواقعی ا ند. اینان زیانكارانگو به جهنم اف آردو ناپاكان را برهم نهد. آنگاه همه را گرد  جدا کندناپاك را از پاك  هللاتا 

 

و در عدم حضور فیزیکی اش در صنف،  ،که در موجودیت کاله اش بر باالی میز استفالن استاد چنان باسیاست » :می گفتند که

 «سکوت را مراعات می داشتند.نظم و شاگردان 

 !ویبلی! شاید از برای چند لحظه و آنهم از ترس دیکتاتور بودن 

 ؛اما برای چند ساعت و یا چند روز و یا چند هفته و یا چند ماه و چند سال

 !؟چطور کره سماوییک بین آنهم نه در بین یک صنف کوچک چند نفری، بلکه در 
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جزئی ترین حرکات دشمنان شان  «رده یابی»شان که ادعای  «آواکسی»ها با دستگاه های  «سوپرِمن»بجا نخواهد بود که برای این  آیا

 ؟بخندیمرا می نمایند، 

 اشته ودس نفاق برتن در پی چند وطنفروش کمونیست )که لبا هماین سرزمین که تاهنوز «افراد گوسفندی»بجا نخواهد بود که برای  آیا

 ؟بگریمند، سیستیم کپتالیزم گشته اند( روان هستاجیر  اینبار

، مال هر کوردل بی ایمان و مقلد بی خرد نیست، بلکه مال کسانی ست که هر دو حالت )پیروزی و شهادت( را «گریه»و  «خنده»این 

 پیروزی می پندارند! 

َدى   إيحخ
ي قُلخ َهلخ تََربَُّصوَن بينَا إيَّلَّ نَيَيخ ُسخ وخ  ۚ   اْلخ

َ
هي أ ندي نخ عي ُه بيَعَذاٍب ميِّ

يبَُكُم اللَـّ ن يُصي
َ
بَُّص بيُكمخ أ َوََنخُن نَََتَ

ينَا يخدي
َ
بيُِّصونَ  ۚ   بيأ ََتَ بَُّصوا إينَّا َمَعُكم مُّ  ﴾٢٥التوبه:﴿ فَََتَ

خود  از سوی هللارا انتظار می برید؟ در صورتی که ما درباره شما انتظار می بریم که  (پیروزی یا شهادت) آیا درباره ما جز یکی از دو نیکیبگو: 

  .یا به دست ما عذابی به شما برساند؛ پس انتظار برید که ما هم با شما منتظریم

 

 ، نقش ضمیر زنده و قلب سلیم را در بنده گان رقم می زند!«گریه»و  «خنده»این 

  را که می گویند، بگویند! «بد و ردی»هر  ،کوردالن بی ایمان و مقلدان بی وجدانبگذار تا 

ن ُدونيهي  ُروني  ۚ   مي يًعا ُثمَّ ََّل تُنظي يُدوِني ََجي  ﴾٢٢هود:﴿ فَكي

 هللا ست، پس دست تان آزاد!()چون توکل ام بر  !ندهیدر ضد من برخیزید و مرا مهلت گرى بهمگى به حیله

 

د. اما درک نماین ادامه داردو مسلمین حرف هایم متوجه کسانی اند که می توانند عمق فجایع را که هم اکنون در جهان در برابر اسالم 

 بزرگ ساخته می شوند، ضرور نیست تا بدانند. پرورش یافته و  «دشمنان اسالم»آنانی که اجیر اند و با پول 

 «.تخم توحید بر روی سخره های قلب شان، ناممکن است که بروید چونکه»

 یی نمایم!وِ نمی خواهم زیاد حاشیه ر  

 رد؛ورا به زانو درآ «ناتو»توانست نیروی های اجنبی  نیزکه در عدم حیاتش  باد مردیبر  جل جالله هللاپس درود و سالم 

 ؛و فقیرانه از جهان رفت ،فقیرانه زیست نه اندوخت و که از ُملک دنیوی مردی

 ؛شدن انرفافرد مسلمان به کعصر، استقامت ورزید و حاضر به تسلیم کردن حتی یک  «بزرگترین طاغوتیان»که در برابر  مردی

 بهتر است: (مجاهد) برایم داده است جل جالله هللارا آنچه  ،که با نام اش هیچ پیشوند و پسوند دنیوی نداد و می گفت مردی

