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  !محترم جناب جالل از جرمنی
      بسم هللا الرحمن رحیم

یکی از مخلصین قلم برادر با ایمان ومسلمان حقیقی ما جناب جالل از جرمنی همیشه به نکات بنیادی می پردازند که بنده 

کاسی را  تأئید کرده بود این جناب  در بخش نظرات  جناب جالل از جرمنی که  نظر عالی قبل روز وایشان می باشم. د

 نیستم.  همنواایشان نظر با   بن سلمانمحمد  شهزاده  تأئید من نیز می باشد. تنها در مورد مورد  ،ه یتائید

 دُرست.    حرفیست کال ً بجا و «فریب تبلیغات غرب مکار را خورد. نباید» بقول جناب کاسی  درخلصبلی 

براه انداخته اند ومسلمانان را بوسیلۀ مسلمانان می کـُشند  واین کشتن را را قلمرو اسالمی جنگ  در جهان وبخصوص هم اکنون  که در تمام

تبلیغات نادرست  بابیخبر از همه چیز   فیسپوکی هایبدبختانه  !!وحشتزاء اسالم استبال تشبیه  دین  از ناشی گویی طوری توجیه می کنند که 

ایشان است ۀ جامعکه به ضرر  استکبارو ندانسته در خدمت تبلیغات خته پردااسالم به  گوییناسزاش وحف به ندانسته ،جد می آوردکه آنها را بو

  . ندمی گیرقرار

همچون چراغ در تا کنون  وباشد   محمد بن سلمانیگانه مرد میدان را که    ،استجوامع اسالمی به طاعون استعمارمبتالء شده کنون  که ا

ند. باشمذمت کرد. نباید بدون تحقیق صدای ما وصدای رسانه های استعماری همسان را اوتاریکی ها روشن شده است نباید همصدا با استعمار

افغانها در برابراعلیحضرت امان هللا  خان که بر منافع مردم و دین رهایی در گذشته شویم. چنانچه  استعمارپس چرا نا خواسته ابزار تبلیغ 

  اتمتاسفانه دچار سؤ تفاهمما  ملت ،وقتراستعما ۀنادرست و فریبند بخش مردم تکیه داشت ومنافع استعمار را از میان برمیداشت براثرتبلیغات

 وار می سوزند.اسپند هم تعمار ساخته تا هنوز سادر جهنم که شد. جبران ناپذیر

من معتقدم که هرملتی درهرجای دنیا حق  »:بوضاحت تذکار داد و گفت که  اسرائیلرفت ودر مورد  امریکابلی به  محمد بن سلمان
زیرا او  «.داشته باشند ها واسرائیلی ها حق دارند زمین خودشان را زندگی درصلح را دارند.من معتقدم که فلسطینی

 دست کی ها است. رهای غربی سرمایه داری بیشتر د دولتقدرت  نیک میداند که 

برزبان آنها  نه شرقی ونه غربیشعار عوام فریبانۀ  ند وه اکه بوسیلۀ غرب در ایران آورده شده ونصب شداست  برخالف کسانی بن سلمان

را  عملۀ وفعلۀ سفارت امریکایا و. میکنمنقشه اسرایل را از روی کره زمین محوه ند وبرای عوام فریبی شعار دیگری سردادند  که ه اگذاشت

صدام وقزافی  بااستعماردرحالیکه  ادامه دارد.مارعبا استآنها  عوام فریبانه ی زرگریاگروگان گرفتند وتا کنون جنگ هغرض عوامفریبی 

های ایرانی چگونه  مونیستژهدر خدمت بلند گوی غرب لندن  بی بی سیکه رسانه  ستشاهد اتانه تمام مردم خخوشب  ؟؟کردننگ زرگری ج

درایران  دولت یزیدی و شمری را استعمارزده اند درحالیکه  مردمودولت آخوندی ایران دست به فریب  کرنما ها روشنفگذاشته شده است  

تکرارمی  شوییزغرض مغ بی بی سیدر پروگرامهای مختلف جعلی ایران  را هر روز تاریخ  .اساس گذاشتندبرعلیه مبانی اسالمی وانسانی 

ندانسته مغزشویی شده درخدمت استکبار که نویسنده های قلمدار مانیز  ندنمودوبرجسته  یج روترا  آریا جعلی ۀنژاد پرستانالح طاص. هرجا کنند

 .هدمی دکنان محک قرارنشخوار  پیری سندردیکر که در جوانی فریب آنرا خورده بود بار ا ساخته ر پیر داووداسناد قلمفرسایی دارد و
 

گفته بود  اکرمچیزیکه حضرت پیامبر"که هر ملتی در هر جای دنیا حق زندگی در صلح را دارند" شعار برحق سردادبن سلمان 

