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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۸/۱۱/۲۰۱۷      محمــدعزیز)عزیزی( ارسالی 

 
 کشتار اش وامریکایی روسی یاران همکاری  به که دجال یی خامنه پاسخ به

 کفرنامید علیه اسالم جنگ درسوریه را مسلمانان
 

خامنه ای  اینک طوطی دست آموز وی استاد جاسوسی  ودشمنی برعلیۀ  سرائیهای یاوه بدنبال

 را تکرار ئی خامنه ایهه ایران ، که پس داد بگردن قالده مزدور این "محمد محقق"افغانستان 

در که به چنین مناسبت سزاوار است  شی عبداالحد تامیکند ،  شعر حقیقت گرای استاد ار نشخو و

 .  شودپورتال وزین افغان جرمن آنالین غرض آگاهی خوانندگان گرامی  پورتال نشر 

به  کهاستاد شیاطین  محمد محقق این گماشتۀ  ایران  در برابر صدها برادر شیرپاک هزارۀ مزید بر آن 

به نفع  وعراق ، یمنسوریه گاه های روس و امریکا درمیدان  های جنگکشتاربه  امرخامنۀ دجال

آنهم زیر  ،نقد جانشان را از دست میدهند و خانواده های مظلوم شان در فضای بدبختی مهاجرتایران 

محمد "ولی استاد شیاطین   ،ودرد میکشند می نشینندبر گلیم ماتم  « افغان پدر سوخته »نام  تحقیر آمیز 

را صحه می باداران خود  ت اجنایاین  که او را بمقام رسانیده اند  بخاطر باداران ایرانی اش  "محقق

بی تفاوت است.  این شعر  مایه ای عبرت به  نفس گذارد ودر برابرشهادت برادران هزاره پاک 

 Azizi Mohammad Aziz مزدوران دیگر دون فطرت  ایران خواهد شد.  با عرض احترام 

 

 

   !سرکار مفرمان ظرتمن جناب عالی گزاری  خدمت در              غاناف مهاجرین قفس و ایرانی آخوند
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تارشی عبداالحد استاد: شعراز
 همان دجال بی مانند درخونخواری وطغیان  رانــــای زرگ کشورــه آخند بــــــــن کــــــشنیدم م

 رانـــــــــــمی ویــــــند زخـــــام دردمــــن گفته زشــسخ  سخن گفته زشام غرقه درخون شام خاکستر

 قرآن اسالم واز رده استدالل ازــــــوگویی کــــت  ود آنجاـــــــراس انگیز خـــــبه توجیه جنایات ه

 ل شام نازنین هستند بی ایمانــــکه یعنی اه  کفاراست جنگ او درسوریه برضد :بگفته

 آنان را نمودن قتل بی پرسانازین رو باید   ازین ر و باید آنان را نمودن ذبح بی پروا

 و نقطه پایانــــه ای مکاری وتلبیس را تـــــک  یه دل راــــــو آخند مکارســــــــا بگـــــبا ازمـــــــص

 مومن بدانی چیستت میزان کرا، را کافرــک   چه معیاراست درنزد تو فرق کفروایمان را

 اشد محرف نزدتان ازجانب عثمانکه آن ب  یقینًا درنگاهت نیست قرآن را چنین ارزش

 که سنت را به دینت جایگاهی نیست ای نادان  یلت راـــــــــــــــــم ازسنت پاک نبی آری دلــــــنه ه

 که با نامش فریبی خلق را پیوسته ای شیطان  ولی خواهم بیاری یک دلیل ازحضرت حیدر

 ؟مانـــــــــان خونخواراند با ایــــــمگرگفته علی روس  ؟ران هستندـــــافـــــــــــمگرگفته علی کاتباع سنت ک

 !انــــروس  شورــــــد کــــاسالم باش رکزــــولیکن م  ؟ام است دارالکفرودارالحربــــــمگرگفته علی ش

 ؟دانــــــــوج ان جنایتکار بیــــــیغ تیز روســـــــــــــــبه ت  ؟کشت فته علی اطفال سوری را ببایدـــــــــگ مگر

 درآن ساعت که پوتین را کلیسایش دهد فرمان  آتش بست د را درـفته علی باید مساجـــــگ مگر

 ا دین عموم مومنان یکسانــــــــکه دین اوست ب  اشدــــز نمی بــــرگـــلی هـــه اینهادین وآیین عـــــــــــــن

 مؤمن را توان خوردن بسی آسانکه درآن خون   باشد ای ابلیس ولی دین تو چیز دیگری می

 هانــــــــــــــاندردلت پن به ظاهرالفی ازاسالم وکفر  ونخواری ـــــــــدین فتنه ونیرنگ وخ ود دین توـــــب

 انود مسلمانـــــــرآن موجـــــــــــــــمحرف باشد این ق  قودـــــــــــــــــــــــود مفــــــــــکه قرآنت ب ترا ابن سبا گوید

 انس وجان ردارـــــرور پیغمبران ســــــــــز دین س  و بودبهترــــــــه دین تـــــــــــبا گوید کــــــــرا ابن ســـــــت

 این سبب هرگزیکی گویان مسلمان نیستند از  ترا ابن سبا گوید خدا یک نیست بل صدتاست

 ود بستانــــــش ون مومنان سیراب سازی میزخ  وید که گرصحرای دینت راـــــــــــــــترا ابن سبا گ