 ٌ ِّ َخَيخ
ِّ فييهي َرِبي ِني  ﴾٥٢الکهف:﴿...قَاَل َما َمكَّ

  .گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانایى داده است بهتر است

 

 فخر می ورزید! «مجاهد»و بر نام 

 را شکل داد! «راستین ینمجاهد»تصویری واقعی  ،شکه مرگ مردی

 !شمرگبلی، 

 گان گشت!الگوی آیندو  ،را شکست «موروثی امارت» های مکمر سیستکه  ،مرگش

 به فنا نبرد! ها بدعت همچو و ذره ای از پول زنده گان را در ،را شکست «عزاداری»بدعتی  های مکه کمر سیست ،مرگش

و برای موحدان آموخت که چنین عمل )تعطیل ارگان های دولتی و یا  ،را در سکوت نکشاند «حیات اجتماعی»لحظه ای از که  ،مرگش

 جهادی( خیانت ملی بوده و باید از آن دوری اختیار کرد!

 که:  ساخترا دوباره احیا  ابوبکرصدیقو ندای  ،اش به خرچ نداد و دفن پولی را در تجمل و زیور قبرکه  ،مرگش

 ! «بدارید که زنده ها به لباس نو بیشتر محتاج اندمرا با همین لباس های ژولیده ام دفن »
 !(آیدبه مشام همیشه  «روش محمدی»بوی از آن تا  ،خاکساری حفظ بدارند همانرا با  ویش، قبر امیدوارم که همسنگران:نوت)
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 «امت اسالمی»و برای  ،، در زیر نام وی به جهاد ادامه دادندربیت داشت که در سه سال عدم حیاتشچنان شاگردانی ت مردبلی! این 

برای  محمد از طریق آخرین فرستاده اش «خالق هستی»، بلکه از برای مسیری ست که نبوده دافرااز برای  «جهاد» ؛ند کهآموخت

 بشر ابالغ داشته است!

 چنین شاگردانی باد! ، ویدرمبر چنین  هلالج لجهللاپس درود 

 ، کی بوده می تواند؟مردبلی! این 

 ا فرستادنب سرمایه بر ضدش تبلیغ سوء می دارند؛ که قوت و یبا تمام مزدوران آنها،و  «معاندین اسالم» های ، تمامی رسانهکه مردی

 را سنگین تر و پُربارتر می گردانند! ویسرمایه های ثواب و پاداش آخروی  به وی،نفرین 

 ؛ نتنها در سرزمین ما، بلکه«عزت الهی»به اوج  هلالج لجهللاو استواری در مسیر با استقامت  که یک فرد عادی جامعه ما بود مردبلی! این 

 !گشتین کره خاکی کل ا در

 ؟، کی بودمرداین 

 او مال عمر بود!

 ؛«مجاهد»بلی! مال محمد عمر 

 !عمر ثالث

  ؛مؤمن ای توپس 

 ساز! «عمر گونه»و خود را  بیآموز

 ؛منال خویشاز غربت و فقر 

 استقامت کن، و استوار بمان! 

يَن  ي مخ َوََّل ُهمخ ََيخَزنُونَ إينَّ اَّلَّ تََقاُموا فَََل َخوخٌف َعلَيخهي ُه ُثمَّ اسخ  ﴾٧٣فصلت:﴿و  ﴾٣٧االحقاف:﴿ قَالُوا َربُّنَا اللَـّ

استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می  (در میدان عمل بر این حقیقت) سپسست،  فتند: پروردگار ما هللابی تردید کسانی که گ

  .شوند

 

 ؛سرمایه ای بی کران هست «عزت الهی»که 

 از برای خردمندان و حکیمان هست! ،و فهم اش

َمَة َمن يََشاءُ  يكخ ا  ۚ   يُؤخِتي اْلخ ً َ َخَيخ وِتي
ُ
َمَة َفَقدخ أ يكخ َابي  ۚ   َكثيًَياَوَمن يُؤخَت اْلخ ْلخ

َ ولُو اْلخ
ُ
ُر إيَّلَّ أ

كَّ  ﴾٥٦٥﴿ َوَما يَذَّ

 پند كسى خردمندان، جز و است؛ شده داده فراوان خیرى یقین، به شود، داده حكمت كس هر به و بخشد،مى حكمت بخواهد كه كس هر به هلالج لجهللا

 .گیردنمى
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