
  دين اسالم و مذهب شيعه بر پايه دروغ بنا نهاده شده است
  

  
  آيا محمد پس از مرگش هم رسول هللا است؟ 

  
امامی در نماز شبانه روزی خود و برابر يک مسلمان دروغ ميگويد. همگان ميدانند که گواهی دادن درباره  ١٢يک شيعه 

ست و يا گذشته؟ اگر برای زمان حال باشد بگونه ای است و چيزی يا ديدن با چشم است و يا شنيدن با گوش. در زمان حال ا
  اگر برای گذشته باشد بگونه ای ديگر.

  
يعنی من  <اشهدوان محمد رسول هللا <گواهی دادن امروزه مسلمانان در نمازهای خود با زبان تازيان درباره پيامبری که ميگويند

نه ای گفته ميشود که گويي محمد زنده و هم اکنون نيز زسول هللا گواهی ميدهم که محمد فرستاده هللا است. اين گواهی بگو
  سال پيش از اين مرده و در جهان ديگر بسر ميبرد. ١۴٠٠است. در حاليکه 

  
پس آشکارا دروغ ميگويند. چنانچه نيازی باشد که بخواهند گواهی درستی درباره اين مرده تازی بدهند بايد بگويند که ما از 

  يرو او و پدران و مادران خود شنيده ايم که محمد نامی در عربستان ميگفته من رسول هللا هستم.زبان دين داران پ
  

که اينان دوباره  <اشهدوان عليا ولی هللا <ميگويند <اشهدوان محمد رسول هللا <همچنين است درباره شيعيان که پس از گفتن
  علی که او هم مرده و در جهان ديگر است.گواهی بدروغ ميدهند. يکبار درباره محمد و بار دوم درباره 

  
با اين گواهی نادرست و نابجای يک ايرانی که بن مايه ای در دست ندارد تا دريابد آن دو تازی در گذشته هم رسول و يا ولی 

مده است. بوده اند. ندانسته همه تبهکاريها و گردنه بنديها و کشتارها و تاراجهای اين دو تازی را که به روشنی در قرآن آ
  بگردن هللا مبندند.

  
گناه شيعيان چند برابر ميشود آنگاه که علی را ولی هللا هم ميگويند. بي انکه چم ولی را که(سرپرست) است بدانند و بدانند که 

  آيا علی سرپرست بر هللا است و يا از سوی هللا سرپرست بر مردم؟ که هر دو گونه آن نادرست است. 
  

بايد بپذيرند که هللا يتيمی بی پدر و مادر است و نياز به سرپرستی علی دارد.  <يعنی سرپرست او بدانند < اگر علی را ولی بر هللا
ير اين باور يتيمی بی پدر و مادر هرگز نميتواند هللا باشد. اگر علی را از سوی هللا ولی بر مردم بدانند که کار را خرابتر کرده. 

  يده اند که اينهم با يگانگی هللا جور درنمي آيد.برای هللا همکار و ياری دهنده تراش
  

چنانچه اينان جهان واپسين آمده در قرآن را باور داشته باشند و در چنان روزی برای پاسخگويي در برابر هللا قرار بگيرند که 
ابر کدام بن مايه استوار بيگمان محمد و علی هم فراخوانده خواهند گرديد. اگر هللا از مسلمانان و شيعيان بپرسد که شماها بر

شبانه روز هفده بار دوال راست شديد و به زبان تازيان و نابخردانه گواهی داديد که اين محمد رسول هللا است و آن علی ولی 
  هللا است؟ 

  
برم؟ در مگر از زبان من چيزی در اين باره شنيده بوديد که من منکر آن شده بودم و شما داشتيد يادآوری ميکرديد که از ياد ن

حاليکه برابر سوره هشتم (انفال) و سوره نهم (توبه) و سوره های ديگر من اينها را راهزن و دزد سرگردنه شناخته ام که 
کاروانيان بيگناه را کشته و مالشان را ربوده و مرا هم بدنام کرده اند که همراه شان بوده ام و دست به هزاران تبهکاری ديگ 

  آنهم بنام من زده اند.
  

چگونه کشتار گران و راهزنان شناخته شده در قران مي تواند رسول هللا و ولی هللا باشند؟ که شماها در همه عمر کورکورانه 
  گواهی دروغين داده ايد؟

  
مگر من از شما گواهی خواسته بودم که آرامش شبانه روزی مرا با اين دروغها بر هم زديد. من چه نيازی بفرستادن رسول 

هم کسی را برسالت بفرستم چه نيازی بگواهی ديگران دارد؟ که شماها بدروغ برای من نه تنها رسول که ولی هللا هم دارم؟ اگر 
ما چه پاسخی  بر گزيده ايد؟ مگر من ضغيرم که غداره کشی را برای من سرپرست تراشيده ايد؟ در برابر اين سخنان درست هللا

  داريم؟
  

محمد و علی خودشان به ما چنين گفته اند. محمد و علی الل که نيستند و خواهند گفت: چنين  <اگر بگوييم که ما گناهکار نيستئم
کی و کجا اينها ما را  <سال است که مرده ايم و سرگردان ١۴٠٠اينها دروغ ميگويند زيرا ما بگواهی عزرائيل  <چيزی نيست



آنها عربی.   در اينجا ناگريز بايد اعتراف کنيم که آنها درست ديده اند؟ چگونه با ما سخن گفته اند؟ نه ما فارسی ميدانيم و نه 
ميگويند. اين دروغها را  دين دار نمايان بهره بردار از نام آنان به پدران و مادران ما آموخته اند و ما هم از آنان فراگرفته ايم. 

ان شگنجه گاه خود (دوزخ) دستور ميدهد تا ديگر جای هيچگونه دودلی نيست که گناهکار شناخته ميشويم آنگاه هللا به نگهبان
  ما را در کنا دين دار نمايان گمراه گر و پدران و مادران فريب خورده ببرند و در آن آتش سوران سرنگون نمايند.

  
بيم براستی آيا خردمندانه است که منش  واالی ايرانی خود را اين چنين با استخوان پرستی تازيان بيابانگرد دگش کنيم و درنيا

  که چه ميکنيم  و چه ميانديشيم؟ 
  
  
  
  

  با ارج فراوان
  پاينده ايران

  برافراشته باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش
  پاريس –پاسداران فرهنگ ايران 

  
  فک آله دال
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