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  60/60/2610               آريا نژاد
 

 !؟ يا وارث انبیاء .آی .اس .پیرو آی «اشرفی»
 

و برای بشريت دستور داده است که شما  به آن اعتقاد داريم  و دينی را که ما در افغانستان پیرو و راهرو آن هستیم 
به نزد خالق ما از بین رفتن يک  نسبت به شما مهربان است و ج و خداوند نفس های تان را به هالکت نیاندازيد 

 .باشد های روی زمین می بین رفتن تمام انسان انسان بیگناه به مثابه از
 

سمت  به .آی .اس .جانب آی و از ن خام ريش که خود را عالم دين معرفی کرده واما به تازگی يک تن از افراطی
 اتومی سالحمسلمانان  ، که اگرگفته است وسانه ها حديث اندازی کرده به ر ، شورای علمای پاکستان گماشته

 .ی تحقق اهداف خويش قربانی نمايند، جان دارند و بايد آنرا براندارند
 
، برمی ب مردم پاکستان را فريب داده استقبای عجیب و غري از گفته های اين گردن کلفت پاکستانی که با عباء و 

پندارند بدون  مذاهب ديگری نیز پیروانی دارد که حرام را حالل می ذاهب چهار گانه از مپاکستان عالوه  آيد که در
شريعت غرای محمدی چه حکم و  عکس آن از منظر دين مبین اسالم و وبدانند که حرام را حالل دانستن  آنکه

 .پیامدی را درقبال دارد
لک  .اس .اس .يی که در بساط آی «طاهر اشرفی»که ست مضحک به نظر می آيد اين از اين میان آنچه بی مزه و

ز اسالم چنین ياوه سرايی کرده و ا ،شود ظاهرًا از آن به عنوان رئیس مالهای پاکستانی ياد می و لدر شده است و
 .استفاده ابزاری می نمايد

نی که چندی ، قاضی حسین احمد آموزگار تروريستان جهاپدر معنوی خون آشامان طالبی «فضل الرحمن»از مال 
را کسب نمايد زيرا رضای خداوند را  جبست بدون اينکه رضای خداوند  سنگرانش رخت سفر هم  پیش از ياران و
و چرا مانند شاگردانش خود را انتحار نکرد تا  دستکم به زعم خود رضای ديگر کشی می پنداشت  در خود کشی و

ه صحت سقم  نماز اش را به کرکت باز ک و عمران خانپروردگار را خود هم نصیب میشد به زير خاک رفته است 
م ه گله که بار ها اسالخوش گذرانی با دختران روسپی کرده است چ داند و عمرش را صرف فحشا و نمیدرستی 

  .نموده اندو به خاک و خون کشاندن ملت ما   فالکت گرفتند و از آن استفاده ابزاری در تمسخررا به 
 

کشور  چندی پیش حمالت انتحاری را در پاکستان تحريم اما امروز در .آی .اس .ثین آیمضحکتر از آن اين که وار
، قوم و منحصر به زمان و مکان جهان شمول بوده  دين مبین اسالم دين همه گیر وحالیکه  دارند در ما آنرا روا می

سد چیزی را که امروزه و قبیله خاصی نمی باشد و يا به تعبیر ديگر دين اسالم پاکستان و افغانستان را نمی شنا
گفته اند که انتحار در  ن کرده ویشرايط و مکان تعی جشیاطین اسالم صفت برآن تأکید دارند و برای  حکم خداوند 

ستان به عنوان حالیکه پاک شود  در روا پنداشته میان به دلیل حضور  نیروهای خارجی و در افغانست پاکستان حرام 
نشان گرديده و صاحب نام  و از بدو پیدايش در بساط انگلیس پرورش يافته ريخ شده است و أاجیر انگلیس ثبت ت

ين مال های پاکستان اما ا  .دامريکا زنده می باش ۀمک های ملیارد دالری اياالت متحداست و اکنون نیز از برکت ک
  .مريکا را مردود می شمارندابا دوستی با انگلیس را مشروع اما نمک نا شناس 

 
ان پاکستانی مساعد زمینه آنرا همین مال ها و سیاست مدار  ،ها در افغانستان حضور يافته اند ئیمريکاااگر امروز 

ندان راستین درد به کشور خود داده اند، درحالیکه  فرز مريکا اجازه ايجاد پايگاه شمسی را دراساخته و برای 
نب را به اره پوز متجاوزين و اجا، همو .آی .اس .افغانستان نه مزدوران دستگاه استخباراتی آی ۀاستخوان رسید

دهند از استیال نجات  و آنهايی را که امروز علیه ما فتوای جهاد می جواب دندان شکن یده و برای شان خاک مال
 .داده اند
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دين اسالم خر کردن به حقیقت خیانت و تمس در گذاشتن نام عالم دين باالی اين قماش افراد،  یمبا توجه به آنچه گفت
ان بشريت و جفا در حق عالمان واقعی دين مبین اسالم خواهد بود زيرا دين اسالم علما را وارثین انبیاء جه در

 .آی .اس .حالیکه مال های پاکستانی که آبشخور انگلیس ها هستند ترجیع دادند که وارث آی در .خطاب کرده است
و تروريست پرور  بوده  .آی .اس .ت آیخدم باشند تا وارث انبیاء و به کرات ثابت ساخته اند که دشمن دين و در

 . اند کرده امسخرلت مظلوم ما بکار برده و به فالکت رساندن م وسیلهاسالم را به مثابه 
 

قبال درست رسانیدن پیام کالم  ولیت های سنگینی که درؤمسقعی جهان اسالم  خواهد بود تا برين اساس برعلمای وا
نسبت به دين اسالم  .آی .اس .جلو تمسخر وارثین آی درست ادا نموده وباشد  الهی و احاديث نبوی متوجه شان می

و جايگاه  وجودی ت مسلمه برسانند تا دستکم فلسفه ن حکم کرده است برای امأعظیم الشقرآن گرفته و آنچه را  را
 اهلل  ءاانش در ذهن داشته باشند  یو پاسخی به درگاه حق تعال انظار جوامع اسالمی بیمه نموده  معنوی خويش را در

 
 پايان

 


