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  .آزاد ل
 ٢٠١۴ جوالی ٢٨

  

 قربانی قبل از وقت
 

ی از پيروان اين باور ھا بايد قربانی بنا بر رسم کھن و باديه نشينی ناشی از انديشه ھای قرون وسطائی از تعداد

اين قربانی ھا ھميشه توده ھای !! ؟ فقط غرض خوشنودی هللا عربی اسالمی! ؟؟ قر آنی !!قر بانی مقدس !! فت گر

 .شوند قربان می!!سند ين اسالم را نمی بينند اما می بووامع بوده که با خوشباوری شمشير خونين دجفقير و محروم 

سوار بوده و ناظر ) غالمک ھای خالص خود(عرب بر مرکب  ما سالھاست که شيوخ ۀدر کشور مصيبت  دين زد

 در ھمان  .روند زنند و دو باره به آر امش دايمی خود فرو می لبحندی می! باشد  شان میۀعملکرد ھای جنايتکاران

 . قدرت  استعماری غرشئۀن

ه دستی ب.  غالمک ھا و چاپلوسان شان را نمی بينند و نمی خواھند ببينند که چه اتفافاتی افتاده و می افتد،نوکر ھا

رفته گآنچه را عرب ھا جشن !!! ويند  گر تبريک میگيند و به ھمديو  گبی میدعای عرچند . ريش خود می کشند 

وشه و کنار کشور با کم و کاستی ھای گ خبر ما ھم صد ھا سال است در ھر يرند و مردم از ھمه جا بی گو می

عربھا توسط رقاص  آرند که یجاه روند تا مراسمی را ب ذار بوده و ھم دسته جمعی میگی خود خدا را شکر ئغذا

 .ھای خود بر آنھا تحميل داشته اند

  در آن بھا ھمان عيد قربان است که عرگعيد عربی عيد کوچک است و عيد بزرويند اما اين  گاين روز را عيد می

 .تا هللا عربی با ديدن آن ھمه خون لبخند زند. روز  بايد  کشت و خون ريخت

 عيد قربان نمودن ،شيوخ عربی اشتباه نمودند و فکر کردند ھمين عيد غالمکان ،رقاصان، نباله روانداما اين 

 عربستان ۀی پيش رفته اند که در بارئاب تا جاذاری اعرگخدمتکه در  از يقين دور نيست با وجودی. ران استگدي

 فرقی ندارد در که بايد قربان نمود خاطر اينه آنقدر معلومات دارند که شايد کمتر خود اعراب توجه داشته باشند اما ب

 .بايد کشت و خون ريخت!!!!! کدام عيد 

ناه و بی خبر از ھمه گانسانھای بي. شدون و غور خون ھا جاری گشه ھای جنايتکارانه است که در ارروی اين اندي

 جا کشته شدند و خون شان زمين را سرخ ساخت

 ؟؟؟؟؟؟!!!!!!بانی بوده است اما  ھزاران قرۀکه اين کشور پرورد با وجودی

 

 


