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  .آزاد ل
 ٢٠١٣ نومبر ٢۴

  

 !ار باشيمزبايد ما ھم شکر گ، ستچون آن دنيا مال ما
 

 دمــراوان ديـاف فـارب ز تو الطــي

 تر زبيگانگان  ديدمــنعمت زتو بيش

 ن ھمه عصيان ديدیای از م تا ديده

 دمـان ديـه احسـو ھمـام از ت دهـتا دي

 ؟

اری زنام روز شکر گه فته و خون آشام استعماری باشندگان آن سر زمينھا روزی را بپيشر ، گويند در جھان متمدن می

پاول زندگی و ھای خدا داده و آسمانی به اوشان که در اصل از چ آئی ھا  از نعمتداشته و با گرد ھماز خداوند  تجليل  

 يندگو ھستی ديگران نصيب اوشان گرديده است  دور ھم جمع   و خداوند را سپاس می

ھای خداوندی را که  ار نباشيم ؟ و قدر نعمتزدر فکر بنده خطور نمود که ما از کی عقب و پسمانده تر ھستيم  که شکر گ

 داريم ؟؟ به ما ارزانی داشته نفھميده و نا شکری می

حساب نموده و ھم  ) سامانه بھت بھت روتی کچ نھی( آن گروه از مردمی  که به گفته ھندی ھا ۀا در جملخواستم خود ر

 ينااز .ار باشم ز من ھم به تقليد ايشان  يک روز را شکر گ،فت مردم متمدن عقب نمانده باشمين پيشراکه از  برای اين

خورد اعم از  نچه از ديگران به نظر شان قشنگ و زيبا مینمايند  و آ دم ما ھميشه تقليدی عمل میرکه  يک تعداد از م

 در وقت صحبت دست  و يا ، از خوراکه ھا استفاده نمودن،عبادت کردن، ريش گذاشتن،  حرف زدن،لباس پوشيدن

 سعی می…  موسيقی ديگران را کاپی نمودن  و ،و کلمات خارجی را استعمال نمودن اعضای بدن را حر کت دادن

 ساعت تقليدی عمل می يک  من ھم به تقليد از جامعه ھای متمدن فقط برای يک روز و؛ا متمدن جلوه دھنددارند  خود ر

بايد از چه چيز ! اما . ار الھی باشيمز که برای ما ملت به خواب رفته مساعد شده  بايد شکر گیھمچنين شرايطاز کنم  و 

 .ی باشدئا گود اقل يک بينی خميری برای دعی نام برد تا حئو يا چيز ھا

ھا را به  که خداوند آن خاطر اينه کنند مثالً  ب اند شکر گذاری می ی  که اسمش را خدا داد گذاشتهئھا خاطر نعمته ھا ب آن

ھا  ه در ديار ديگران موجود است مستقيم و يا غير مستقيم  به آنچکمت خود قوی و متمدن خلق نموده است تا باشد ھر ح

ه بی ئ چپاول و تاراج  ضعيفان را بلدند و خالصه تمام نعمات دنيا، کشتار به اوشان اعطا شدهتوان. تعلق داشته باشد 

 .ار باشندزفته و بايد که شکر گاوشان تعلق گر

 به يادم اما دفعتاً . ی نرسيد ئاجاری کنم  عقلم به زاما من ؟؟ ھر قدر فکر کردم زير کدام عنوانی و به خاطر چی شکر گ

ما لطف نموده است و شروع نمودم به شمارش ه خاطر رحمت خود به ما ھم ھر چه نخواسته ايم فقط بآمد که خداوند به 
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 ؟!!ھا  ھای خدا داد در مقايسه با کافران و شکر نمودن به خاطر آن نعمت

  به،کشند ھا را به آتش و خون می خاطر منافع ملی خود خيلی از سر زمينه ھا وطن خود را دوست دارند و ب اگر آن

