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 اريان، 
 !بين نخلستان افتاده است گلستاني كه رد 

 

 

 

ان، صاحب ــهـت در جـلـن مـریـي تـر، ذكـــرتـــران بــــ"ای بعد از تعمق و غلبیل كردن ادعا هاي

 ه،ـتـاخـود سـر خـاي دیگـاهـر و بسا ادعـي نظیـري بـنـي، هـاشـقـي، تاریخي، نـاي ادبـار هـكـشاه

 .عنوان فوق در دماغم جرفه زد و آنرا انتخاب كردم

ي، كهكشاني بوده است كه در اثر طوفان هاي ان گلستان در پهناي كهكشان، یك سیاره مقدسكنم ایر فكر مي

 .زمین افتاده است ۀالسیر خود جدا شده و به دامان كر از خط

 .ستزرگ اـان بــستـلــخــن یك نـیـایي اش در بـیـاي فعلي جغرافــه جـوده كــي بـتـوربخـه شـن چـای

 بیایید ببینیم چرا نخلستان؟
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 2از 2

 .دهند ر هويت ميـر، افغان را ابتر، و تاجك را بدتـل، تركان را خ  ـخويش را جاه ۀسايهمرب ـعردم ـم "يراني هاا"

ه راه گم شده، به چنان شدتي به زمین خورده كه از دود و خاكستر عایده یك حلقه نخلستان ب ۀهمان سیار

 .وجود آمده و از عجائب باور نكردني كه در خود گلستان آب تكان نخورده است

 :ستان داراي بیرقي است كه هویت آن را چنین تعریف مینمایداین گل

ام وعـــ، بزرگترین هللاطرف بیرق، با انتخاب كلمه " در یك

أل ـگزارد یعني اعمالش كام فریبي را در جهان به نمایش مي

 .باشد مخالف شعارش مي

 :ل برخوردارندـرق، از صفات ذیـیـطرف دیگر ب در آن

 يك رژيم فاشيست مذهبي 

 ن متخلف حقوق بشربررگتري 

 ماهر ترين رژيم در خدعه و دروغ 

 درد سر منطقه و جهان 

 

 :چاره

به  و خلقت را ازین منجالب نجات داده ش بنشینیم كه این ایران گلستان و معجزهیایید به حضور خالق كائنات به نیابی

 آمين يا رب العالمين  .دكائنات برگردانن ۀدر اقصا نقط جایگاه اصلي اش

 

 

 
 
 
 
 

 تذکر: 
 

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

 
 
 
 

 
 
 


