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 .آزاد ل
  ٢٠١٣ اگست ٠٧

  !ھموطن
 !!بر تو مبارکباد ھا عيد بيگانه

  تقویۀترا روحی است پاک ای رنجبر در جام

 انی ؟؟؟؟ان را چه ميدــــوده دامــآل دــفساد زاھ

 لتـفـ غۀھوارـده در گـانـوابـن خـام ديـا نـرا بـت

 دانیـه ميــلب ھای اين شسيخ مسلمان را چـقـت

 الھوتی

 

!! ھای عيد مبارک نيست ؟؟ بلی است اما عيد من و تو نيست  آيد روز  و شب چرا چنين نوشتم ؟ مگر اين ايامی که می

چون من و . نه برای من و تو . باشد ھنگ ما می و فرا بيخبران از تاريخاين عيد ايام خجسته برای اعراب و خادمان و ي

 آن ھم ۀ عالوهھا اسم ما را موالی و مسلمان بودن ما را ھم اسالم دست دوم نام  نھاده و از ما ب عرب. تو عرب نيستيم

ور نه ما را تکفير خواھند !! يم ئ اعراب را ھم قبول نما بندگی خدا غالمیۀ عالوهاند  تا ب پيروی از خود را شرط گذاشته

چون به باور ما ساده انديشان اين . زنديق و مرتد خواھند گفت و دروازه ھای دوزخ را برای ما باز خواھند نمود . نمود

 نوشت ساز ھستندرھنمای ما بوده و سر ،ھمه تاجر دينی و عربی فھم

 من به !راست بگو! شرم ن! بھتر از دوزخ است ؟؟ بيا اين زندگی که من و تو داريم  خوبتر و : سم ھموطن  بپرراستی

کشی  روز تا شب زحمت می! دار و و در مان نداری ! خانه و کاشانه نداری ! که نان و آب نداری  آن. نويسم  تو می

. ھیشوی چنين کاری را انجام د  با مشکالت زياد  موفق میکه خانواده ات  بگذاری ۀپينه خوردۀ  نانی روی سفرۀتا لقم
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ين ماھی که گذشت و غالمک ھای شيوخ عر ب آن را اکشی که مسلمان ھستی ؟؟  ببينم ھموطن در  اما ھميشه شکر می

ھا دارند و يا ھم در مساجد در باره اين ماه معظم گلو پاره کردند  که اين ماه  ھا وصد ھا نوشته ده. اند ماه برکت نام گذاشته

 ءبا ؟ آيا فقط ھمين آگاھی از حال غرگاه شدندکنی آ  آگاه شوند ؟؟ فکر میء فقراامتحان خدا ست از بندگانش تا از  دل

کردند ؟؟ آيا چنين شد ؟؟ آيا  تو تعارف میه  نان خشک ب اینمودند ؟؟ و لقمه برای خدا کافی است ؟ يا ھم کمک بايد می

داشت ؟؟ يا به تو حمی نظر تر  يکدامک.... … مولوی صاحبان و ، االسالم ھاةحج ،آيت هللا ھا، اين ھمه حاجی صاحبان

که سفره ات خالی بود ھنوز ھم خالی است ؟؟ اگر چنين است پس من حق دارم اين ايام عيد را چنان عنوان  ھمانطوری

يان دنباله روان و دعا گوعيد اعراب و . عيد ديگران است ! ئيم ن و تو عيدی نداريم که به ھم تبريک گوم! بلی . کنم 

. ی است  که زير ھمين نام اسالم  خون مردم مظلوم را مکيده  و ثروت ھمه را به غارت بر ده اند ئعيد آنھا. شان است 

گناه ما را  در تمام کشور با  عيد آن وحشيانی است  که در ھمين ماه به اصطالح مبارک خون ھموطنان شريف و بی

ھا برای رضايت خداوند  اعمال آن!! شد ؟؟ بلی ھموطن ين کار صد چندان بااحمله ھای انتحاری ريختند تا ثواب شان از

پس به نظر . است تا باشد ريخته شدن خون سرخ مظلومان و کشته شدگان غريب و بيچاره  موجب رضای خدا گردد 

 بی جھت خوشحاليم و عيد ! باشد  نه از من و تو  شان میۀ روز عيد اعراب  و سگھای ھار و جنايت پيش،من اين عيد

 شکم ، خالیۀقی دارد رمضان باشد يا عيد ؟؟ در ھر دو صورت سفرمن و تو چه فربرای . ئيم گو يد آمد میآمد و ع

با سرو صدای اين مال ھا و . پس برای من و تو عيدی وجود ندارد يان و دنبال لقمه نانی سر گردان ؟؟بدن عر گرسنه،

 :نھا اين استآ ۀ تو نجات نخواھيم يافت مفھوم گفتار ھمی که در  داخل و خارج کشور زندگی دارند  من و ئنيمچه مال ھا

 !چون اسيريم و خوشباور) ؟ !!بايد سير شويم خورند اما من و تو  غذا و طعام را آنھا می(

  :به حرف اين ديوانگان اعراب ھم  که به ما تلقين نموده اند. خاطر بسپار ه اين ھمه بد بختی ھا را ب! بيا ھموطن

اگر آخرتی ھم باشد من . گويند   مکن آنھا دروغ میءاعتنا) ديگران است آخرت مال  بيچارگان است الاگر اين دنيا م (

بيا خواھان شويم تا چند روزی اين دنيا مال ما باشد و آخرت . و تو مظلوم ھستيم و ھيچ چيزی را نصيب نخواھيم شد 

 !مال زور مندان و جنايتکاران اسالم و نوکران عرب

. ست اند ھا ھمه غارتگر و بيگانه پر اين. ما کسی رحم ندارد ه چون ب. کند  وا نمیدردی را دن بودن  اما اين خواھا

  ساله از اسالم و اسالميت برای ما کافی نيست ؟؟١۴٠٠ ۀباين تجرمگر 

قيام است، ا ھ  نوکران و غالمان بيگانهۀ ھمۀ تجاوز کار و جنايت پيش،خود آ و به پا خيز و ضد ھر چه ظلم و بد بختیه ب

اثری از ظلم و . ھمديگر را در آغوش کشيم . و عيد  واقعی داشته باشيم ) جھانی ديگر سازيم خاکاز ھمين (کن تا  

ھنگ بيگانگان ما را  از سنت و فرپيروی .مال و ناموس ما محفوظ باشد و دستر خوان ما نانی داشته باشد  .بيداد نباشد 

 درس و ، زندگی ما عربی،ھمين بس است که نام ما عربی. اب نبايد افتخار نمائيم ساند  به غالمی اعرر ی نمیئبه جا

 ضد اين ھمه جھالت و نادانی و بيداد هسيده که بمگر وقت آن نر؟؟  !! و فرھنگ ما عربی   شئونۀتعليم ما عربی  ھم

 گريھا بر خيزيم و جھانی از نو بسازيم ؟؟؟؟؟

 

 

 


