
 1جل جاللهخرید عذاب هللا در برابر سکوالریستها یعنی توطئه ی بی خیالی و سهل انگاری 

 بسم هللا و الحمد هلل

 اما بعد: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

منافقین خیلی دوست دارند که در جامعه  سکوالریستها یا به زبان عربی مشرکین به همراه دارودسته ی

هر غلطی را خودشان را میان مسلمین گم کنند و کسی آنها را از سایر مسلمین جدا نکند و ی مسلمین 

 به همین ؛مانع آنها نشود و اوقات آنها را تلخ نکندکاری به کار آنها نداشته باشد و انجام دهند و کسی 

ادر صو دارودسته ی منافقین مسلمین از احکامی که هللا تعالی در مورد مشرکین دلیل سعی می کنند 

دن کین داده بی خبر باشند. این جدا شکرده و دستوراتی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نسبت به مشر

 آنها از صف مسلمین بزرگترین ضربه را به آنها می زند. 

مسلمان نشان دهند که یکی از  تا کنون اکثر سکوالریستهای بومی تمام تالششان این بوده که به مردم

یه  صلی هللا علآنها و حتی مدافع حقوق آنها هستند حاال اگر یکی بیاید و آیات قرآن و سنت رسول هللا

وسلم و رای مذاهب اسالمی را بیاورد و روشن کند که اینها از مسلمین نیستند و بلکه دشمن شماره یک 

لَتَِجدَنَّ أََشدَّ النَّاِس َعدَاَوةً  »و سرسخت ترین دشمنان مسلمین نیز هستند چنانچه هللا تعالی می فرماید:

لَِّذیَن آَمنُوا اْلیَُهودَ َوالَِّذینَ   )یافت( خواهی دیدمسلماً و بطور یقین ( ) ای پیغمبر ! ( 82)مائده/« أَْشَرُكوا ل ِ

 و مشرکانند. ، یهودیانمؤمنان ترین مردم برایکه دشمن

روشن شدن همین آیات لرزه بر اندام این سکوالریستها یا به زبان عربی این مشرکین خواهد انداخت 

بخصوص زمانی که مسلمین مطلع بشوند که این سکوالریستهای محلی هم مرتد هستند و مشمول حکم 

 مرتدین می گردند. 

عالوه بر راه انداختن یستهازمانی که این جرقه های بیداری توسط مسلمین آگاه زده می شود، سکوالر 

جنگ روانی علیه روشنگران و زدن اتهامات و دروغهای رنگارنگ و متعدد به آنها تحت عنوان 

تندرو و تروریست و خشونت طلب و دشمن خلق کورد و  عرب پرست و صدها دروغ دیگر جهت 

 را مجبور بهین در لفافه ی آزادی های شخصی و ... مسلمترور شخصیتی این روشنگران سعی دارند 

اعمال خود کنند و نوعی بی تفاوتی را در میان مسلمین نسبت به افکار فاسد  سازش و سازگار شدن با

 و رفتاری های غیر شرعی خود به وجود آورند.

 غیر از این راهکارهای کامالً سکوالریستی مگر حتی با ادبیاتی شبه اسالمی مکرهای دارودسته ی

جاهل و فریب خورده نشنیده ایم که می گویند: تو چکار داری به دیگران هر  زبان عواماز منافقین را 

 یا عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش و...؟  ،کسی را در قبر خودش می گذارند

و قبول کردن طرف  ،این سخن در همان ابتدا یعنی به رسمیت شناختن عقاید و باورهای طرف مقابل

مقابل به عنوان موجودیت عقیدتی که می تواند ضمن حفظ عقاید و باورهای خودش با ما زندگی کند. 

اگر این سخن در مورد اهل کتاب صحت داشته باشد در مورد سکوالریستها )یا به زبان عربی در 

ته نمی شود تا در کنار مورد مشرکین( هیچ صحتی ندارد . چون سکوالریستها از آنها جزیه ای پذیرف

مسلمین همچون اهل کتاب و شبه اهل کتاب به زندگی مسالمت آمیز خود طبق پیمانها و قراردادهائی 

 ادامه دهند بلکه اصل برائت ابتدا از خودشان و سپس از عقاید و باورهایشان حاکم است.  
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ریستها و عیسی به دین خودش این سخن که فالنی را در قبر تو نمی گذارند و تو چکار داری به سکوال

