
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 فاسد  ییای: مداحِ مافیوجود یدریازح یادی

  

 :چندی پیش درسایت افغان جرمن آنالین نگاشته یی را خواندم زیرعنوان 
 پاسدار موالنا و بیدل»

 «حیدری وجودی
او را، بامباهات ابلهانه،   این نبشته درمورد حیدری وجودی پنجشیری که با قلقله! وطمطراق!

 خوانده اند، درکلهء من افکار خودم را به جنبش آورد:  جالل الدین رومی  بیدل و پاسدار
پاسداری از عبدالقادربیدل کاری شگفت نیست وافتخاربرانگیزنمی باشد. بیدل آدمی  

مولی وخرافاتی بود.برخی اندیشه هایش را ] پوپنک [ زده بودند. مثل این  ]بسیاربسیاربسیار[ مع
 بیت هایش: 

 این رافضیان )شیعیان(که امِت شیطانند 
 سخت بی دینند وپـُربی ایمانند 

وهمین بیدل با لقب خرافی ابوالمعانی!! که شیعه را بسببی که علی وحسن وحسین را می پرستد  
میدهد، امِت شیطان فکرمی کند،خود درمدح علی وحسن  وبه ابوبکروعثمان وعمررفض)فحش( 

 وحسین چنین نعره های مستانه می کشد: 
 بیدل به هرکجا رِگ ابری نشان دهند 

 درماتِم حسین وحسن گریه می کند 
 / 

 لِب بت گربه تعظیِم مقامش یاعلی گوید 
 به نوری آشناگردد که آرد کعبه ایمانش 

ده وشعرهای بسیاری با دبدبه درنکوهش بانوان  وجالل الدین رومی خیلی زیاد زن ستیز بو
 نگاشته است که درچندین مقاله ام متذکرشده ام 

 / 
وهمین پاسدار ]موالنا![ جالل الدین بلخی و]ابوالمعانی میرزا![عبدالقادربیدل یعنی حیدری  

هنر،  >است،که درمنقبت !! یعنی خورشیدی ،آنگونه بی معرفت بوده 1۳۹۳وجودی ،درسال  
یکی از ایجادگران مافیای فساد درافغانستان، مارشال!!! فهیم    !<کمال، فضل و کار های نیک

 :قسیم، این سرودهء }شکوهمند وخجسته!!!{ را نگاشته است 
 مرد خودمدار

 شعری از حیدری وجودی در سوِگ محمدقسیم فهیم  
 1۳۹۳حمل   6

 ومت ای مرِد پاسدار جهاد و مقا 
 فرزنِد نامداِر جهاد و مقاومت 

 ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان 
 سرلشکر تبار جهاد و مقاومت 
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 ای قدردان خامه و شمشیر در نبرد 
 شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت 
 عشق و خردگرایی و امید داشتی 

 در کار و کارزار جهاد و مقاومت 
 شخصیت تو بود درین گیر دار دهر

 گی حصار جهاد و مقاومت در زنده
 جسمت اگر شکست ولی هست جان تو 

 نیروی پایدار جهاد و مقاومت 
 اندیشه و شجاعت تو بود و هست و باد 

 در رزمگه، شعار جهاد و مقاومت 
 طوفان روزگار نبردت ز جاـ گهی 

 ای دژ استوار جهاد و مقاومت 
 ر خاک شد رویینه پیکر تو اگر زی

 جانت بود وقار جهاد و مقاومت 
 ات خودخواه نساخت منصب اعلی و عالی 

 ای مرد خودمدار جهاد و مقاومت 
 ها گذاشتی رفتی و داغ خویش به دل 

 ای شمع تابدار جهاد و مقاومت 
 اند پوش گشته در روز ماتم تو سیه 

 بوم و بر دیار جهاد و مقاومت 
 جاست گی به تا نام عشق و عزت و آزاده

 هستی تو یادگار جهاد و مقاومت 
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