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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  
 

 82/28/8212                   اسیر نسیم .م
 

 !!!پاکستان  آدم ُکشی در
 
، های انتحاریافغانستان با بم  امارت طالبان به اين طرف در از ، مخصوصًامکشان حرفوی پاکستان که ازسه دههآد
 .فاجعه می آفرينند روز جاده هر کناربمب های  يا

 و پیر طفل و مرد، ،زن هارا، اعم از ، انسانهای نام نهاد مختلف با گروپ و رحم نکرده  مردم خود نیز بر اخیرًا
 . ندختساسوگوار ماتم زده و خانواده ها را  و کشیدندتیغ  جوان از

رض غه افغانستان هم گروپ هايی ب جهانی گرديد و در ۀجامع کويته که سبب انزجار اخیر در چنانچه وقايع خونبار
 . تقبیح آن اعتصاب غذائی نمودند

 :مـنـک یـری تقديم مـبا پارچه شعو غـیـر اسالمی انسانی  رـیـين عمل غا خود را ازعمیـق رت ـنفانـزجار و ز ـمن نی
 

 نـنـگ انـسـان در روی زمــیــن
 

 نـیـتـآس شـــد بــــــرون بـا دشمنی از نـکی و کــفـر  دســـتــان ســیاِه بــــاز
 ديثـح شد مـــــــردم به آيات وـُمی ک ث  ـیـبـروه خـــود سـر، پست خـيک گ

 جهل شان از ء ایمنشا ورــــاين تص ل شانـال سهـیـســـــنــی خ شــیـعه و
 نـــزمـیـروی  نـنـگ انســــانــنـد در نـتیغ کی د ازـنـَشـَان را َکـاهـی گـــنـب

 نندـی کـل انسان مـنی بــــــا نســمـدش ی کنندـان مــمـد ايـقــی پـــا بــرون از
 فـیـفـبازان عک ادشـــمـنـــی بـــا پــ فــريـنی بــــا نســــل انسـان شـمـدش

 

 لــیـلـدوســــتـــداران خــــداونــــد ج
 لـیـلـديــن ابــــراهــم خ دارـپـــاســــ

 
*** 

 

 ادعا های مسلمانی کجاست؟
 

 کارــخصومت آش بـــا هــــــزاره در بارـت ديگر هــــرزگــــــانی چـــند از
 صالحات ن وـیـجملگــی هـــم صالح باتـبـا ث و مـــردمـــــان بــــردبـــار

 زنگ چرکست و پاک از شانطینت  ان نیست رنگـدل ش ـداوت درـازعـ
 دـونـی شـغارت م ، قـــتـل وتا ببینی دـونــی شـدست عـــــــداوت م ـۀکشت
 ما با ريشخند کسی پـــرسد ز هــــر دـپسن نا نـین اعمــال زشت وچــ بـــا

 ؟؟ی کجاستــرآنــرهــنمائی های ق استـجـی کــادعــــا هـــــای مسـلمان
 

 ما حرام د برـنـرآن می کـص قـــن
 سالمـــ، والداـیـ، اکل انسان راـقـــت

 
 «اسیر» نسیم .م
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