نباید صدها آیه قرآن و حدیث صحیح و آراء امامان بزرگوار مذاهب و موسی به دین خودش یعنی : 

اسالمی را در مورد سکوالریستها )یا به زبان عربی در مورد مشرکین( به کار برد و نعوذ باهلل باید 

باید اینهمه آیه و حدیث و سخن ائمه را یا !! و به درد االن نمی خورند گفت تاریخ این آیات تمام شده 

َها یَا أَی   به خاطر قدو باالی سکوالریستهای نجس که هللا تعالی در موردشان می فرماید : انداخت دور و

اید ! بیگمان مشرکان نجس و  (. ای کسانی که ایمان آورده28)توبه/الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس 

عده ای می خواهند که ماها مرتکب خیانت کتمان آنهمه آیه ی ، شد.« دین»؛ دچار خیانت کتمان ندپلید

قرآن در مورد مشرکین یا سکوالریستها شویم که هللا تعالی در مورد کتمان کننده های آیات و احکام 

ُ ِمَن اْلِکتَاشریعتش می فرماید:  ِب َویَْشتَُروَن بِِه ثََمناً قَِلیالً أُولَئَِک َما یَأُْکلُوَن إِنَّ الَِّذیَن یَْکتُُموَن َما أَنَزَل ّللا 

یِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِلیٌم  ُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة َوالَ یَُزک ِ ( کسانی که آنچه 174)بقره/فِی بُُطونِِهْم إاِلَّ النَّاَر َوالَ یَُکل ُِمُهُم ّللا 

فروشند، آنان ند؛ و آن را به بهای کم )و ناچیز دنیا( میداررا خدا از کتاب نازل کرده است، پنهان می

 دارد. وگوید و آنان را پاکیزه نمیخورند. و روز رستاخیز خدا با ایشان سخن نمیجز آتش چیزی نمی

 ایشان را عذاب دردناکی است.

و ضد  د قرآنضبی بندوبار و ، سکوالریستها می دانند  که از نظر مسلمین اینها فاسد و بی اخالق و بله

هستند و نمی خواهند قانون شریعت هللا حاکم شود، و با آنکه خودشان در کار هللا و قانون شریعت هللا 

ی و راآیات و احکام قرآن و سنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم و تقریباً در کار همه دخالت می کنند و 

َواَل یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتَّٰى »می کنند  با قدرت نظامی احکام خود را بر مخالفین تحمیلنظر می دهند و 

، اما می خواهند کاری کنند که هللا و پیامبر و سایر مسلمین در کار آنها «یَُرد وُكْم َعن ِدینُِكْم إِِن اْستََطاُعوا

 .ددخالت نکنند و کاری به کارشان نداشته باشن

امانت در اختیار علماء قرار گرفته و حق خیانت به این دو زمانی که دین هللا و بندگان هللا به عنوان دو 

ل ُكْم أاََل كُ  »را ندارند و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  همه را نسبت به زیر دستان خود مسئول دانسته 

ن سم ، طرف دیگری که به اییر از کفار و دارودسته ی منافقینغ، «َراعٍ، َوُكل ُكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِهِ 

ی و گسترش اباحی گرو بی مسئولیتی و شانه خالی کردن از وظایف اصالحگری کشنده ی بی خیالی 

و یارگیری مرتدین سکوالر محلی در میان مسلمین و فریب دادن و از بین بردن نظارت عمومی 

دامن می زند به مالها و آخوندها و مولوی هائی بر می گردد که جرئت و غیرت و جسارت مسلمین 

 .انجام وظایف و مسئولیتهای خود نسبت به اصالح منکرات را ندارند

گل آویز شدن با اموری همراه است که در جامعه توسط عده ای پذیرفته حمله و چون هر اصالحی با  

حاال چون اکثر منافقین میان مسلمین همین همراه است؛ شده و قطعاً هر اصالحگری با واکنش این عده 

قرآن خوانهای به اصطالح ُمال و آخوند و مولوی هستند چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می 

اُؤَهافرماید :  تِي قُرَّ و رسانه های رسمی را اشغال کرده و اینها بسیاری از منابر مساجد  2أَْكثَُر ُمنَافِِقي أُمَّ

اگر این دسته از ُمالهای ترسو و کتمان کننده ی دین نشر افکار مسموم شده اند، و بلندگوئی برای 

