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  نعمت اهللا مختارزاده

٢٠١٠ \  ٠٧  \ ١٢  
   آلـمان ــر اسنـهـش
  
  
  
  

ۀ خانواد و خانهۀ برنام ازی ا شکوه  
انياراشر ِ ونيزيتلو  

  
  
  

  مکن تهمت به ما يکتا پرســـتان       به اعمالت نظر ،  سر تا به پا کن
  به واهللا ، بنده  سالم از شـــما ها       نگاهــــی بر نفيسِ  طـــبعِ  ما کن
  فصاحت را ببين و کـن قضاوت      ز تلـــوارِ  ادب ، خود را رها کن

  
 ،يک تعداد از دلقکهای چلی 

 ی ِحرباء صفتِ  جاهل ،يا  طالب نما
 ،با گذشتۀ خيلی شرم آور و ننگين 

 که فعًال ، که فعالً  ، قلم از رقم عاجز و خجل ،
،  شخصيت برازنده ، فيلسوفِ  شجاع و دلير ، جنابِ  محترم به فرمودۀ بزرگ مردِ  عصرِ  ما( 

 )روحی له الفداءحميد ميرزا  آغاسی  
 }شيطانپرستان {

 بِ  خيراتی به يکديگر ،  با پخش کردنِ  القا
  فاضل ، ، عالم ،  صاحبنظر به نام های  استاد ،
  ، و جيزگر و بقال ، يعنی  کاسب  و دالل

   ،تنگر و بدماش و مشاطه ، کيسه مال و رقاصهيا به عبارۀ ديگر  
  ،صاحبنظرِ  حقوقی ، مبصر سياسی ، عالمِ  دينی در لباسهای  رهنمای خانواده ها ،

  ، و تربيت ،  بی بهره بوده ،تعليمکه اکثراً  از نعمِت  سواد ،  ی  ،مشاور  اقتصاد
  ، و معانی آن عاجز و بيچاره ميباشند حتا  از تلفِظ درستِ  اکثرِ  کلمات

  .استخدام شده اند گلبدين ها  ، و طالب هابه امر و دستورِ  
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خودخواهی و شهرت طلبی  سالها در آتشِ  ِ  مظلومی که  شخاصِ  وطنپرست  و خدمتگارِ  ملتتا ا
  ، را،سوخته  و کباب شده اند  اين منافقينِ  دو چهره ای 

   و گاهی بيمار ،گاهی جنون ،، گاهی تکفير ، ، با مهر و تاپه های مختلف باهم کوبيده  
  ،بی شرمانه  صدای شهامت را در گـَلوی درايت ،  خفه

  و نطفۀ حقيقت را در رِحمِ  انسانيت و شرافت  ، خنثی نمايند  ،
  تا باشد که چهره های حقيقیِّ باداران شان در پسِ  پرده های تظاهر ، مستور ،

  پاکستان ،)  آی ، اس ، آی (   ارتجاع ِ  اِهو با استفاده از تاپه  و ُمهرِ  سي
  ی ايران ، آخوندينو با استفاده از پالنهای شوم و شيطنت آفر

  ، ) C.I.A (و با استفاده از اسلحۀ  ناجوانمردانۀ ُعمالِ  جناياتِ  
  در صحنۀ سياسی کشوِر ماتمزدۀ ويرانۀ ما ظاهر شده ،

  .آنچه دار و نداريکه باقی مانده ،  به بادارانِ  خود اهداء کنند 
  همه بيدار و آگاه هستند ،خوشبختانه ملتِ  با شهامت و غيور ما 

  ای شوم شان ديگر بازار ندارد ،اين پالنه
که قلم از نوشتنش خجل با داشتنِ  گذشته های خيلی شرم آور و ننگين ،  که جاهلی بنام عالم دينی ،

   استادی ،ِ با القاب خيراتیو زبان از بيانش شرمگين و عاجز ،  
  ظاهر شدهبا قرارداديهای معلوم الحالِ  خود 

  ،يقِ  وطن  به فرزندانِ  صدبا وقاحت و بيشرمی
  و گاهی تاپۀ جنون ،گاهی تاپۀ تکفير ناجوانمردانه ، 

  و گاهی هم تاپه بيماری  بزند ، 
  اين شيوه را اينها  از آبای خود ،

  ،با انگليس ها  داشتند ی اارتباط های پس پرده که 
  .  به ارث گرفته اند

  ،بايد اينها خجالت کشيده ، از خدا بترسند 
  صادقانه وضو گرفته ،

  گزارده  ،) ندامت ( د رکعت نماز  چن
  توبه کنند  ) ج( خداوند ِهبه درگا

  ....از ظلم احدی نميگذرد زيرا خداوند عادل است ، 
  )، اما حاال بی شک و گمان ديدم اخوان الشياطين شنيده بودم  (

  ،و ُمهِرهای بيماری و تفرقه اندازی بين فاميل که چطور  با تاپه ها  تکفير 
  . کنندمیو خود خواهی جاهالنه  ، رفع عطشِ  شهرت طلبی  استادی ِ خيراتیبا القابِ  

اينها بايد نظری  به خود و ارتباط های نامشروع  و ننگين خود ، با محارمِ  شرعی شان نموده خدا 
  . را حاضر و ناظر و گواه ديده باز هم حجالت بکشند 

، و خائن و ُمجرم گهبانِ خزانه و سرمايۀ ملی دزد ، نبا تاسف زمانی شده که  کافر ، حافظ قرآن ،  
  !!!!همحرم ناموسِ  ملت و مادر وطن شد،  

  وای وای بر حالِ  ما
 

 


