
  نادقوقح -ضيفريما – یمارگ نارايناريا یارب یمايپ                                            ٢از  ١برگ   ٢٠١٧/٠۶/٢٢، پنجشنبه= شيد دزمروا

  پيامي براي ايران ياران گرامي

  اه يشاحف تسيل
  نادقوقح -ضيفريما

جمله برنامه رودست  زا ومتی ازشنيدن برنامه ھای گفتاری بمناسبت مشکالت سال ،ارادتمندکوچکترين 
 در وحق  درحاليکه مستند کلکسيون فحاشی واتھاماتی که متوجه اعليحضرت من غير ،محروم ھستم

لذا بمنظور اينکه کلکسيون مزبور که  .برنامه ھای رودست اميد دانا ست ،شدهنھايت رذالت ودشمنی 
گرامی  يارانايران از ،يک سند تاريخی درجھت سياست  تخريب اعتباراعليحضرت است ناقص نماند

 اھانت ويا اتھامی که ازناحيه اميد دانا ومريدانش متوجه اعليحضرت  شده درخواست دارم ھرگاه که از
فھرست کلکسيون که درتازه ای است  وفحاشیِ  اتھامويا  ،ن کوتاھی کردهآدرضبط  ه کلکسيونگاه ھستند کآ

به  نراآ وبرفھرست کلکسيون فحاشی ھا  اضافه بفرمايند  ،با ذکرنام برنامهميشود فحاشی ھا ديده نمی
   .ذارند که درحفظ اھميت اين سند کوتاھی نشده باشداشتراک بگ

کلکسيون فحاشی ھا تا اين  ،، برای تسھيل اقدامکر ازقبول اين ھمکاریاجازه ميخواھم با تش ،اکنون
  .شوده وردآدرذيل   )اول امرداد سال جاری( تاريخ

  دشمنی با موجوديت ايران  -١

  دشمنی با ملت ايران  -٢

  = خواستن مرگ برای اعليحضرتمرگ برشاه  -٣

  بيکاره -۴

  شارالتان  -۵

  احمق  -۶

  کوته بين  -٧

  بيسواد  -٨

 پول پرست  -٩

 خائن -١٠

  بی شرف   -١١
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  بی آبرو  -١٢

  مفتضح   -١٣

  پشه   -١۴

  عروسک  -١۵

  حقه باز   -١۶

  غيرقابل اعتماد  -١٧

  دروغگو  – ١٨

  خمينی دوم  -١٩

  کسی که چاره ای جزکوبيدن سرخودش رابه ديوارندارد  - ٢٠

  فضوالت انسان  -٢١

  نا اليق  -٢٢

  بدجنس  -٢٣

  ازبابت غرور -خدا -٢۴

  درود برمردمی که درفيس بوک به رضا پھلوی توھين ميکنند  -٢۵

  رضا پھلوی پشت به ميھن کرده  -٢۶

  کجرو وناتوان  - ٢٧

  جيره خوارشيوخ عرب  -٢٨

  شاه سلطان حسين ما - ٢٩

  ازادگان برويش تف انداخته اند  -٣٠

  اولياقت تف انداختن به رويش راھم ندارد  -٣١

  رضاپھلوی بی غيرت  ٣٢

  تف ھرچه دھاتی است براين بی غيرت  -٣٣

  نا پھلوی  = حرامزاده -٣۴

   کسرتم -٣۵

 اميد قبول درخواست  احترام وبه                                                         