ِصیبَنَا  قُل لَّن یُ  فراموش کرده اند که هللا تعالی می فرماید:مگر خودشان جزو دارودسته ی منافقین نباشند 

ِ فَۡلیَتََوکَّ  ُ لَنَا ُهَو َمۡولَٰىنَۚا َوَعلَى ٱَّللَّ رسد، جز بگو: هرگز به ما نمی[: »۵1]التوبه/  ِل ٱۡلُمۡؤِمنُونَ إِالَّ َما َکتََب ٱَّللَّ

 آنچه هللا برایمان مقرر کرده است. او ]دوست، سرپرست و[ کارساِز ماست و مؤمنان باید بر هللا توکل

 «.کنند و اعتماد
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 ودر قرآن  جایگاهی و از زیر بار مسئولت دعوت شانه خالی کردن هیچ بی خیالی و سهل انگاریاین 

که چکار داری به دیگران و تو را رد درسنت صحیح و در آراء ائمه و امامان ما ندارد؛ این سخنان 

تعطیل کردن آنهمه آیه و حدیث و سخن ائمه در مورد کفار  به معنیقبر دیگران قرار نمی دهند و .... 

پس اگر این سخنان  مخالف قرآن و سنت و تمام .  دعوت و جهاد استو  اصلی و دارودسته ی منافقین

وران شیطان جهت خنثی کردن و بعی سرچشمه گرفته؟ از شیطان و یامذاهب اسالمی است از چه من

 بی خیال کردن مومنین. 

به همین سادگی مانع آن می شوند که صفشان از صف مومنین  ن سکوالریستها و دارودسته ی منافقینای

ه راحتی در میان مسلمین خودشان را گم می کنند. یعنی طرف سل و وبا و و مسلمین جدا شود و ب

طاعون و ایدز و کرونا دارد اما به راحتی در میان مردمان سالم خودش را جا انداخته و به همین 

سادگی سالمت جسمی مردم را در معرض خطر قرار می دهد؛ به همین دلیل سکوالریستهای مرتد 

قین به راحتی خودشان را در میان مسلمین مخفی نموده و سالمت ایمانی و دارودسته ی منافمحلی 

 مومنین را در معرض خطر قرار می دهند.  

اگر این سکوالریستها و دارودسته ی منافقین موفق به پیاده کردن این سناریو و طرح و پروژه  شوند 

باعث به وجود آمدن دو فاجعه ی  عالوه بر آنکه از درون ایمان مومنین را مورد هدف قرار می دهند

 :بزرگ می شوند

چون اجازه نمی دهند مسلمین با اصالح  ؛مانع تغییر این وضع اسفناک مسلمین می شوند  -1

َ اَل یُغَی ُِر َما بِقَ عقایدشان وضع نکبتبار فعلی را تغییر دهند. هللا تعالی می فرماید:  ْوٍم َحتَّى إِنَّ ّللاَّ

دهدمگر این ( خداوند حال و وضع هیچ قوم و مل تی را تغییر نمی11)رعد/یُغَی ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم 

 که آنان احوال خود را تغییر دهند. 

انواع  و رواجبا میدان دادن به کفار اصلی و دارودسته ی منافقین و مرتدین داخلی در واقع  -2

درهای عذاب را بر روی مومنین نیز باز مفاسد عقیدتی و آلودگی های رفتاری و اجتماعی 

 کرده اند و ...

َ َشدیدُ الِعقابِ  فرماید:میهللا تعالی  ةً ۖ َواعلَموا أَنَّ ّللاَّ  /انفال) َواتَّقوا فِتنَةً ال تُصیبَنَّ الَّذیَن َظلَموا ِمنُكم خاصَّ

د که گیرد( و بدانیرسد، )بلکه همه را فرا میرهیزید که تنها به ستمکاراِن شما نمیای بپو از فتنه» (2۵

 «.هللا سخت کیفراست

ُ »فرماید: صلی هللا علیه وسلم میرسول هللا  ُهْم ّللاَّ إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَْوا اْلُمْنَکَر فَلَْم یُْنِکُروهُ أَْوَشَک أَْن یَعُمَّ

رود که عذاب هللا همۀ مردم کار ناپسندی را دیدند و به آن اعتراض نکردند، بیم آن میهرگاه »3«بِِعقَابِهِ 

 «.آنان را در بر گیرد

ِة، »فرماید: میباز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ةَ بِعََمِل اْلَخاصَّ ُب اْلعَامَّ  َحتَّىإِنَّ هللا عز وجل الَ یُعَذ ِ