 یهودی ها زندگی با هم داشتند.با و حق حیات را نباید از کسی گرفت. چراکه جامعه مسلمان صدر اسالم 

غرض تنظیم حسابات روز در ماه  2دو اگر را مهار کرد. آنهایکه  شده لیاردریشهوت رانان سعودی م توان داشت تا جایکه برومنداین جوان  

 ونمازبدون چلتار  زیباشخصی ایشان در جزایر و کشتی های  روز ماه را درکاباره ها 28خانه بودند و چلتار می پوشیدند ولی  پولی ایشان در

 .بود نا معلوم  سرنوشت آن اطفالبا انواع فساد می گذشتاندند ودختران نا بالغ را برای یک بار استفاده می خریدند وفردا 

دست به بیداری جامعه عربستان آهسته آهسته  وبا احتیاط می زند او دشمنان انسانیت را  نهضت زناناز برحق بنام طرفداری   بن سلماناما 

جان بسالمت برد.   بن سلمان (الحمد هللا)که از توطئۀ تروراستکباریم همه شاهد ا  ۲۰۱۸/ریلپا/۲۱ بتاریخبهتر ازما وشما می شناسد. زیرا 

 .بن سلمان براه انداخته استتوطئه علیه  منحیثاشقچی خجمال بنام موضوع خبرنگار  راطرح دیگری استعمار اکنون 

ویا  کشتندطالبان   ،به اشارۀ خود شانرا موتروانش  وو خبرنگار افغانی ترجمان نقشبندی  پاکوقتی شهید غرب دایی مهربانتر از مادر ورنه  

پس چه شد که  ؟دنبه فراموشی سپرده می شو گونهچ، ندقرار گرفتاری نتحاهدف فغانستان ابه اشاره خود شان در  جوانژورنالیست نفر  9

  ؟ بدنام کنند را بن سلمان تا می سازندپیراهن حضرت عثمان  بن سلمانعلیه برشند وازکشتن وی ـُ می ک خودرااستعمارقربانی  چیاشقخ
 

یعنی حرف این  .باقی مانده نمی تواند دولت سعودی یک هفته .اگرامریکا نخواسته باشد :گفت که (نکبچه ترسا)سه روز پیش شده هارترامپ 

تا  مسلمان نما هابرخالف تمام  بن سلمان. زیرا ندهداز دست  را ؟؟؟ استعمار باز دست وپاچه شده که گاوی شیری اش عربستان سعودیچه 

احیاء کند و تمام روحانیون ساخت غرب را که مفتخور لمیده از مکه را دوباره اسالم  تیقحقاست که میخواهد ع و قاطیک مسلمان حقیقی کنون 

عمل  (رض ). او مثل حضرت عمر دهدتنظیم نیک جامعه را فکری  باید آنها را از قدرت بیاندازد تا زمام   شناسد.بهترازما وشما می و ابودند 

ها تنزیل داده بودند قبول ندارد. زیرا پیامبر  قبر پرستیکشتاربی رحمانه و  در سطح که قاطعانه دارد. مبتنی براساسات اسالم. یعنی اسالم را 

 من مثل شما یک انسان هستم. وبعد از مرگ ارتباطم با دنیا قطع می شود.بزرگ بشریت خود گفت که 

   

که می گذشت  یکنار درختحوالی عصر از وقت خلیفه  وقتی حضرت عمر )رض(  (ص)حکایتی بیادم آمد که بعد ازمرگ  پیغمبر اکرم 

در زیر سایه آن مردم را منور میساخت،  دید تعدادی غفیری دور درخت جمع وبه یاد بود پیغمبر گریه ها ویاد آوری ها گاهی  اکرمپیامبر

نحضرت تیز اما آ شرکت کنددرین یادو بود دیدند خشنود شدند که شاید حضرت  نیز به آنها حضرت عمر خلیفه را داشتند. وقتی ، مسلمین 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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مردم را از که هوش دانست که  یاد وبود از پیامبر اکرم چیزی بدی نیست مگربه عاقبت آن متوجه شد که در آینده به رسم  تبدیل خواهد شد 

ند دآور.   بنا ً همه را وادار کرد تا بیل وکدال باخود خالصه خواهد شدزیر درختان فقط در یاد وبود اسالم و راه اصلی منحرف خواهد ساخت

 و از محسنات اصیل اسالمی شود خالصه یاد وبودبه بعد از تشریحات خرد مندانه  مبتنی برین که نباید اسالم بعد ما در زیر سایه درختان فقط 
ش را ردند. مسلمانان باید نمونه هرکارعالی در جامعه باشند. بنا ًدرخت را از بیخ وبن کشید و جایگ غافل،که نجات بشریت را رقم می زند