ما اگر وطن خود را دوست نداريم و يا ھم چيزی از ! باشد مھم نيست !! کنند گناه را قتل عام می ھزاران انسان بی

دانيم حد اقل سر زمين ھمسايه ھا و بيگانگان را دوست داريم و روی داليل زيادی عالقه  پرستی و مردم بودن نمی وطن

ی شان ئما نوکر منش به دعا گوی از ئھا که گروه... … پاکستان و ،ايران،و شوق در ما ايجاد شده است مثل عر بستان

نه اين ھمه عالم و دانشمند دينی که حتی عربی ور ،ھا ديوانه نيستند حتماً حکمت خداوندی در کار است  آن. مشغول اند

ست  باشند  حتماً  پرخ شيان نيستند که چنين عرب زده ودارند بی خرد و ناد را  ھم بلد بوده و تکلم می) زبان الھی(يعنی 

 .دانيم خبر  از آن چيزی نمی ھای عقلی وپر در آمد که متأسفانه ما از ھمه جا بی ارد  علتی دئھا علت

بايد ھميشه به خاطر داشته باشيم که خداوند ھميشه زحمات و تکاليف دنيائی را  نصيب کافران ساخته است مثالً ھمين 

تباط داده شده است و ما را ھمه به کفار ار....... سايل نقليه وو ،ھای مھم طبی گاهدست،  ساخت کمپيوتر،اختراعات برقی

  ترياک می،کنيم اما بيکار ھم ننشستيم ما استفاده ھای خود را می. از نعمت استفاده نمودن آن بر خوردار ساخته است

گيريم گناھش  دھند پول را ما می  انجام میکافِر ھا با دادن مزد خوب به نمايندگان مسلمان شان اش را ھمين  بقيه،کاريم

 کنيم خوانيم و عبادت می چونکه ما نماز می! نصيب کافران

 ، ايران، عربستان، دانشمندان اسالمی و غير اسالمی  ما ھم به دوبی،روند  زور مندان يخ میديگران به مراگر 

 روند مريکا ھمه وقته غرض دست بوسی باداران شان میاانگلستان و 

ھای   آب،ھای سرد در ختان رويم و از سايه رسد و به بھشت  می کشند مھم نيست برای ما مقام شھيد می ر ديگران میاگ

 ۀ شراب انطھورو باالتر از ھمه از مجامعت حوران بھشتی باکره و مال ھای ما از خدمت گذاری ھمه جانب،تصفيه شده

 .ديمگر مستفيد می) دھای بھشتی که ھنوز پشت لب سياه نکرده ان بچه(غلمان 

 ھرزه و ،سواد ما ھم سياست مدار ھای عجيب و غريب بی  مھم نيست ؟؟،اگر ديگران سياست مدار ھای خوب دارند

 .پول پرست حتی باريش و بی ريش داريم

 ما ھم مداح و نوحه سرا داريم، اگر ديگران شاعر و اديب دارند

ين جنجالھا بيغم بوده ھمه چيز اھا  از مرحمت خداوند و ھمکاری آن ما به لطف و ،يکه و صنعت دارندراگر ديگران فاب

کنيم البته  ھا مجانی استفاده می  دست آورد ھای آنۀھا از ماست و برای ماست  و ما آزادانه از ھم  توليدات آنۀو ھم

 .دھيم  میشان انجام ئی و خدمات قابل قدر برایم در مقابل اين الطاف شان دعا گوغيرت ھم نيستي آنقدر بی

 .د و تکيه خانه داريمجماشکر تا چشمھايت کار کند مس، اگر ديگران تعمير ھای قشنگ و بلند دارند

زور مندان ما برای انجام ھر کار از انرژی خود  و يا ، کنند  نور و غيره استفاده می،ی آفتابژاگر ديگران از انر