ةَ هللاُ الخاص، فَإِذَا فَعَلُوا ذَِلَك َعذََّب ِهْم َوُهْم قَاِدُروَن َعلَى أَْن یُْنِكُروهُ، فاََل یُْنِكُرونَهُ یَُروا اْلُمْنَكَر بَْیَن َظْهَرانِیْ 

تا زمانی که دهد هللا عز وجل عموم مردم را بخاطر عمل گروه خاصی از مردم عذاب نمی»4«والعامةَ 

ر ، پس اگتوانا باشند اما آن را انکار نکنندعموم مردم منکر را در بین خودشان ببینند و به انکار آن 

 «.چنین کردند خداوند خاص و عام مردم را با هم عذاب خواهد داد
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َ ، لَتَأُْمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف وَ َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدهِ » فرماید: میرسول هللا صلی هللا علیه وسلم و همچنین  ْنَهُونَّ لَت

ُ أَْن یَْبعََث َعلَْیُكْم ِعقَابً ، أَْو َعِن اْلُمْنَكرِ  سوگند به کسی که »5«.ثُمَّ تَْدُعونَهُ فاَل یَْستَِجیُب لَُكمْ ، ا ِمْنهُ لَیُوِشَكنَّ ّللاَّ

کنید، و یا در صورت ترک جان من در دست اوست، یا اینکه حتما امر به معروف و نهی از منکر می

و سپس هرچه )برای برطرف شدن عذاب( ند، کآن خداوند عذاب و مجازاتی را بر شما نازل می

 «.کنید، دعایتان مستجاب نخواهد شددعا 

 وبزرگتر از فتنه منکر و بدی آیا آلوده شدن اطرافیان خود به دین سکوالریسم را نمی بینید؟ آیا 

ا مت ِْعنَاللهمَّ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید :  وجود دارد؟« ایمان»و  «دین»در مصیبت 

تِنا ما أْحیَْیتَنا،  ى ، وانصْرنا َعلَ ْل ثَأَْرنا َعلَى َمْن ظلََمنا، واجعَ الواِرَث ِمنَّاواْجعَْلهُ بأسماِعنا، وأبصاِرنا، وقوَّ

نَا، واَل َمْبلََغ ِعْلِمناالد ْنیَا أكبََر تَْجعَِل  ، واَل تَْجعَِل ُمِصیبَتَنا في دینِنِاَمْن عادَانا، وال  ْینا َمْن اَل اَل تَُسل ِْط َعلَ ، وَهم ِ

  6« یْرَحُمنا

قبل از ترجمه ی این دعای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باید عرض کنم که در جهنم کسانی هستند که 

لَُهْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعیٌُن الَّ  »پایان معرفی کرده اینها  4هللا تعالی آنها را سرگردان تر از 

( 179)اعراف/« ونَ یُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن الَّ یَْسَمعُوَن بَِها أُْولَئَِک َکاألَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضل  أُْولَئَِک ُهُم اْلغَافِلُ 

بینند، و گوشهائی دارند که بدانها رند که بدانها نمیفهمند، و چشمهائی داآنان دلهائی دارند که بدانها نمی

خبر)از صالح دنیاو آخرت ترند. اینان واقعاً بیهمسان چهارپایانند و بلکه سرگشته شنوند. ایناننمی

  خود( هستند .

 »وندشها هستند که نابینا میگردند، و بلکه این دلهای درون سینهدر اینجا چشمها نیستند که کور می

حاال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می «إِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِکن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِی فِی الص دُوِر فَ 

و  ،مان می داریا پروردگارا! ما را از شنوائی ها و بینائی ها و نیروی ما بهره ور کن تا زندهفرماید : 

بگیر و ما را  ،و انتقام ما را از کسانى که بما ستم کرده اند ه،این بهره مندی را در ورثهء مان قرار بد

تَنا وال تَْجعَِل ُمِصیبَ »و مصیبت ما را در دینمان قرار مده  ،یروز سازانى که با ما دشمنى میکنند پبر کس

 و کسى را ،مساز و علم ما نهایت دانشنظرگاه و ما و و مقصد و کار دنیا را بزرگترین غم « في دینِنِا

 که بر ما رحم نمیکند بما مسلط مگردان.