که قران عظیم الشأن را  یعنیرا  تا کسی دیگرهوس چنین خیاالت ناسالم را نکند. زیرا پیغمبر بزرگ بشریت معجزۀ  ساختر و گودال ج  

  .برجای گذاشته بوداست برای همگان رهنمای همه مشکالت اجتماعی 
) سید جمال الدین ( که از شمال  سید بزرگ اندیشۀمیداند که  غرب استعمارگر بعد از درخشیدن دوبارۀ اسالم بوسیلۀ   محمد بن سلمانپس 

نیز دست بکار شد و تحت  زورماستعماربالوقفه  جنبش های آزادی بخش شد،وسبب  ساخت. ناراماستعمار زمانه را خواب  افریقا تا اندونیزیا 

بنگاه داشته باشد،  همین بود که  اختیاردین اسالم را نیز در، سید وخواست  با بی تأثیر کردن اندیشه های اسالم زد دست به تخریبنام اسالم  

حرکت  و آخوند غیر ایرانیو آخوند ایرانی  سی، چچین روحرامبوکو ،داعشی، جهادی، طالبی ، اخوانیاحزاب  ،بنددیو را مانند  ینایاتجهای 

بکتاب دست نخوردۀ که متکی  بشریت  یحقیقباشد اما قوت این دین  هپاشیدبه بهانه های بمیان آورد تا لجن را بروی اسالم   را داعیش درچین

  (فرمائید مراجعهدر ذیل این نامه  پیو ۀ تحقیقاتیبه راپور موسسلطفا ً ) . یشروی استپو رو به  همچون کوه استوار وپابرجاست هاآن

، مولوی سمیع الدین وقاضی حسین  فضل الرحمنسید قطب و محمد قطب گرفته تا نیازی ومولوی  ،مودودی اخواندیوبندی ها، پیدایش بالخره 

 راه سازند،ممسلمان را گتا جوانان همه دست پروردگان استعمار بودند آنها رهبران که  ندآفتابی شدمنطقۀ درنیزآنها افغانی خوران  مانده پسو 

اسالم توضیح صحیح که )سید جمال الدین افغانی( را ، سید بزرگ بدهند واز جانب دیگر دکتورین از یک طرف دین اسالم را وحشی نشان

کند وهمه فکر کردیم که اینها ادامه دهندۀ اندیشه های  در منطقه،  اخوان ظهور میسید رن با اندیشۀ بیداری اخنثی کرده باشند.  زیرا مقباشد 

فعال  خواستند می اسالم  علیهنها از کجا آب میخوردند وآکه عیان کرد آنها  عملروز  تاهستند اما روز یافغانسیدجمال الدین بزرگ اسالمی 

 https://www.youtube.com/watch?v=A7TVftFZnfc: ویدیو ولینک مراجعه کنید) لطفا ً به این . بکنندبیخ اسالم را یر انسانی اعمال غگردند تا با 

 

 اکنون به او میراث رسیده است،او آرامکواز شرکت  . پول وثروت کهیک خانم داردیگانه مسلمان عربستانی است که تا کنون   بن سلمان
به حقانیت اسالم حقیقی روی آورده است. که استعمار ملعون با نمایشنامه های رقم رقم میخواهند عربستان را که مرکز مسلمانان جهان  اازغن

   را(  در دست داشته باشد. جهان  پولاست از دست  ندهد و دایم زمام عربستان )این معدن سر شار 
برابر آرامش دردر و داشتندرا مهار کرد، روحانیون که مثل زنبورها درهمه جا النه مزورانه  سعودی فاسد و فاسقهای ادرلییم بن سلمان

پس از را یکی  سلمانبن  ،داشتندتمساحی هر نهضتی همچون مار افعی سربلند می کردند و برعکس در برابر تمام جنایات استعمار سکوت 
همانطوریکه بزرگان دیگر را بد نام وتکفیر  ،میداند که با دهل وسرنای تبلیغات استعمار ،رااو عمل این  .روفتخواهد از جامعه دیگری 
  بود.باید هوشیار. بسیاراستو  حساس رامیخواهند ازجهان بردارند. خالصه سخن بن سلماناینک بخون نشاندند  و جوامع شانراکردند 

و مطالعات  و شواهدمی کردم ولی هم اکنون برویت محاسبات  نکوهشنزد خود را  بن سلمان جهنمی یهمین مدیاتأثیرمن هم چندی قبل تحت 
 است.  با استعمارنه پیوستن اوو ،علیه او نشانۀ صداقت او با اسالم استعماریهانی جی جهنمی دشمنی میدیادریافتم که مورد آن جوان بیشتردر

