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محمد تازي به  !ابن ابيطالب علي  علميانـدرزهاي 
يا علي    كفشاز ورود به كشتزار      پيش   ،  هنگاميكه عروس بخانه تو مي آيد       او را بيرون كن      -

. داردتا بنشيند و پا  ي او را بشوي كه عروس تو را از جنون و جذام مصون  مي

كه به اذيـت  ران زينب خواهقش اسالم  در نرد جمهوري ولگان ككنيز جنونعلمي اينهم دليل   
  !و آزار بانوان ايراني مي پردازند 

در شان را هم    درگز پاي خو   بلكه ه    كه آخوندها نه تنها پاي آنها را نشسته اند،         معلوم مي شود  
بـه  بـا پـاي نشسـته        پر واضح است كه ورود آخونــد         و    ! د  زمان ورود به كشتزار نشسته ان     

    )! روسپيهاي حزب اهللا بجاي نخواهد گذاشت چيزي بهتر اززينب ران خواهكشتزار 

. ميوه جماع مكندر زير آفتاب و زير درخت يا علي در شب فطر و نيمه شعبان و  -    

يـا بـاالي    و  درخت   شعبان و  زير      ،  و  نيمه      از قـرار معلوم علي آقا اين حـرفها حاليش نبوده        
   !ا هم نبوده و  اهل شستن دست و پآفتاب برايش فرقي نميكرده زير درخت و 

فقر و تنگدستي به فرزندت روي مي آورد  در برابر آفتاب جماع مكن كه يا علي  - .  

فرزنـدان خـود را بدسـت       ،    ندد را گوش كـرده بود    محمنصيحت  پيروان علي تازي اين      اگـر  
 !نمي سپردند  حوزه هاي علميه لواط كارآخوندهاي 

در آخر   مـاه   مي سازد      - . كردن د ر شبها ي دوشنبه ،   رآنفظ ق  فرزند را حا     - جماع   يا علي 
ـ      دت جماع كنـي ، فرزن در شب سه شنبه      . شود    اگـر  -  رجب موجب   ديوانگي  فرزند  مي

و  شب جمعه فقيه مي گـردد  ـ   .  گردد   -  شب پنج شنبه حاكم و عالم  عصـر  شهيدمي
نصايحجمعه دانشمند و محقق      - يا علي اين         مرا گوش كن كه من از جبرئيـل         مي .  شود 

.منيدش  ه و حفظ كرده ا
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در نتيجه  و   ،   ندرا فاش كرده بود   الهي   اين آخوندهاي خيانت كار حداقل اين اسرار         كاشاي       
مسلمانان مي توانستند با هم آهنگي الزم  ميليونها حاكم و عالم و فقيه و دانشمند دينـي                   

پـنج  شـب   ه بـه    ورود به كشتزار را از شب سه شنب        فقط الزم بود كه زمان    .  پس بياندازند   
     !د كردنمي عصر جمعه موكول شنبه و يا 

جمـع آوري شـده      جزو بندهاي تازينامه     همه اين چـرنديات  بـراي ياد آوري اشاره كنم كه            
 را از آمدن در تازينامه حذف و        گونه از اين مزخرفات   د  ولي بدرخواست عثمان هزاران       بودن

سه هاي موم انـدود و دور       در كي سوره و آيه هاي جمع آوري شده را          گوني از اين     70حدود  
  .راموشي سپرده شوددر گودالي دفن كردند تا بفردم از چشم م

 اين گودال در         چند گاهي پيش بنا بنگارشي از استاد دكتر مسعود انصاري با خبر شـديم كه             
دين دانشـمند آلمـاني      تمام اوراق و اسناد دست نويس آن توسط چن         و كشور يمن كشف ،     

توسـط دولـت    بررسي و عكسبرداري شـده و در نهايت بخاطر حفظ آبروي نداشته اسـالم              
جـز  بكار جبرائيل هم چيـزي       بهـر حال مي بينيد كه    .   يمن جمع آوري و ضبط شـده انـد      

  ! است سكس نبوده آذاب آموزش 

د و  يست خـود بگـذار    دست راست خود را بر چشم را       اوالد ذكور ،  داشتن   يبرا،     يا علي  -
 و بار هشتم خود     وارد كشتزار شويـد  هفت مرتبه    و بعد    بخوانيدهفت مرتبه سوره انا انزلنا      

   .را خالص كنيد

ـ  !  دانسـته   خرافات تازي نامـه علـم ديگـري نمي        حاال هي بگوئيد كه محمد تازي بجـز        (  ر  اگ
 دست راست خـود     هان اين در زمان پس انداخت   امروزي   ايـن آخوندهاي نابكار       نابخردپـدران  

ذاشـته  م راست ، روي چشم چپ كنيزكان و خـواهران زينـب گ            را بجاي گـذاشتن بروي چش    
موجودات عجيب و   يك مشت   دست كم    امـروزه بجاي يك ميليون آخوند جنايتكار ،          بودند ، 

شبيه آخوند نبودند و اينهمه گرفتاري بـراي مـردم دنيـا             كه   ندبوجود آمده بود  قريب ديگري   
   )!ود نياورده بودند بوج

 برگرفته از كتاب زنان پيغمبـر اسـالم نوشـته            ابن ابيطالب    به علي انـدرزهاي محمد تازي     -
  حسين عماد زاده
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و فـراموش گرانقدر خود را بنام فرزندان كورش و زرتشت بزرگ ، فرهنگ آنهائيكه ننگ بر 
خود را بباد تي و نيستي  هس ، تا خـرافدنبال ـ سال است كه آلت دست بيگانگان و ب1400
 پند تاريخ را نياموخته و هنوز هم دسته جمعي زده اند خود كشي بكالمي ديگر دست بداده و 

    .اند
  

را نا شنيده مي گيرند و خود را ايـران  راه رهائي ن ـرزيابم فـرياد رساي آنانيكه هنوزننگ بر 
  !به خواب غفلت زده اند

  
  : ـدا شـويـدان راستين ايـران هم صرزنـدبا ف

  
   ملت ايرانراز باد   پايـدار و سـرفـ-پايـنده ايـران 

 ـ    يرواننوش

 04/ 09/ 2006،  دوشنبه 
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