
 

 الرحيم الرمحن ا بسم

 ريرالشّ  العلماني لـلفكر الفاسدة مارالثّ  هي وعصابتها LGBTQ أجندة

 )مرتجم(

 42 العمر من البالغ تشيلوبا إدوين الطالب جثة على ثرع  ، العام ىذا من ينايركانون الثاين/ من السادس يف
 الصعيدين على ضجة إىل وفاتو تأد  و  ،ووأنف فمو ادلالبس بعض غطتقد و  صندوق داخل لدوريتإ جامعة يفًا عام

 اً مؤيد اً ناشط كان تشيلوبا ألن (االجتماعي) التواصل ووسائل ةالرئيسيوسائل اإلعالم  يف وخاصةً  والدويل الي
 الرئيسإدارة  أن ينايركانون الثاين/ 01 يف برايس نيداخلارجية األمريكية  وزارة باسم ادلتحدث أعلنو . "ادليم رلتمعـ"ل

 .اإلنسان حقوق انتهاك حبجة القتل عملية يف للتحقيق الكينية للحكومة الدعم قدمتس بايدن مريكياأل

 اجلنسي ادليل ومزدوجو وادلثليون )ادلثليات عصابةطحنطا  الادلستعمر  الغرب يروج اإلنسان، حقوق راية حتت
 يف ةفيالعن اظاىراتادل بدء منذ ،0111 عام يف ونفس اجلنس من الزواج أمريكالقد أقرت  .جنسيًا( وادلتحولون

 يف بعنف الشرطة او وحارب هبم القانوين لالعرتاف جنسياً  ادلثليني ةعامج هبا تقام اليت 0199-0191 عام ستونوول
 حبقوقرمسيًا  االعرتاف عزموعن  ادلتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق رللسأعرب  واحد، عقد بعدو . ذلك سبيل

 البلدان من العديد يف اجلمعيات مناصري مع ونفس ادلوقف تتبىن الدولية العفو ناظمةمكما أن . ادلثليني عصابة
 ذلذاًا رمسي بالفعل دولة 01 مسحت ادلاضي، العام من نوفمربتشرين الثاين/ حبلولو . بثبات رالش   ىذا محاية يف األخرى

 جنوب باستثناء مراأل ذلك ادلعتمدة أو هبا فادلعرت  دوذلا غالبية تفعل فلم األفريقية القارة ماأ. األجيال بتدمري الشر
 ىذا لفرض واالقتصادية واالجتماعية السياسية ساليباأل تستغل اليت العلمانية الدولب يسمى ما ضغط حتت، فريقياأ

للتنمية  الدمناركيةوالوكالة  الدولية ةتنميلل األمريكية الوكالة مثل إغاثة" "مناظمات نرى أن زلبط ألمر إنو. الفجور
 الدعايات فتقدم. ادلساعدات تقدمي باسم األفريقية الدول معاظم يف رالش   ىذا نشر تشمل اليت أنشطتها متارس الدولية

 إن. صموئيل" "أنا باسم كينيا، يف حاظر الذيو  4141 عام يف طلقأ   الذي الفيلم مثل وتنشر ذلا جرو  ي   اليت واألفالم
 العلمانية الغربية األيديولوجيةادلنبثقة من  والليربالية اخلاطئة للمفاىيم نتيجة ىو عليو والتشجيع الشر ذلذا الرتويج

 يسمونو ما على بناءً ف. األجيال تربية حساب على اجلسدية الرغبات عإلشبا  األولوية أعطت اليت الفاسدة الرأمسالية
 .السعادة لبجي أنو طادلا شيء أي بفعل جملتمعاهتم يسمحون إهنمف شخصية،ال احلرية

 تدمري جلأ من يركضوناآلن ىم و  أجياالً  بالفعل روادم   قد الغربيني ادلستعمرين أن ندرك !المسلمون هاأي
 وتدمري األخالق كيتفك إىل LGBTQ محلة هتدف! من ذلك أسوأ ىو ما أو حيوانات حيبون وجعلهم عائالتكم
 ناموقف بسبب العداء لنا حيمل الغربإن . البشري للمجتمع الضرورية وادلرأة الرجل بني والتعاون الطيبة العالقات