د و نقطه کتمان شدۀ دشمن را در یابند تا دچار توطئه  نارزیابی کنچیز را به دقت الزم هرمنظردور و باید انسانهای بزرگ اندیش  پس منظر
  .می باردعلیه انسانیت سنگ فتنه همیشه  ستعمارازمنجنیق دشمن نه شویم.  چرا که 

ندارم، فریاد مرا از سر لطف درین عیان کردن حقایق جز کنید واز من که قصد  بنده را رهنماییاگر غلط می گویم به بزرگواریتان بزرگوار 
 .داران مسئولیت بس بزرگ در برابر مردم بگردن دارنددرک کنید. زیرا قلمزمانه ودهشت وحشت تاریک سرای 

دوباره از چیره شده بر ممالک اسالمی را برچیند وآفتاب درخشان اسالم حقیقی را  و  تیرۀهای را حفظ کند. تا ابر محمد بن سلمانخداوند 
 برهمه جا پخش نماید.  مکرمهمکه 

: گفتگو با به عبارت دیگر ییعربستان سعودی را در گذشته وحال  درک کنید لطف نموده این ویدیودولت برای اینکه موقعیت بی صالحیت 
 کند. خلع وآن نیرو را شناسایی را بشنوید که چگونه نیروی سوم دربین مردم ودولت فعال است که هیچکس نمیتواند  شاهزاده بسمه بنت سعود

https://www.youtube.com/watch?v=aVL1sINTJUc&t=748s 

  «پیو»نتیجه گزارش مرکز تحقیقاتی 
 .میالدی، اسالم دین اول جهان از منظر تعداد پیروان خواهد شد 2050مستقر در واشنگتن، اندکی پس از سال « پیو»بر اساس نتیجه گزارش مرکز تحقیقاتی 

 .درصد جمعیت کل جهان در آن زمان بوده است 23میلیارد نفر بوده که معادل  1.6تعداد مسلمانان جهان حدود  2010در سال 

 .درصد جمعیت جهان( بود 31میلیارد نفر)معادل  2.2در آن زمان، تعداد مسیحیان جهان 

جهان از منظر تعداد دو دین اسالم و مسیحیت از نظر تعداد به مرز برابری خواهند رسید اما پس از آن، این اسالم است که دین اول  2050، تا سال «پیو »اس گزارشبر اس

 [فقط اسالم است، و نه ثروت فرعونی،ونه قدرت های نه نژاد می شناسد  ،داردپیام برابری و صلح که دارند ویگانه دین  نیازدین به مردم ] زیرا  .پیروان خواهد شد

 .های مسیحی استاز فرزندان در قیاس با خانوادههای مسلمان به داشتن تعداد بیشتری طبق گزارش این مرکز، دلیل اصلی این موضوع، تمایل خانواده

 .هستند« ترجوان»در گزارش همچنین بر این موضوع تاکید شده که به طور کلی، جمعیت مسلمانان در قیاس با مسیحیان، 

 .جمعیت اروپا را بهخود اختصاص خواهند داد درصد 10مسلمانان  2050در بخشی از گزارش بر افزایش تعداد جمعیت مسلمانان در اروپا تاکید شده و آمده که تا سال 

 .پیش از این برخی دیگر از تحقیقات درباره میزان افزایش تعداد مسلمانان در آمریکا انجام شده است

 .پیش از این تاکید کرده بود که در حالی که اکنون یک درصد جمعیت آمریکا مسلمان است« ایپسوس ُمری»سازمان انگلیسی 

 .درصد جمعیت آمریکا افزایش خواهند یافت 2.5مسلمانان به حدود  2050گوید که در سال می« پیو»ت اما مرکز تحقیقا

 .از جمله مراکز پرجمعیت اسالمی عالوه بر کشورهای خاورمیانه، کشور اندونزی است که پرجمعیت ترین کشور اسالمی جهان است  

درصد جمعیت کلی هند( به اولین کشور پر جمعیت جهان از  18میلیون نفر)معادل  310اد جمعیت مسلمانش به با افزایش تعد 2050هند تا سال ، «پیو»بر اساس گزارش   

 .منظر تعداد مسلمان تبدیل خواهد شد

 .پیشتر درباره مسلمانان آمریکایی و نظر غیرمسلمانان این کشور درباره آنها هم نظرسنجی ترتیب داده بود« پیو»مرکز 

 .درصد)نگاه مثبت( نظرشان را بیان کنند 100ش خواسته از صفر درصد)نگاه منفی( تا این مرکز از مخاطبان

 .هستند« ضد آمریکایی»از مسلمانان آمریکایی، « برخی»ها معتقد بودند که درصد از آمریکایی 49طبق این نظرسنجی، 
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