 و ایمان آنها نیست؟« دین»نشده دنیا؟ مگر االن مصیبت ملت ما در م مگر االن بزرگترین هم و غم مرد

 و کارهای سکوالریستها رادین سکوالریسم مگر ثمرات ویرانگر تبلیغات پس چرا سکوت کرده اید؟ 

دائی و ترس از مخالفت پدر و برادر و خواهر و مادر و عمو و به خاطر  در اطراف خود نمی بینی؟

سایر اطرافیان خود سکوت کرده ای و جرئت بیان قانون شریعت هللا را نداری و به خودت ظلم می 

 کنی؟ 

از اطرافیان و همسایه ها و که  ها و بالهاییعذاببله، داری به خودت هم ظلم می کنی و مطمئن باش 

، و است که خودت در حق خودت کرده ای آید بخاطر ظلمیمیبر سرت و از سوی هللا تعالی جامعه 

ِصیبَٖة فَبَِما َكَسبَ : ت استها اعمال خودعذاب سبب این ن م  بَُكم م ِ و هر » (30 /شورى) ۡت أَۡیِدیُكمۡ َوَما  أََصٰ

 «.دایمصیبتی که به شما رسد، به خاطر کارهایی است که انجام داده

َظَهَر ٱۡلفََسادُ فِي ٱۡلبَر ِ َوٱۡلبَۡحِر بَِما َكَسبَۡت أَۡیِدي ٱلنَّاِس ِلیُِذیقَُهم بَۡعَض ٱلَِّذي َعِملُواْ  فرماید:میهللا تعالی  باز

ۡشِرِكینَ  *لَعَلَُّهۡم یَۡرِجعُونَ  ِقبَةُ ٱلَِّذیَن ِمن قَۡبُلۚ َكاَن أَۡكثَُرُهم م   /روم) قُۡل ِسیُرواْ فِي ٱأۡلَۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡیَف َكاَن َعٰ

اند، فساد در خشکی و دریا آشکار شده است، تا )هللا( که مردم انجام دادههایی به سبب کار» (41-42
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ای ) *به آنان بچشاند، باشد که آنان )به سوی حق( باز گردند اند،جزای بعضی از آنچه را که انجام داده

شتر که پیش از این بودند؛ چگونه بود، بیپیامبر!( بگو: در زمین سیر کنید، پس بنگرید عاقبت کسانی

 «بودند ینها مشرکآن

عربی  انهمین االن هم نگاه کن و ببین که اکثر کسانی که در روی زمین هستند باز سکوالرها یا به زب

 را بیان قانون شریعت هللا . برو ببین. آیا به خاطر ترس از این اکثریت سکوالر جرئتمشرکین هستند

صحابه ای و بخصوص رسول خاتم صلی هللا علیه وسلم و ؟ اگر جای پیامبرانی چون ابراهیم نداری

 ؟ می کردیبودی با آنهمه دشمن چکارغیره مصعب وعبدالرحمن بن عوف وو چون سمیه و بالل ویاسر

بعضی از آنچه که این مجرمین انجام داده اند را هللا به شما هم « ِلیُِذیقَُهم بَۡعَض ٱلَِّذي َعِملُواْ »مگر

فتاری و عذاب چشیده اید پس چرا نچشانده؟ اگر هر یک به سهم خود به خاطر اعمال این مجرمین گر

دنیا که از سکوالریستها به شما نمی گردید؟ این گرفتاری های کوچک در  بر به مسیر صحیح دعوت

مگر « لَعَلَُّهۡم یَۡرِجعُونَ » می رسد به خاطر این است که برگردید و خودتان و اعمالتان را اصالح کنید

بار دیگر همچون حمله ی مغولهای سکوالر و آمریکا و روسیه و چین و ناتو و منتظر آن هستید که 

رزمینهای اسالمی عذاب بیشتری را بچشید یا هللا تعالی اتحادیه ی آفریقای سکوالر و سایر کفار به س

آنوقت دیگر زمانی برای برگشت ندارید  ؟ه شما بچشاند وعذابتان دهدذاب الزم است را بتمام آنچه از ع

  که اصالح کنید. 

