http://www.arianafghanistan.com

2018/11/17

داكتر مصطفي آریامل

اريان،

بي ن
لس
خ
س
ف
گلستاني كه رد ن تان ا تاده ا ت!

بعد از تعمق و غلبیل كردن ادعا هاي "ایــــران بـــرتـــر ،ذكـي تـریـن مـلـت در جـهــان ،صاحب
شاهـكـار هـاي ادبـي ،تاریخي ،نـقـاشـي ،هـنـري بـي نظیـر و بسا ادعـاهـاي دیگـر خـود سـاخـتـه،
عنوان فوق در دماغم جرفه زد و آنرا انتخاب كردم.

فكر مي كنم ایران گلستان در پهناي كهكشان ،یك سیاره مقدسي بوده است كه در اثر طوفان هاي كهكشاني،
از خط السیر خود جدا شده و به دامان كرۀ زمین افتاده است.

ایـن چـه شـوربخـتـي بــوده كـه جــاي فعلي جغرافـیـایي اش در بـیـن یك نــخــلـستــان بـزرگ است.
بیایید ببینیم چرا نخلستان؟
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

"ايراني ها" مـردم عـرب همسايۀ خويش را جاهـل ،تركان را خـر ،افغان را ابتر ،و تاجك را بدتـر هويت مي دهند.

همان سیارۀ راه گم شده ،به چنان شدتي به زمین خورده كه از دود و خاكستر عایده یك حلقه نخلستان به
وجود آمده و از عجائب باور نكردني كه در خود گلستان آب تكان نخورده است.
این گلستان داراي بیرقي است كه هویت آن را چنین تعریف مینماید:
در یك طرف بیرق ،با انتخاب كلمه "هللا ،بزرگترین عـــوام
فریبي را در جهان به نمایش مي گزارد یعني اعمالش كامـأل
مخالف شعارش مي باشد.

در آن طرف دیگر بـیـرق ،از صفات ذیـل برخوردارند:
 يك رژيم فاشيست مذهبي
 بررگترين متخلف حقوق بشر
 ماهر ترين رژيم در خدعه و دروغ
 درد سر منطقه و جهان

چاره:
بیایید به حضور خالق كائنات به نیایش بنشینیم كه این ایران گلستان و معجزه خلقت را ازین منجالب نجات داده و به

جایگاه اصلي اش در اقصا نقطۀ كائنات برگردانند .آمين يا رب العالمين

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را هم مطالعه کنند ،می توانند با
اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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