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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۸/11/2۳

داكتر مصطفي آریامل

ایران،
گلستاني كه درمیان نخلستان افتاده است!
بعد از تعمق زیاد بر صحت داشتن ادعا هاي "ایران برتر ،ذكي ترین ملت در جهان ،صاحب شاهكار هاي ادبي،
تاریخي ،نقاشي ،هنري بي نظیر و بسا ادعا های دیگر خود ساخته" ،عنوان فوق در دماغم جرفه زد و آنرا انتخاب
كردم.
طوریكه بسا پهلوان هاي اسطوره اي كه اسماي شان در شاه نامه فردوسي ذكر رفته حقیقت فزیكي نداشتند ،قصهٔ ذیل
را نیز از نظر عقل و علم فزیك و كائنات شناسي جز افسانه بیش نیست

و این اینهم آن افسانه:
بود ونبود یك سیار ٔه مقدس بنام ایران در پهناي كهكشنانها و ملجأ الهام براي تمام تمدن هاي چرخ بیكران.
در اثر اصطكاك كهكشان ها و تولید شدن طوفان هاي بس پرتوان ،سیارهٔ مقدس از مدار اصلي اش بیرون پرید و سر
انجام به دامان كر ٔه زمین غلطید.
از تصادم سیاره مقدس و كره زمین ،قیامت كبراء برخواست .بعد از زماني آتش ،دود و خاكستر فروكش كرده و
متعاقب دوره هاي خیلي ها طویل ،یك نخلستان مدور در دوار محل حادثه نمایان شد.
از عجائب غیر قابل باور اینست كه به خود گلستان ایران هیچ صدمه اي وارد نیامده و حتي آب تكان نخورده است.

بیائید ببینیم چرا نخلستان؟
إیراني ها مردمان همسایه های خویش را كه در نخلستان دورا دور زندگي میكنند بنام عرب را جاهل ،تركان را خَر،
افغان را ابتر ،و تاجك را بدتر هویت میدهند و به انواع مختلف تحقیر و تعجیز میكنند اما خود را آراسته به همه
صفات و عاري از همه عیوب مي پندارند.
فكر میكنید كه این بي عدالتي در تقسیم در دیوان عدالت خداوند امكان پذیر است؟؟؟
هرگز نه ،زیرا یكي از اسماي معظمه خداوند كلمه "عادل" است.

یك تصفیه حساب با رژیم حاكم فعلي در ایران:
این گلستان داراي بیرقي است كه هویت رژیم بر سر قدرت را چنین تعریف مینماید:
در یكطرف بیرق ،با انتخاب كلمه "هللا"  ،بزرگترین عوام فریبي را در جهان به نمایش میگزارد یعني اعمالش
كامالً مخالف شعارش میباشد.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در آنطرف دیگر بیرق ،صفات ذیل درخشش دارد:







یك رژیم فاشیستي مذهبي
یك دولت تروریست پرور نظیر پاكستان
بررگترین متخلف حقوق بشر
شرم آور ترین پامال كننده كرامت انساني
ماهر ترین رژیم در خدعه و دروغ
درد سر منطقه و جهان

چاره چیست؟
بیائید به حضور خالق كائنات به نیایش بنشینیم كه این ایران گلستان و معجزه خلقت را ازین منجالب در كره زمین
نجات داده و به جایگاه اصلي اش در اقصا نقطه كائنات برگردانند.
آمین یا رب العالمین
و سایر نوشته های این نویسند.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