این روایات در مورد منکرات میان مسلمین است، یعنی مسلمانی دچار منکری می شود و شما نباید 

شیخ االسالم می گوید : آن دسته از امامان بدعت که اعمال و سخنان عبادی را در تضاد  ت کنی،سکو

ار بر تمامی و این ک�🁈�و امت را از شر آنها آگاه کنید �🁈�رسوا کنید �🁈�با قرآن و سنت نشر میدهند را 

شریعتش، و همچنین است. چون که پاک نگاه داشتن: راه هللا ، دین هللا ، منهج هللا، و  واجبمسلمانان 

 است. فرض عیندفع گمراهی و تجاوز این گونه افراد برای تمامی مسلمانان 

دون ب اگر هللا متعال افرادی را برای دفع شر این مفسدان تعیین نمیکرد بیگمان دین را فاسد میگرداندند.

زیرا  ..شتر است.شک فساد این گونه افراد از فساد دشمنانی که سرزمین مسلمین را تصرف کرده اند بی

هنگامی که دشمن سرزمین ها را تصرف میکنند نمیتوانند قلوب مسلمانان و دین و ایمانی که در آن 

است را فاسد گرداند مگر پس از مدتی طوالنی؛ اما در مورد اهل بدعت میدانیم که آنها از همان ابتدا و 

 "به سرعت قلوب را فاسد میگردانند.

شر مسلمین اهل بدعت و رسوا کردن اهل بدعت بر تمام مسلمین واجب و اگر آگاه کردن مسلمین از 

فرض عین باشد در این صورت قطعاً آگاه کردن مسلمین از شر کفار سکوالر جهانی و احزاب و 

عینی همچون نماز و روزه می  گروههای مختلف سکوالر و مرتد محلی بر مسلمین واجب و فرض

 گردد.

بر سر دو راهی ما سرگردان و جاهل از  مردم  عضیبت وسیع دشمنان با این حال و بر اثر تبلیغا

مریدان دین سکوالریسم دیگر به سکوت امثال تو راضی ، اما و سکوت اختیار کرده اند ایستاده اند

کمی تاریخ همین چند دهه ی گذشته را بخوانید و چند برگ از کارنامه ی سیاه سکوالریستهای نیستند، 

 محلی را ورق بزنید : 

 مالعبدالحمید فرقانی در سقز تنها روشنگری می کرد اما ترورش کردند؛ -

هایش را روی ساله  را پس از اینکه دست و پایش را بستند و کتاب 70مال محمد کریمیان  -

 گذاشتند، با ریختن نفت به آتش کشیدند و به وسیله کتابهایش سوزانده شد .اش سینه



ساله ، این سه برادر تنها  16ساله و شهرام نمكي  19ساله، شهریار نمكي  22رحمت هللا نمكي  -

 کشته شدندها به دلیل تدریس قرآن به بچه 

 ه را کشیده بودند و موهایش را تراشیده بودند  سال16ناهید فاتحی کرجو  ناخنهای دست و پای  -

 .و پس از شکنجه های وحشیانه او را زنده بگو کردند

سال به تدریس علوم شرعی مشغول بود را در سن ۵0مال حیدر فهیم امام جمعه آویهنگ که  -

 سالگی اعدام کردند. 81

اه مردم روستا اقامه مال محمد ذبیحی آخرین نماز جمعه را در مسجد روستای بیساران به همر -

می کند و در خطبه های نماز جمعه ضمن افشای ماهیت گروهک های سکوالر و مرتد، 

من کشته می شوم و با شما خداحافظی می کنم، اما شما دینتان را » خطاب به مردم می گوید: 

ز ابعد از به رگبار بسته شدن این عالم  یکی از  سکوالریستهای مرتد قساوت را «. حفظ کنید

اش فرو ای در سینهحد گذراند و بر پیکر نیمه جان این شهید بزرگوار رحم نکرد و سرنیزه

 کرد و آنرا می چرخاند.

شما نگاه کنید که در حکومت سکوالریستی کوردستان عراق چند مسلمان وجود دارند که  -

ا چند نفر ی ،سال است در زندان به سر می برند بدون آنکه دادگاهی شده باشند 28بیشتر از 

وجود دارند که مثل معلمی چون هێمن محمد عزیز تنها به دلیل داشتن عقاید اسالمی و مخالف 

با سکوالریسم توسط سازمانهای امنیتی این سکوالریستها شکنجه کش شده اند؟ فقط برای نمونه 

 ستانهم که شده از میان هزاران کورد مسلمانی که توسط این مجرمان سکوالر کشته شده اند دا

و فرزند هم بوده را که صاحب دشکنجه کش کردن هێمن محمد عزیز  از اهالی دربندیخان 

، اما این را هم در آوردبه اصطالح حقوق بشری صدای مجامع بین المللی حتی که نگاه کنید 

دروغگوهای بی حیای سکوالر محلی پیروان احمق خود را اینگونه قانع کردند که این شخص 

در حالی که این مسلمان را سالم از  و...طرفدار فالن گروه تروریستی بوده و گلوله خورده 

 منزلش دستگیر و پس از شکنجه کش کردن در جائی خلوت پرت کرده بودند. 