 مان نوشیده یی ازچشمه حیوانــــــــــــبنوشی بیگ  را ابن سبا گوید که گرخون مسلمان راــــــــــــــــــــــــت

 شود ویران به دستت هست جایت جنت رضوان  ردنیای اسالمیــــــــوید که گــــــــــــــــترا ابن سبا گ

 م آیینی شما هستید همکیشانــــــــــــتوهمدین وه  بی راـــــــوید که پوتین صلیـــــــــــــــــسبا گترا ابن 

 مدل وهمجانــــــــدا سازد  شمارا هــــــدد درخــــــتع  گر او را سه خدا باشد خدایان تو بسیارند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 توحید است در بطالنترا ابن سبا گوید که    ترا ابن سبا گویدکه توحید است راه کج

 م حی اند وهم سبحانــــــــکه هم خالق وهم رزاق وه  دایانندــــوید امامانت خـــــــترا ابن سبا گ

 د فرمانـــــــــــــــــکه دنیا را کند ایجاد ودنیارا ده   ترا ابن سبا گوید خدا تنها توانا نیست

 این اصل توحید وبود این معنی ایمان بود   داهستندـــــــــامامان درتمام کارها مثل خ

 جزاین هرکس که جوید راه دیگر هست درخسران/  جزاین هرکس که حرف دیگری گوید مسلمان نیست

 رف دیگری هذیانـــفقط هللا معبود است وح  گویند ازین رو شامیان را کشت باید زانکه می

 وبه زعمت کافرند ایشانشما هردو مسلمان   ازین رو شامیان اعدای توهستند واز پوتین

 چو بنشینید بهرخوردن انسان سریک خوان  ازین رو خون شامی هاست درجام تو وپوتین

 ه دندانــــــــــــــگهی با خنجر روسی گهی با چنگ وگ ازین رو ذبح سازی کودک مظلوم سوری را

 ویران کنی در سوریه مساجد را ازین رو می  کشی در خون  ازین رو مادران سوریه را می

 چه درهرپیکر خونین چه در هرسینه ناالن  رزخم آن ملتـــنشان چنگ تو پیداست دره

 هر آن آتش که افروزی درآن ویرانه سوزان  و برضد اسالم استــــــــــــــشرار کینه ناپاک ت

 گویند ربی نیست جز رحمان به جرم اینکه می  هزاران کودک وزن را فرستادی به کام مرگ
 گویند هللا است بی اقران به جرم اینکه می   گویند هللا است بی همتا اینکه میبه جرم 

 گردند طفل و زن به خون غلطان به هرمسلخ که می گردند به هرکشتارگاه آنجا که مردم ذبح می

 کنی جوالن تویی آن گرگ آدمخوار کانجا می  تویی آن الشخوار مرگ کانجا می کنی پرواز

 میرند اسیران باشکنجه در دل زندان که می  ل آنجا شوی ظاهرتو با صدچهره زشت اج

 ق پیمانـــــــــــح ،نـــببستی با تمام دشمنان دی   به قصد محو اسالم عزیز وامت توحید

 شدی خم نزدامریکا گرفتی روس را دامان   برای جنگ با دین خدا وکیش پیغمبر

 اک مومنان با جام انگریزانبنوشی خون پ   بریزی خون پاک مومنان باخنجر روسی

 موظف گشته  امت که  بهر آن شود قربان  ندانستی مگر این را  که اسالم است دین حق

 گر امروز امت اسالم بیتاب است وسرگردان/ گر امروز امت  اسالم مجروح است ودر خون غرق 

 یدانمپنداری که بهر توست خالی ساحه وم  مپنداری که خواهی کند بیخ دین وایمان را

 یای مسلمانانــه دنــــــای پرتو قرآن بــــــــــتبه ج   کنی آتش پرستی را مپنداری که رایج می

 ارانـــــــویشانش ویـــــــــــــزازواج رسول هللا واز خ   مپنداری توانی انتقام خویشتن بگرفت

 وسازد دلت بریانـــــــــود سرد کـــــکینه خ شرار   مپنداری که با نابودی اسالم خواهی کرد
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 گذشته ازسراین کوه صدها سهمگین توفان   وه شامخ توحید وآزادیـــــــــــــــــــود اسالم کـــــــــب

 نه دین صد خدای باطل بی اصل وبی برهان     تاـــــی همـــالق یکتای بــبود اسالم دین خ

 دین خود وبا همت مردانبود او حامی    بود او حافظ دین خود اما با سپاه حق

 طلب کن یاری از این دیو آدمخوار یا از آن/    توچنگ خود بنه برچنگ این کفتار یا آن گرگ

 رقتال وهردجال وهرشیطانــــالد وهـــــرجــــزه  خواهی مدد برضد دین حق بخواه ازهرکی می

 ازحسرت وحرماننخواهی درجهنم برد غیر           ولی آخرنصیبت جزشکست وروسیاهی نیست

 وای مصطفی اما سرافراز است جاویدانـــــل       تدـــــــــفـرچم ابن سبا اـــــــت پــــــه زیر پای امـــــــب

 توخواهی مرد چون خفاش درتاریکی اوهام

 ابانــــنده وتــق رخشـــــن حــــــــتاب دیــــبماند آف
 پایانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
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