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 11/00/2013             آریانژاد

 مرمیاعطای کلید بهشت تا تعویذ های ضد  از
 

زیر نام  پاپ های کلیسا خود  یبرتانیای امروزی گروه  ی بنامیدر جغرافیا  ییعنی قرون وسط گذشته های دور در
برآن اساس به چشم کسانی که تا گلو  .شخصی و در انحصار خویش می پنداشته اند ملکیترا همه کاره و دین را 

از مردم مبالغ هنگفت به دست می آوردند برای دادن قباله بهشت  اشیده وپضاللت غرق بودند خاک  در گمراهی و
اینکه کس دیگری آمد وباورش براین  اندوزان فریبنده را نداشته اند تا آن زر ت سرباز زدن  از اوامرأمردم جر و

 تگی به اعمال شخصی فرد  دارد.بسزخ وجنت همورفتن به د نیست که خرید وفروش شود و ای بود که دین وسیله
 

اما با تأسف که  ،امروز حتی در جوامع غیراسالمی با چنان دیدگاهی موافق نیستند از آن ماجرا  قرن ها می گذرد و
نه تنها از دین مبین اسالم وشریعت  ی یکباردیگر رایج می شود ویامروزی چنین دیدگاه ها یدر جوامع اسالم نما

دین اسالم نیز به  کهابزاری می شود بل ۀغرای محمدی درجهت تحقق اهداف و مقاصد غیر اسالمی و سیاسی استفاد
یا از جمع بازماندگان شان  پ های کلیسا دوباره زنده شده باشند وگویا در آن جوامع پا مسخره گرفته می شود،

دین را  یو مانند قرون وسط ،مغایر شریعت اسالمی مبادرت می ورزند اعمالکسانی باقی مانده است که به چنین 
شناخت اسالم   برند وانسان های پاکدل وساده لوح را که از دین ومیوسیله ای برای تحقق اهداف غیرانسانی بکار 

 قربانی نمایند. خود ندارند شکارنموده و غرض برآورده ساختن اهداف یچندان
 

گرداننده های سازمان  خاصتا  از جانب اولیای امور  گفته می شود این پاپ ها در کشور پاکستان زیست دارند و
یدند که منطق ظرف چند سال اخیر به اعمالی مبادرت ورز . این پاپ هامی شوند استخباراتی آن کشورحمایه

آنها به  میدارد که برآن گروه ها هزار لعنت بفرستد، زیرا انسانیت واسالمیت را حیرت زده می سازد وآدم را وا
برای فالکت وبربادی ملت مظلوم ودرد به استخوان  ای ن را وسیلهآ کرات دین مبین اسالم را به مسخره گرفتند و

شرعی به آن کشور  ان افغان را که غرض فراگرفتن علوم اسالمی وبه گونه ای که گاهی جوان ،ما ساختند ۀرسید
 .ندنکشاب گده ها همنوع بی گناه خود را به کام مر رفته اند با اعطای کلید بهشت مجبور به انتحار ساختند تا خود و

آن حتی  درکنار ید برآن است،ؤانتحاری روز پنجشنبه در شاه شهید م ۀطی چند سال اخیر همه شاهد آن بودیم وحمل
را جا داده وغرض به  توسیله ساختند ودر الیه های آن مواد انفجاری بم وبارو را ن(أن عظیم الشآاز کالم الهی )قر

مردم ما به افغانستان فرستاده اند که بارها در اثر پشتکارمنسبوین ریاست عمومی امنیت ملی  کشیدن خاک وخون
کشور ما  را دارالحرب ومردم اش را مباح الدم هر چندی اینکه صرف نظر از . کشف وعاملین آن رسوا شدند

اگر از همه بگذریم در تازه ترین مورد بر بنیاد گزارش رسانه  .خوانده وبرعلیه شان فتوای جهاد صادر نموده اند
 ومی باشند  دهشت افگنان تربیهعده ای از ماله های اسالم نمای شیطان صفت پاکستانی که مصروف  گانیهای هم

میدهند تا مرمی به وجود  مرمینشان دهند تعویذ ضد  مادگیبرای کسانی که به قتل وکشتار درافغانستان از خود آ
از  تعدادیدر حالی از طریق رسانه ها به نشر رسید که  راین موضع مضحک وتأسف با .شان صدمه رسانیده نتواند

ای هماین های کنار جاده ای از سوی نیروو سنگین های سبک و  سالحجنگجویان طالب در والیت قندهار همراه با 
 امنیتی افغان گرفتار شده اند.

 

مرکزایالت بلوچستان پاکستان،  یک تن از این افراد بازداشت شده به دویچه وله صدای آلمان گفته است که درکویته،
وارد افغانستان شوند مربیان پیش از این که از پاکستان  تربیه شده اند وچمن و دیگر مناطق پشتون نشین پاکستان 

طالبان همکاری کنید خداوند جنت را نصیب تان خواهد کرد وهم چنان تعویذ هایی  اگر با اند شان برای شان گفته
داشتن این تعویذ ها مرمی به آنها  نمیرسد ونیروهای امنیتی آنها را  ضد مرمی به گردن شان آویخته وگفته اند که با

بهشت میدادند با  ۀهای کلیسا که برای مردم قبالپحال چه فرقی میان پابا این .دد شهنپیروز خواند ودرجنگ ننمی بی
تا در  لید بهشت وتعویذ ضد مرمی میدهندتربیه می کنند، کرا  دهشت افگنان راآی که .اس.مالهای حلقه به گوش آی

 سازند.بافغانستان سیل خون را جاری 
 پایان
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