 اضطراری اسالمی ایران نبود این سکوالریستها ل بازدارنده ای چون حکومت بدیلبه هللا قسم اگر عام

بدتر به همراه مزدوران و مرتدین محلی آنها  «إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ »که هللا تعالی آنها را نجس نامیده 

ین ا می کردند.برخورد  خود در کوردستان ایرانمسلمان با مخالفین  کوالریستهای هند و میانماراز س

 ی شماها می دانید و آنهائی که دوران این مرتدین را تجربه کرده اند با چشمان خود دیده اند. را همه

به همین دلیل یا به هوش می آئید و از مستی ناشی از سم پاشی دارودسته ی منافقین و دروغهای شبکه 

انکار تمام کفار و سپس پایبندی وت و بر کفر به طاغ های ماهواره ای سکوالریستها به خود می آئید و

برتر « ابزار3»قانون شریعت هللا و حرکت در مسیر اتحاد و سپس وحدت اسالمی از کانال یکی از  به

ایستادگی می کنی و سختیهای راه و توهینها و اتهامات و تبلیغ و امر به معروف بر اساس شریعت هللا 

با سکوت و بی خیالی و ذلیالنه یا اینکه  را تحمل می کنی،قانون شریعت هللا و دروغهای رایج دشمنان 

در مسیری قرار می گیری که خودت و خانواده ات  به همراه سکوالریستها  ،زیستن و ترس از همه

 مرحله به مرحله به تخلیه ی دین از مفاهیم چهارگانه ی آن و کفر محض می رسد . والعیاذ باهلل.

جهاد شما در جنگ نرم و تبلیغی با مرتدین سکوالر داخلی و دارودسته  این را نیز بدانید که هم اکنون

. شما در خط رده اند بسیار مهم و ارزشمند استمنافقین که عده ای از هم  زبانان ما را نیز آلوده ک ی

. اینها مستقیماً ایمان و قلب برادران و خواهران ما را مورد هدف م این جهاد عمومی قرار گرفته ایدمقد

ار داده اند و بدون شک شر اینها بسیار بیشتر از شر یک کافر مسلح آمریکائی یا روسی و اروپائی قر



مسلمین را مورد است که  بخشهائی از سرزمینهای اسالمی را اشغال کرده و جسم و آفریقائی و چینی 

 . هدف قرار می دهند

به بهشت و دیگری به  از باندها نده و بدون بازگشتی است که یکیدوباطرفه ی دنیای ما جاده ی یک 

مسیر شما به چه  . دهاست که می توان هدف را عوض کردجهنم ختم می شود و تنها با توبه و تغییر بان

 هدفی ختم می شود؟ 

اللَُّهمَّ أَْصِلْح ِلي ِدینِي الَِّذي »بحث خود را با این دعای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم خاتمه می دهیم که 

َواْجعَِل َوأَْصِلْح ِلي آِخَرتِي الَّتِي إِلَْیَها َمعَاِدي، َوأَْصِلْح ِلي دُْنیَاَي الَّتِي فِیَها َمعَاِشي، َمةُ أَْمِري، ُهَو ِعصْ 

 7«، َواْجعَِل اْلَمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن ُكل ِ َشر ٍ اْلَحیَاةَ ِزیَادَةً ِلي فِي ُكل ِ َخْیرٍ 

]زیرا هر کس دینش  برایم اصالحش کن ی امر من استو نگهدارنده  خدایا دین مرا که حافظ کار من

و دنیاى مرا  ،ی کارهای دیگرش نیز فاسد شده و در دنیا و آخرت ناکام و ضررمند است[فاسد شد همه 

زندگى ، اصالحش کنو آخرت مرا که باز گشتم بسوى آنست  اصالحش کن،که زندگى من در آنست 

 .بدیها کنتمام از  راحتیو مرگ را براى من مایه  ،نیکیها سازمام ترا براى من مایه افزایش 
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