
  

به . اين کثافتهای خائن دارند هم ميهنان ما را در آذربايجان زنده به گور می کنند 
 . فريادمان برسيد

 

 

براستی در اين زلزله نشان ج ا . شرم و حيا و نجابت گوهری ناياب است که از وجود برخی دريغ شده است 
 .داد جان مردم سر سوزنی برايش ارزش ندارد که هيچ حاضر است تک تک ما را زير خاک کند برای بقا 



ای مدير خائن مردم فروش قران بسر گرفتی و می گويی العفو آنوقت هموطنت يک شب … خاک بر سرتان 
 زير آوار ماند تا تلف شد ؟

جگرم خون می … آی آذربايجان . ايمان زير خاک آذربايجان مدفون می کنند دارند حقايق را به همراه گله
 عباس ميرزا کجايی ؟. شود 

مجری بی شرم و حيای شبکه خبر چنان از زلزله در اولين ساعات حرف ميزند گويا کودکی در هنگام بازی 
 !!قف ترک برداشته با اطمينان دارد می گويد که هيچکس کشته نشده و فقط چند س… از سرسره لغزيده 

اين ننگ را تا . خاک عالم بر سرتان … حيا کنيد از مادر داغدار . شرم کنيد از چشم کودک در خواب خفته 
 …و باز هم مرگ ..مرگ . اين ويدئو سندی است بر الپوشانی مرگ . ابد به گور ميبريد 

 .مای لجنمالتان و او را خفه می کنيد در سي. . نماينده اهر از دست شما فرياد ميزند 

از اين مجری لش و لوس سيما گرفته تا آن رهبران . دست شما به خون تک تک اين مردم امروز آلوده است 
 .ای درد بيفتد به همه عزيزانتان تا درد را بفهميد . ای مرگ بيفتد به همه زندگيان . بی غيرت و خائن 

ط اين مجری و صدای او بر تصوير يک لوستر در از وقتی اين ويدئو کوتاه را ديدم ، حالت گفتن خبر توس
 . از ذهن و روحم پاک نمی شود  حال تکان خوردن

جوری خبر را می گويد انگار دارد از دعوای دو پسر بچه حرف ميزند که از قضا يکی فقط سرش کمی 
 !!زخمی شده و خونکی هم آمده 

شود زلزله ای در اين وسعت و با اين خانه های مگر می . حکايتها و روايتها سخن از هزاران کشته می کنند 
 کشته داشته 200بی بنياد که اين مردم از سر فقری که شما برايشان بوجود آورده ايد ساخته اند فقط و فقط 

 !!باشد 

برای چه کسی لوندی می کنی و پشت چشم نازک می . خجالت بکش مجری . کدام عقلی اين را باور می کند 
غذا ، بهداشت ، آب … کمک می خواهند . هم ميهنان ما خون می خواهند . سخن گفتنت لجن به آن . کنی 

 بدادشان برسيد.. ……

  .يا بميريد و بگوييد عرضه نداريد

به . به فريادمان برسيد . اين کثافتهای خائن دارند هم ميهنان ما را دارند در آذربايجان زنده به گور می کنند 
ای داد ای . نيشخند می زنند و می گويند خبری نيست . الپوشانی می کنند .. گويند دروغ می . کجا پناه ببريم 

 .از بيداد . بيداد از ظلم 

watch/com.youtube.www://http?player_embedded=feature&v=ltdG_fCDHgQhttp: 

شما که ياد . تان خوب است چند نفر آدم بايد بميرند تا کشوری برود در سوگ؟ شما که دست به عزاداری
 بيندازيد و بکوبيد بر سر ملت  ی عزاداری راه  روز دسته٣۶۴بهانه   روز سال با بهانه و بی٣۶۵ايد از  گرفته

  .که شادی حرام است

ايد حتا اگر چيزی برای زايل کردن  کنيد و به مردم ياد داده چپ نگاه می ندی چپی بل شما که به هر صدای خنده
  .شان وجود ندارد خودشان به جان هم بيفتند عيش

چند نفر آدم بايد بميرند تا کشوری اعالم عزای عمومی کند؟ تا لوگوهای سبز و نارنجی و آبی و قرمز 
يد هی مردم، در همين گوشه و کنارها انسانی دارد ها بشود سياه مطلق و بگو ها و خبرگزاری روزنامه



. مثل شما سوگواريم. تان را ديديم تان به چشم ما نيامد، مرگ  بودن بگويد دست کم اگر زنده !سپارد جان می
   .تان التيام يافته است مان را موکول کنيم به وقتی که شما هم کمی غم های مزخرف شادمانی توانيم برنامه می

قدر آهسته و آرام گذشتن از کنار خبر مرگ  مردند تا شما به خودتان بياييد و به جای اين ايد میچند نفر ب
   .کرديد همه آدم، يک بار هم شده پيش از مردم، در کنار مردم سوگواری می اين

  ...خسته. »در وطن خويش غريب«همه آدم؛ اين همه  اند اين خسته شده

اند و نه سوريه و نه ميانمار،  مردم آذربايجان، نه مثل مردم فلسطين. رسيدتان ب های شما کماکان به پايکوبی
. شما نگران نباشيد. کنند شان را از جای ديگری تامين می اند و قطعا نيازهای اوليه ی ديگری آمده ها از کره اين

 !به نام سربلند ايران. تان فکر کنيد های آتی به جلسات و نشست

 