 . ساعته برق دارند٢۴طق شان دارند وعالوه بر آن ھم در منا باداران خويش استفاده می

توانيم چگونه اموال الزم را به  دانيم و می ی داريم که  میئماھم سرک ھا، اگر ديگران راه کانکريتی و شاھراه ھا دارند

برای ما رسيدن به منزل مقصود مھم است و . يتی و يا قير ريزی شده برای ما فرقی ندارد راه کانکر  .سانيمجعش برامر

که  بلکه استفاده از راه و پائينی و باالئی ھای آن را شناختن مھم است  و ھم اين. نه راه ؟؟ نوع  ساختار راه مھم نيست

 ساند ؟؟ريکدام راه ما را زود تر به سر منزل مقصود م

و اين ماھم  در کشت ترياک و قاچاق آن نمره اول ھستيم و خواھيم بود   ، تمدن و پيشرفت اول ھستنداگر ديگران در

 ايم و بايد آنھا ممنون ما باشند فت تجارت آنھا را مھيا ساخته پيشرۀست که زمينزور و توانائی ما

 دھی ذھای تعوي ھا و دکان بين خانهماھم شکر فال ؟!!آنقدر مھم نيست چون ، اگر ديگران کتابخابخانه ھای زياد دارند

 مشکالت در حدود ۀنام تعويذ ھمه ای ب رسمی با داشتن جواز کار دولتی زياد داريم  که به حکمت هللا  و چند ورق پاره
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 .ستو رھنمائی ھای اسالمی مال ھای مارود  که آنھمه از بر کت قرآن  زندگی خود ما از بين می

 نموده است اختيار کامل به ما داده است تا که چندين بادار داشته و به ھر کدام شان جدا امتياز ديگری که خدا به ما لطف

توانيم غالمی چندين کشور را ھمزمان نمائيم و  که حق داريم چھار زن داشته باشيم می اری نمائيم مثلیزجدا خدمتگ

 .را محدود نساخته است خداوند به حکمت خود در دين ما آن

ی را توسط  زور شمشير عرب عنايت فرموده است که از ما مسلمان چند آتشه ساخته و ما چنان اسير ما دينه خداوند ب

دھند و   گناه کبيره  انجام می؛ بسوزانند،اگر ديگران قرآن را در امر يکا می سوزانند جذبه ھای ھدايات الھی ھستيم که

بينيم که  باداران ما مثل عربستان که در عيش  الزم نمیما چنان مسلمانيم که  ؟؟!!خود به آتش دوزخ خواھند سوخت  اما 

 ۀدھيم چگونه مسلمان تر از ھم و نوش است و حکومت اسالمی ايران تکانی  بخورند اين ما ھستيم که نشان می

بايد و !! ما را چنين پرورش داده اند . باشيم  میداغتر از آش ۀمسلمانان ھستيم  و بايد به دنيا ثابت کنيم که واقعاً کاس

ه ادت به او شان بيگناھان و بی پناھانی را در کشور خود ب عرض ارسی نشينان اسالمی وغرض خوش خدمتی به کر

اگر چنين کاری را نکنيم  پس باداران و اسالميون چلتار بر سر و شيوخ عربی ما چگونه بفھمند که . خون و آتش بکشيم 

ای معرفی شدگی  شيخان ھا و خد گردن بزنيم تا آن.  ؟؟ بايد ما سر ببريم اراداتمندانی مثل ما در گو شه ھای  دنيا دارند

 .عرب خوشنود گردد و بر ما جنت بر ين را نصيب گرداند

را از بين ببرند مھم  ھای نا مطلوب به نظر شان سازند تا سر زمين کشند و بم ھای کشنده می اگر ديگران زحمت می

جواب و توانيم بدون سؤال و  سازند  و ما می نی اسالمی  ما برای ما میکشيم دوستان پاکستا ما زحمت نمی نيست

 .سش برای رسيدن به جنت از آنھا استفاده نمائيمپر

ما خود به سادگی با يک بم انتحاری ده و  کنند تا به بھشت بروند کشند  و عباذات زياد می اگر ديگران زحمت زياد می

