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گذردیراه جنت از افغانستان م  

( امریکا –روسیه ، هند – پاکستان  ،ایران –عربستان این یک حقیقت مبرهن است که جنگ نیابتی شش قطبی)
 ، ادامه خواهد داشت .وقتی که جاهالن افراطی مسلمان به عقل نیایند تا و ادامه دارد ما درکشور

 
که  شهرمزارشریف اینرا به اثبات میرساند تاسوعا وعاشورا در زیارت سخی کابل و وقایع وانفجارات روز

داعش خراسان جنگ نیابتی یمن وسوریه را درافغانستان ادامه داده وحوسی های  عربستان سعودی توسط سلفی ها و
 ترس خود قرار میدهد . شیعه را ازطریق افغانستان تحت رعب و

 
 بنام جهاد و را کشتار لشکر جنگوی به نیابت جنگ کشمیر طیبه ، حقانی و تبانی گروهک های لشکرپاکستان هم در

یس اطالعات ئافغانستان ادامه میدهد ثبوت آن اظهارات اخیر مشاهد حسین ر قلب کشمیریان در دلهره انداختن در
 شورای امنیت پاکستان درامریکا می باشد که باچشم سفیدی به آن معترف هست .

 
شهر حلب سوریه میخواهد مسلمانان  طرف روسیه در اسالمیون افراطی از تالفی به سرکوب داعش و م درامریکاه

. )زورم به طریق افغانستان به آنجا آمدنی است هراس نشان داده که گویا انقالب اسالمی از رعب و آسیای میانه را
 خرنمیرسد ، میزنم به پاالن او(

 
توسط راکت  هیلکوپترثبوت آن سقوط  ،ضد ناتو میجنگد درافغانستان بر روسیه هم بادادن اسلحه ی مدرن به طالبان

 .آن به شهادت رسید نفر در 8بغالن میباشد ، که  روسی در ۀپیشرفت
 

افغانستان دریغ ننموده ثبوت آن کشته  به مخالفین امریکا در را کمک های خود ایران هم درین تنورداغ نان میپزد و
 .پاکستان توسط امریکا به قتل رسید بین ایران و حدیرس ۀمنطق ران درشدن مالمنصور است که حین برگشت ازای

به افغانستان برضد پاکستان یاری اقتصادی  تنها کشوریکه صرف به جنگ استخباراتی درین میدان اکتفا میکند و
 .، هندوستان استمیرساند

 
 خلص به گفته ی مرحوم داکتر نجیب هللا ))راه جنت از افغانستان میگذرد ((

 
 حال ببینیم ضرر اصلی را کیها میبرد !

 
بی  –کشته میشوند  ،محوری مردم افغانستان اند که به اصطالح چوب سوخت اسالم هستند متضرراصلی و الف :

 خانمان گردیده کاشانه ودارایی خودرا از دست میدهند.
تیکه داران اسالم  را دالر اصل…. بلی گویان به اصطالح جهاد : اینها خدای بجات استعمال میشوند مانند آله ب :

 .ون است…)رهبران ( شان تصاحب میشود وبه اصطالح مفاد شان فقط درز
 

به پول آن برای مسجد  میدهم و را )مال صاحب من فالنی خود :گفت مال آمد و ؟ شخصی نزد ون چیست….درز
صرف  را میشود ودرجواب گفت ))ثوابش به گناه مج یا گناهش ؟( مال است و زیاد ثواب این کار  بوریا میخرم ـ

 فایده است(( ون به تو….درز
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منبعد کافری  دین وحشت معرفی میدارد و : اعمال اینها به جهانیان دین اسالم رااسالم است سومی خود متضرر ج :
، داعش ،سلفی اسالم نیست عیب اصلی در حالیکه عیب در به دین اسالم رو نمی آورد حتی برعکس میشود در

شود که بدین اسال م روآورد فرقه اهل تشیع را انتخاب خواهد نمود  حشی هم پیدااگر کافر و وهابی وغیره است و
دردین اسالم هم دانش سخن اول  .دانش سخت کوشااند راه تحصیل علم و در آدم کش اند و زیرا آنها کمتر وحشی و

 انند( پس کلبهای شیرآنهایی که نمید با کسانیکه میدانند بربراند رامیزند زیرا خداوند )ج( درآیه کریمه میفرماید )) آیا
 .ضدبشریت است خراسان خفه نشوند زیرا اعمال شان غیر اسالمی و پکتیا و
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