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شعله های آتش جهنم لمبه کنان از هرطرف سرکشیده بود، دود غلیظ سطح آتش ، فضای و اطراف را فرا گرفته بود،  

خفه کن و مکدر ساخته بود . لمبه آتش چون امواج بحرهرطرف  سوخته بوی گوشت بریان محیط و محوطه دوذخ را  
زبانه می کشیدوهرآنجه را در اعماق خود می بلعید و نابود می کرد جزمرگ ونستی اثاری از حیات و زنده بودن  
دیده نمی شد. دو ملک قوی هیکل و زشت چهره در حالیکه لباس آتشین در بر و گرز آتشین در دست دارند در صحنه  

ه می شوندو دست می اندازند و پیکر نیم سوخته را از اعماق آتش بیرون می آورند. پیکر نیم سوخته که معلوم  دید
می شد اسکلیت از تازه جوان است در باالی کنده آتش می استد، دود غلیظ و شعله های کمرنگ آتش در گوشها و  

یری که از حلقه های آتش ساخته شده بدستان پرغانه های دماغش می برآمد. چشمانش دو قوغ بزرگ آتش است و زنج
بیک   ها که شباهت  از ملک  آوازسهمناک یکی  استاده.  ملک عذاب  منتظر هدایت  و  پیچیده شده  و گردنش سخت 
لودسپیکرجرداشت و فضای جهنم می پیچید به جسد سوخته جان، خطاب کرد: ای انسان نابهکاروجانی میدانی ما  

دوذخ موظف هستیم آمدیم تا چند دقیقه با تو مصاحبه ی داشته باشیم واز تو بشنویم   منحیث خبرنگاران و ژورنالستان
تا اگر خدا بخواهد باعث عبرت دگر ساکنین کرهَ خاکی گردد. جسد سوخته با زبان چون ماهی بریان شده ولبان آماس 

هستیدو هنوز قلب های تان  کرده چون لوله کباب به آواز لرزان صحبت میدارد. ای مردمانیکه هنوز در قید حیات  
در حرکت است و خون در رگهایتان در جریان است ، قدر نعمت زنده بودن را بدانیدو ازهرلحظه آن لذت ببرید.آه 
دام   در  "انتحاری" معرفی هستیم  بنام  نزد شما  فریب خوردگان که  ما  .افسوس  بود  ولذتبخش  که زندگی چقدرزیبا 

یب خوردم که پشیمانی سودی نداردومرتکب گناه اعظیم وبزرگ شدیم که انسانهای شیطان صفت افتادیم وسخت فر
جبران پذیرنیست. ای مادر مهربا ن که مرا به شیره جانت پروریدی وبرای آرامی من چه نارامی هارا متقبل شدی و  
ای پدر زحمت کش من که برای بهترساختن زندگی ما شب وروززحمت کشیدی به امیداینکه بزرگ شوم تشکیل  

ایله کنم .خدمت شما را کنم وروزی اعصای پیری خودت و مادرم شوم. ای خویش وقوم ووطنداران گرامی و  ع
باالخره عالم بشریت نزدهمه شما خجالت وشرمسارهستم . بلی! من وهمساالنم را فریب دادند. آن ریش درازهای سر  

و چشم سرمه کرده ها، باالخره آن شیطان  تراشیده ها، آن شکم بزرگ ها و تسبح بدست ها، آن ریش خینه کرده ها  
صفت ها خدا ناترسها ما را با نشان دادن بازارهای سرخ وسبزفریب دادند درحالیکه پدران و مادران با دل های پاک 
مارا برای آموختن قرآنکریم و مسایل دینی نزداینها به شاگردی فرستادند ضمن تدریس دینی ما را طروق و تخنیک  

را می آموختاندو می گفتند: ای دنیا پرجنجال گرهَ خاکی برای کافرها و نامسلمان هاست و آخرت و  آدم کشی وجنگی  
جهان ابدیت مال ما وشما مسلمان ها ست. شما ببینید زندگی درین دنیا چقدر مشکل و تکلیف آوراست ، پدران تان به  

به چه مشکالت دست و گریبان هستند.شما   چه زحمت و تکلیف لقمه نانی بدست می آورد. مادران و خویش و قوم تان 
ها باید زحمت بکشید تا یک کسب وکمال یاد بگیرید و خود را صاحب یک لقمه نان والآخره صاحب زن واوالد خانه 
شوید آیا خرچ طویانه ومصرف عرسی تان را خودتان و پدران تان تهیه می توانید. در طول این زندگی پر مشقت آیا  

وچه خطا ها شوید. خدا میداند در آخرعمر که همه دست خالی ازین دنیا میرویم توشهای برای  مرتکب چه گناه ها  
آخرت خود برده می توانیدو یا نه؟ آیا انسان ازین خاکدان با ایمان میرود ویا بی ایمان؟ بمامی آموختاندن که بهترین  

با توشه ای سرشارو دست پروروی س فانی که  آسانترین راه ازین دنیای  رخ وسربلند وسرفراز گذرکنیم "عمل و 
انتحاریست". این عمل ازبین بردن کفارو پشتی بانان و هم پیمانان نا مسلمانان است که آسانترین وکوتاترین طریقه 
داخل شدن در بهشت برین است بمجرد داخل شدن در آنجا هوران بهشتی شما را پذیرائی کرده و خیر مقدم می گویدند  

ن کمربسته درخدمت تان هستند، در آنجازندگی ابدیست. هر طرف درزیر درختان جوی های  و غلمان چون نوکرا
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شیروعسل جاریست. قصری از یکدانه نگینه ازهر کدامیکه میل داشته باشید از یکدانه ی زمرد، یاقوت ، الجورد در  
 شیده می شود. این امتیازاختیار تان گذاشته می شود. گناه های پدران و مادران و بزرگان تان از برکت شما بخ

نصیب شما است و باید ازین استفاده کنید. اما نا گفته نماند که هر آنکو درین عمل شما همراه تان زندگی را پدرود  
می گویند مهمان شما هستند ومی توانید آنها را با خود به بهشت ببرید. به اندازهَ زیرتاثیر آمده بودم که از شوق بهشت 

 .ن سمین تن و زیبا روی خواب از چشمم پریده بود و دقیقه شماری میکردم به امید رسیدن نوبتو رسیدن به هورا
آواز سهمناک ملک دو باره در فضای جهنم پچید: ای ملعون گناهکار ! نمیدانی که خداوند)ج( می فرماید "بهشت  

بنام تدریس دین مقدس السالم شما   جای نیکو کاران و پرهیزکاران است نه جای گنهکاران وبی ایما نان " آن کسانکه
را راه غلط نشان داده عنقریب درکنارشما قرارمیگیرندو درین آتش می سوزند و به عذاب ابدی گرفتار می شوند.درین 

 اثنا گرز آتشین در فرق سرفریب خورده به شدت خورد و در اعماق آتش فرو رفت. ختم 
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