 ،ستترين وظايف ما فرستيم اين به بھشت فرستادن از اساسی يانی  به بھشت میيا صد ھا انسان را چه خواسته باشند و 

 سد؟؟تواند از قاضی حسين احمد بپر اگر کسی باور ندارد آزادانه می

مند  ما بيشتر عالقه، اگر ديگران  به مردم دلسوزی  و ترحم دارند تا پاک و منزه باشند و در بھشت هللا را مالقات نمايند

ھا را زود تر به   که جلو ما آمد چه بخواھند و يا نحواھند با انتحاری آنیدن ھر کسزيم و به يک چشم به ھم اين کار ھست

 ب با گردن زدن آنھا به بھشت میيضه را از راه ثوا اسالمی ما است و منکران اين فرۀستيم چون اين وظيففر بھشت می

 .ما رضای هللا را کار داريم، بوط نيستما مره  ب،شود و ياآزرده حال که کی خوش می!!. ستيم فر

تباط  داد زيرا توان به حکمت خدا ار ه است  اين را میندی چپاول ھستی ملل مظلوم را داداگر خداوند به ديگران توانم

 .در مقابل ما را ھم فراموش نکرده است

فته که او ھميشه با صبر کننده ھا ما ھم صبر و استقامت بيش از حد  داده است و طی چندين آيات در قرآن خداوند گه ب

.  ظلم و ستم و بيعد التی از خود و بيگانه صبر داشته و کم حو صله نشويم،اين می فھماند که در مقابل تمام تجاوز است و

 ضد مظالم و استبداد قيام کنيم ؟؟ که اين عمل ه خداوند بوده و بۀکه مبادا کاری از ما سر بزند که مخالف اراد يعنی اين

ی که در آن به ھمچو بندگان ئکه بندگانش صبور باشند و به اميد بھشت و چيز ھا بيند تا اين  بد میۀا خداوند خيلی به ديدر

نين و بگذار اين ملعو. تا به بھشت رفت  محترم شمرد  خدا را بايد و حتماً ۀاد بلی خواست و ار،ارزانی داشته است

سوزند و مسلمين و بيچاره ھای مظلوم اين  ام دھند عاقبت در دوزخ میخواھد ھمان را انج کافران ھر چه دل شان می

؟؟ آنھم چه آتشی . سوزند  ی که سر و پايانش ھويدا نيست می خرامند و کافران در آتش میئدنيا درآن دنيا در بھشت ھا

 دشو و توبه ھای شان ھم قبول نمی

عدادی از ما نمی خواھند و يا نمی تار باشيم  اگر زيد شکر گی داريم که بائبينيم که ما ھم چيز ھا با شرح اين مختصر می

کنند مھم نيست اکثريت ما مردم  فته و شکر گذاری نمینا ديده گرما ارزانی شده ه فھمند  و ھزاران نعمت الھی را که ب
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اند  ار بودهزشکر گ خدا را ،ين ھمه نعمات خواسته و نا خواستهاار بوده ھمه روزه با ادا نمودن پنج وقت نماز اززشکر گ

 .کنند ما ھمه روزه مشغول ھستيم ھا درسال يک روز شکر می اگر آن

با ھمه  ) نيست کجا است ؟  که معلوم( آن دنيا ،ما فھمانده اند که اگر اين دنيا مال آنھاسته مال ھا و عالمان دين ب

 نعماتش مال ما است

ار زگذرد از طرف خدا است بايد شکر گ و بر ما گذشت و میھر چه آمد . ھا بايد احترام گذاشت  مسلمانۀپس به عقيد

 .که ما را نا شکر خطاب نکنند خاطر اينه فقط ب!! باشيم از ھمچو موقعيت و ووضعيت 

 ؟؟......…خدا يا شکر که : گويم در  اخير می

 

 

 