! والسحاقيات ادلثليني بني وليس وادلرأة الرجل بني الذي يكون ىو الشريعة بو تعرتف الذي الوحيد الزواج بأن   الثابت
 الكفر نبتلع جعلنا ىلإ يهدفونهم ف ،مباشرة فناتستهد يةلنسو ا احلركات مثل ذلا تروج اليت واحلركات الغربإن 
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 اهنيار منذ. هبا ونعرتف تقبلهان حبيث LGBTQ أجندة ذلك يف مبا صغرية أجزاء يف أو ككل الغربية لوجيةاأليديو و 
 يصفون ولذلك ،اإلسالم يف إالًا حقيقيًا فكري أوًا يمبدئًا منافس جيد ال ادلستعمر والغرب الضعيف الشيوعي الفكر

 .الزائفة أفكارىم رومثا جلذور ومعارضت بسب والتطرف اإلرىاب دينأنو ب اإلسالم

 قال كما يكون جواهبم فإن اجملتمع، يف األذى عن كفوا: الشر ىذا ينشرون الذين ادلخدوعني ذلؤالء قيل فإذا
 األفكار عن بالكف ا خيافوا أن ذلم يقال عندما ذلك، إىل باإلضافة! ﴾ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ ﴿ ال،: تعاىل ا

 ادلستعمر الغرب دركي  . الفجور ىذا مثل ارتكاب على الناس تشجيع عمداً  يواصلون فإهنم اخلطرية، والذنوب الشريرة
 على ادلثليني دمر تعاىل ا أن بوضوح ونتدرك عندما بثبات رالش   ىذا ونتعارض ال ودلاذا شرىم، ونترفض مأنكًا جيد
يل   ِمنْ  ِحَجاَرة   عليها اَوَأْمَطْرن َساِفَلَها ِليَـَهاَعا َجَعْلَنا َأْمُرنَا َجاءَ  فَـَلمَّا﴿: تعاىل قال حيث لو  النيب زمن  ِسجِّ

 .﴾َمْنُضود  

 زوجها بيت يف راعية وادلرأة ،وأطفالك( تك)زوج أسرتك عن ومسؤول راع أنكًا أبد تنس ال !المسلم أيها
 َوِبَما بـَْعض   َعَلى بـَْعَضُهمْ  للُ ا ضَّلَ فَ  ِبَما ءِ لنَِّساا َعَلى ُمونَ اقَـوَّ  لرَِّجالُ ا﴿: تعاىل قال. فيهم ا تتقي بأن مأمورةو 

 ليست ووصايتك قيادتك إن .﴾للُ ا َحِفظَ  ِبَما لِّْلَغْيبِ  ت  اِفظَ احَ  ت  انِتَ اقَ  تُ اِلحَ الصَّ افَ  ِلِهمْ اَأْموَ  ِمنْ  ۟  أَنَفُقوا
 لتماسكوا األخالق مستويات أعلى ضمان أجل من واضحة أدوار على تقوم قيادة ىي بل أسرتك على دكتاتورية

 الرأمسالية الغربية األيديولوجية يف آخر مكان أي يف وليس اإلسالم يف فقط موجودة القيادة ىذه مثل. األسرة أفراد بني
. وادلرأة الرجل بني احلساسة العالقةًا عمد وخربت كاحليوان رغباتو دلطاردة نساناإل خدعت اليت الباطلة العلمانية

 الزوجة بني حرتاماال وعدم واالبن، األب بني رمحة بال تتفكك العائالت ىنر  نأ يى األيديولوجية ىذه نتيجة
 يف فلحلت الفاسدة الغربية والعقيدة ادلثليني شر   وحارب تك،وعائل تكزوج وجتاه هلالج لج ا جتاه بواجباتك قم! وزوجها

 .واآلخرة الدنيا

 ىذه ومعارضة الشريرة فكاراأل ىذه لفضح صوتنا نرفع أن واجلماعي الفردي واجبنا من !المسلمون أيها
 ادلبدئية ناظرنا وجهة أساس على ذلك كل وادلرأة؛ الرجل بني والعالقات الزواج مؤسسة أمهية وشرح اخلبيثة، األعمال

 إقامة خالل من اإلسالمية احلياة ستئنافال عملي يذال احلزب اإلسالمي ،التحرير حزب مع عملن دعونا. اإلسالمية
 متميزة دولةىي  تلك اخلالفة دولة. الكربى اإلسالمية بالدال حدأ يف النبوة منهاج على ةاإلسالمي اخلالفة دولة

 .مكروه كل من اجملتمع حميفت احلياة رلاالت مجيع عملي النبيل اإلسالمي الفكر قستطب  

 ﴾ْحِييُكمْ يُ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ِللَّهِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيّـَُها يَا﴿
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