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   "!قـرآن مادر " 

 آیٌه  سوره احزاب  در مورد مسائل شخصی محمد و تمامی سوره نور در باره 72 آیه از 20
   بزرگی از آیه های و بخشسخن می گویند روابط جنسی محمد با همسرانش و   مشکالت
  . بين صفوان و عایشه می پردازند   نا مشـروع جنسی   رابطه  به  نور سوره

ش هم نرسيده بود که می توان چرندیات  و هـرگز به فکر اندن و نوشتن نداشت خو  سواد محمد
  !او را بصورت کتابی در آورد 

بنا بيشتر ميگویند که   و  ، محمد و در زمان خالفت عثمان در گذشت  پس ازل چهل ساحـدود 
مد را بياد مطلبی از گفته های محکه اگـر   از همه مردم خواسته می شود  به عالقه مادر عثمان

ن مراجعه کنند و در صورت داشتن یک نفر  عثما ر  ربا د به  هـر چه زودتر   دارند ،
پاداشی نکو دریافت خواهـنـد    ،رندبياد دا هر آیه و سوره ای که   برای شاهد
شاهدی تـراشيدند و با برای ادعای خود  نـفر  هـزاران  که   چندی نکشيد   براین   بنا  .کـرد 
و     !!! هـم تماشا  و ل بـود که هـم فا   دربار خليفه شدند  وارد  جور و واجور ن آیه و سورههزارا

 که   بودند صـدها هزار آیه و سوره جمع آوری کـرده خليفه گـری طولی نکشيد که نویسندگان 
 .کنندبنمـی دانستند با آنها چه 

 کليه آیه ها و سوره های بدرد بخور را و دستور می دهد که  داده عثمان فيصله را خاتمه  خالصه
  ، "قـرآن مادر"  کتابی تهيه می شود بنام  در کنار هم گذاشته و) البته از نظر او و در آن زمان ( 

 وصيت می کند که بعد مرگ او و   هم مادر عثمان  اماکه آنرا هم به مادرش هدیه می دهـد و 
نگهداری رسالت دولت فخيمه  یل گردد که امروزه تحوانگليس  این قـرآن به ملکه   سال1400پس 

   عدم درک آیه ها دچار اشتباه  بعلت ده دارد تا مبادا مسلمانانهاز این کتاب آسمانی را بع
  .شوندب

 و از سرکوفت دیگران  را از بين بـبـرنـدو بدرد نخور  آثار بقيه آیه های جمع آوری شده   اینکه برای
 "  مادرقـرآن "   محمد را در چرا سایر مطالب جمع آوری شده و گفته هاینـند که ر امان بما دهم  

از آیه های جمع آوری شده تازی  عثمان دستور می دهد که کليه اوراق باقيمانده   !نگنجانيده اند،
  .ک بسپارند ا بخ سته جمهید   گورک در ی  کنند و در کيسهرا نامه 

ه مسلمين دستور  خليفره محمد را از یاد نبرده بودند،   مردم خاط  هنوز که   اسالم بدو در 
 سال 1400انتظار داشت که پس از   چگونه می شود  ،بسپارندستان  گور   بهميدهد  که قـرآن را

 جوانان ایرانی و سپردن آنها به گورهای دسته جمعی  از کشتار   بتوانند  رفسنجانی و خامنه ای
  خود داری کنند ؟

  6انصاری در نشریه شماره مسعود آقای دکتر دانشمند محترم  از مقاله ای  را به و اما توجه شما
 به کشف یک گورستان از آیه ها و سوره های دست ایشان   که کانون خـرافه زدائی جلب ميکنم

  . اشاره کرده اندیمـن  شـهر صنـعا  پایتخت  کشور قـرآن در نویس

تی از قـرآن   متفاولب بسيارا دارای مط هک آیه های دست نویس گونی 20حدود  درکه 
چندان دور اسرار این گورستان برمال گشته و تابوت پوسيده  نه   و  روزی  ميباشند  امـروزی

     . اسالم را بگورستان ابدی خواهد فرستاد
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 و برای حفظ آبـروی   پی بردن به این مسئله مهم ،یمـن به محض دولت 
 چندین  اما و   .روج آنها را از کشور ممنوع اعالم کرده و خ  همه آنها را ضبط اسالم

این مدارک را  می باشند ،   حوزه علميه لندن احتماال فارغ اتحصيلکه   اسالم شناس آلمانی
 از  دستوراتی از محمد تازی  تا اگـر  بـررسی و از کليه آنها بطور محـرمانه ميکروفيلم تهيه کرده اند

آنها را پياده و ملتهای  نه چندان دور  ای جدید و در آیندهناریوی اسالم  افتاده باشد ، در س قلم
  .ذوق زده نمایند   بقول معروف عرب زده را مسلمان

 همانگونه عيسی مسيح می تواند پس از   !!!هيچ جای تعجب هم نيست ، لبتها
هم تازی ه محمد  صد البته ک  و دستورات جدید صادر کند ،  بياید  به خواب یوحنا  قرنها گذشت

   از خيانت های عثمان  تا می تواند در قرن بيست و یکم بخواب تونی بلر و یا رفسنجانی بياید
  . و دستورات جدید را صادر نماید  بردارد پرده

  !ولی غرش شيران و مبارزان انجمن پاشاهی آغاز شده و  دارندفـریاد می زنند 

      ا ببيند، ر تازیحتی اگر ملکه انگليس هم خواب محمد

  .آزاد  گردد  ایران ما امسال باید

  ه ایشری   بر قـرار باد آئـين-پاینده ایران 

    کانادا-انـو شــيـروان  

  09/15 / 2004،  شنبهچهار 
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