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 و آیندۀ اسالم کدۀ جهانیهدمکثی بر 
  

 منتشرۀ آریانا افغانستان آنالین
 

 !ذاهب هللا هدایت محترم توجه به
 

 اسالم نزول و صعود سیر شما .خواندم "و آیندۀ اسالم جهاني ۀكدده" عنوان تحت را شما جالب ۀمقال

 .اید كرده آگاهانه رسي بر را

 قماش از آن  سپرده سر پیروان كه دیني اسالم، دین آینده باره در شما ۀكنند امیدوار بسیار نظر

 مي قائم قساوت و افگني دهشت در ینو هاي ریكارد روز هر.... و حقاني القاعده، داعش، طالب،

 !رساند خواهند نهایي موفقیت به را اسالم هللا" شاء نا" كنند

 اب كه نیستند رظن كوتاه آنقدرها جمعي دسته كشنده اسلحه با مجهز ممالك كه باشید مطمئن شما

 ذیصالح مراكز طرف از كه ها پیشگویي و ها سنجش همه با .كنند بازي جهان و خود سرنوشت

 بشریت تام قمع و قلع مدت، دراز در و اغلب احتمال به ذروي جنگ گرفته صورت بشري و علمي

 .شد خواهد سبب را

كه  ندهباش ملیون صدها یا ها ملیون براي زیرزمیني عظیم و عمیق هاي گاه پناه ایجاد نظیر تدابیري

 .عملي غیر و گرانبها نهایت كاري ست در مقابل انفجارهاي ذروي مقاومت داشته باشد

 امپراطوري 1٩٤٥ سال در كهن ای بدوي و خورد بسیار اتوم ببم دو مخربه قوت به شمارا توجه

 .نمایم مي لبج آورد در زانو به را جاپان
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 جهان ندانم و است یكدیگر باالي پرتاب آماده هایدروجني و اتمي مدهش نهایت ببم ها هزار حاال

 خواهد فتح را سوخته جهان و كرده راست قد جنگ خاكستر زیر از توانست خواهد چطور اسالم

 .كرد

 و ذروي احتمالي جنگ" عنوان تحت ام مقاله افغانستان آریانا وزین وبسایت همین در شتهذگ سال

 .است رسیده نشر به بخش دو در" زمین كره و بشر عاقبت

ا هم و ی نمایند جو و جست نویسندگان رشیفآ دریا  نراآ توانند مي محترم مندان عالقه دیگر و شما

 .لینک آتی آنرا مطالعه فرمایند با کلیک بر تر ساده

** * ** 

 
 جنگ ذروی و سرنوشت بشر قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Ariamal_g_mostafa_jangzarawi_wa_darnewesht_b

ashar_1.pdf 

دومجنگ ذروی و سرنوشت بشر قسمت   

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Ariamal_g_mostafa_jangzarawi_wa_darnewesht_b

ashar_2.pdf 

 
 و آیندۀ اسالم کدۀ جهانیهدمکثی بر 
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