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  کـــانادا

  
 

  دستکاریهای اهللا در َرِحم زنان
  

بر هيچکس پوشيده نيست ولی بـد نيست دیـگـر نـش  درباره آفریهای تازینامهودن ادعاـوچ بـپ
یـگـر اشاره کنـيم تا  شایـد  گـره کـور افـکار د به چـند مـورد مضـحک بـرای یاد آوری هم که شـده

    .ز شـود ساله سـریـعـتـر با1400مسخ شـدگان 
  

   )بقره( آیه سی وششم از سوره دوم
  )خوردند بآن درخت ميوه پس شيطان آدم و حوا را به لغزش افکند تا از  (
   

زیرا در آن .  استکـودن اهللا آن دانی آگاهی و نا  و نشانه دیگری از ناعذر بدتر از گناه که این هم
  در پيش بينی کند که شيطان هم نميتوانست،  را به بهشت ميفرستادحـوا زمان که آدم و 

  . منحـرف خـواهـد کـردرا  حوا  آدم و و او راه خواهد یافت کـذائی بهشت 
   

ا بفریبد و آنها هم دم و حـوا راگر اهللا ميدانست که شيطان خواهد توانست به بهشت برود و آ
باالتر از این در ی دليلچه  . فریب شيطان را خواهند خورد و نتوانست از این رویداد جلوگيری کند

آفریده تعليم و تـربيت اولين اللهی که نتوانسته .  می تـوان یافـتزبونی و ناتوانی و ناآگاهی اهللا
 چنين دسته گلهائی به آب تاداشته باشد تحت کنترل را ) شيطان ، آدو و حـوا  ( خودش های 
جـز حماقت و جنایت انـتظار  ـدگاری بـآفریراستی شما چگـونه می تــوانـيد از چنين .  نـدهـند

 دیـگــری هم داشته باشـيد ؟
  
  

 در کالم اهللاخلقت عيسی 
تنها گيرش  خویشان چشم از هنگاميکه دور و کـردیم فرج مریم را پاک و پاکيزه  ما

و تـرتيبش را را به چهره جوانی زیبا به او نمودیم   روح القدسواحـد  آن آوردیم ،  در
  .دشدار بار  ه آ ن پسرمریم بدادیم تا اینکه 

   
گفتار اهللا درباره خلقت عيسی چنان مينماید که روِح اهللا کار عمل تناسلی مردی را 

کرده و ) دخول(بی کم و کاست در رحم مریم  انجام داده که به زبان آخوندی 
هيچگونه کمبودی هم نداشته است که پيامدش پسری چشم آبی بنام مسيح بن 

  . استمریم یا عيسی روح اهللا
   

سـراغ هم ميدميد و  اومادر  فرج  اهللا روحش را درنهمادر نداشت و اگر که آدم خوش بحال حضرت 
  !گل و الی نمی رفت 
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  ۶آیه  ) آلعمران ( سوره سوم

   .م مادران هرگونه اراده کندـاهللا است که می نگارد صورت شما را در رح 
  دستکاریهای اهللا در َرِحم زنان و زشت و زیبا نمودن نوزاداناینهم 

   
  ۵٠ - ۴٩ آیه  - سوره چهل و دوم 

اهللا است به هرکه خواهد فرزند اناث و به هرکه خوا هد فرزند ذکور دهد یا در یک َرِحم دو فرزند 
  . را خوا هد عقيم گردانده پسر و دختر قرار ميدهد و هر ک

   
ِم الهی ناميده شده درست بيندیشيد بسيار ساده در می اگر به این آیات که کال

یابيد که در آئين این اهللا دروغگوی همه کاره هيچکس درهيچ کاری اراده و اختياری 
  .ندارد حتا در بوجود آوردن فرزندان خود

   
 دانش و بينش و خردش را به ، درستی، یکبار هم نتوانسته راستیشخودگفته  که برابر اهللا

 از ترس شيطان به آسمانها پناه برده و ، الحجر  از سوره١٨ و ١٧ آیه های  برابرو برساند استواری 
  !گذاشته تا درامان باشد دورش را نيز آتشبار

   
 که از گردش زمين بدور خود و خورشيد ناآگاه است و ميگوید تاریکی شب را در اهللا

   و روز برآیند؟پرده زرین روز پنهان ميکنم و سپس از هم جدا ميکنم تا شب
   

فقـط از چنان دروغهای شاخداری گفته که اللهی که درباره آفرینش جهان هستی 
   با طناب این اهللا تـوی چاه رفت ؟  چگونه می شود آخـر .یک دیـوانه بـر می آیـد

   
   ،اسالم ناب محمدی نه تنها زنده های ما را  با اینگونه دروغها سر گردان کرده است

  .  اندکـردهنه دروغهای  مقدس اهللا نيز معتاد به شنيدن اینگورا  ما که مرده هایبل
  

خواندن چنين داستانهای دروغين و پوچ و نابخردانه ، شگفتا که ميخوانيم ولی نمی اندیشيم 
 و یا ، پذیر و برای روان مردگان ما آرامش بخش باشد  چگونه ميتواند برای ما باور، تازیان و یهود

   راستی و درستی  و پيمان داری نماید؟چگونه ميتواند ما را پای بند، دروغ سوگند بر ننگ و 
   
  

  هـفـت شـهــر عـشـق را عـطار گـشت
  مـا هـنـــوز انـدر خــم یـک کــوچـه ایـــم
  هـفـت مـــرغ چـاق را اکـــبــر خـــورد
  مـا هـنـوز  انــدر پـــی  یـک جــوجـه ایــم
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