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خدایا! اخالقت دیگر دستمان آمده
همیشه اینجور هستی که اول در کربالی چهار ،زمینگیر میکنی
و بعد در کربالی پنج ،دست آدم را میگیری

هنوز #الله هنوز #اکبر
حق :به قارقار مجازی باشد ،حضرتآقا تا اواسط همین هفته به ملکوت اعلی پیوسته و انقالب اسالمی هم شبجمعهی
پیش رو! هدف دشمن ،تضعیف روحیهی ملت ایران است با تاکتیک مانور روی سن و سال رهبر انقالب! ناقالها یک
عکس هم از جلسهی دوران ماضی خبرگان پیدا کردهاند که در آن ،همه دعوت حق را لبیک گفتهاند ،اال آقا! احمقها
نمیدانند همهی عمر سیدعلی ،لبیک به دعوت #حق است! طبق سنوات ،جانشین آقا را هم از قبل مشخص کردهاند؛
مجتبی خامنهای! ما هم که بچهننهترین حزباللهیهای تاریخ! شکس�ت بابا النگوهایمان! لطفا کمی آهس�تهتر!
مسخره میکنید و #دشمن را #دژمن میگویید و #آفرین را #آورین و فکر ایستادن قلب ما را نمیکنید! اخیرا هم چپ
و راست ،سخن از استیصال نظام میرانید که در تقابل با اسرائیل ،جا زده و تاب انتقام ندارد! این وسط ،مرا باش که هم
از خدا راضیام و هم از کدخدا! نه! سوتی در عبارت همسر آن مرحوم نبود؛ در امارت نکرهی همسر ترامپ است! جوری
مالنیا با رئیسجمهور آمریکا تا میکند که انگار همیشه #بو میدهد! آری! ترامپ باد معدهی غرب است که حتی زنش
هم نمیتواند تحملش کند! اشتباه دفتر رهبر ما یا حتی خود رهبر ما ،ظرف دو ساعت و با ویرایشی مختصر جبران شد
اما هنوز هم مردم دنیا ،همسر بیل کلینتون را «مادر داعش» میخوانند! نه! هیچ ویراستاری نخواهد توانست ننگ
بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی را از دفترمشق یانکیها پاک کند! ترامپ توهم زده بود که با حذف حاجقاسم ،قادر
است جمهوری اسالمی را #ویرایش کند اما هنوز به سالگرد سلیمانی نرس�یده ،حکم اخراجش از کاخسفید صادر
شد! این از کدخدا! و اما خدا! اخالقت دیگر دستمان آمده! همیشه اینجور هستی که اول در کربالی چهار ،زمینگیر
میکنی و بعد در کربالی پنج ،دس�ت آدم را میگیری! اگر ظهور خورشید در سن جوانی است؛ محاسن ماه را هرچه
میخواهی سفیدتر کن! یعقوب هم تا درست و حسابی پیر نشد ،یوسف را ندید! ما از تنگنای زمانه هراسی نداریم؛
تا تو #خدا را داریم! تو همان خدایی هستی که با سنت شن ،صنعت ابلیس را از کار انداختی! خدایی دیگر! تا فرعون
را امیدوار به گرفتن #موسی نکنی ،غرقش نمیکنی! بگذار فراعنهی امروز هم به گواهی جوالنی که میدهند ،فکر
کنند تو مردهای! ما اما عاشقانهتر از قبل میپرستیمت! و ممنون تو هستیم که صورت ماه را سفید کردی اما قامتش
را همانی نگه داشتهای که بهمن پنجاه و هفت بود! اینک همان دستی که دههی شصت ،تیلهی سهپر را سپر بمبهای
صدام میکرد و آخرش هم به پناهگاه پناه نبرد ،قلم دست گرفته :اهللاکبر...

