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  !!!امه پوشانعّم
با مردم و  متعصب عمامه پوشان ايران و  آشام ، غدارفاشيستی دولت خون اسالمی و انسانی، غير کردارغير و رفتار

نمی ماند ، اما اين  ی  تبارز می دهند، از نظر اهل  جهان پوشيده شيوه ابه شکلی و دولت  افغانستان که  هر روز

 زبان و کرده ، چشم شان را کور دالر بر دوش شان گرانی و خريطه های رشوت يورو دولتمردان افغانستان است که بار

  .اعتراضی بزبان نمی آورند شان را گنگ ساخته ، چيزی را نمی بينند و

 به جوقۀ مخدر  ميالدی ، بيش از بيست جوان معصوم افغان بنام قاچاق مواد٢٠١١می نويسند تنها در نه روز اول سال

خود » ؟«شگاه امامان  پينذری به  سا ل نوعيسوی آستانۀ گويا اين سفاکان خون آشام خواسته اند در.اعدام سپرده شده اند

 اثر پناه جويان مظلوم و بی پناه افغان در که تعدادی از   همچنان ديديم. از خون بيست جوان بی گناه افغان، آنهمداشته باشند

 . ايرانی بر نعش آنها  تفريح کنان می خندندی عاطفۀسنگين دالن ب و تيراندازی پاسداران خائن ايران به خون  می غلتند

  مردم است از نيازمنديهای اولیتيل که از  پنجصد تانکر و هزار دو زمستان ، بيش از  درين سرمای طاقت فرسایعالوتا

   ....و ...و ...شاهرگ حياتی مردم و دولت افغانستان را قطع کرده اند و سرحد نگهداشته و طرف در يک و نيم ماه به اين

، ايران عمال دولت آخوندی ی ازعده ا حج ،هنگام ادای فريضۀ»  م١٩٨٧ آگست « ش١٣٦٦سال  همه به ياد دارند که در

ی هم شديدا مجروح  عده احجاج به  قتل رسيده و   زيادی ازنمودند که طی آن عدۀايجاد    خداۀخان نا راحتی خونينی را در

حرمت  ،تظارداشتيد ان، چگونه بانگه نميدارند،  حريم کعبه خدا را آنهم درکسانی که حرمت خانۀپس از  .گرديدند

را پناهجويان بی  پناه افغان که مشکل مذهبی هم در ميان باشد، ترحم  کنند وخون شان  سرزمين همسايه را نگه دارند و بر

برابردولت بی  بيننده در عام ، به يقين بر نفرت هر جادۀ گان افغان در خون آلود بی وسيلاجساد بی جان ومشاهدۀ . نريزند

  .انجام می دهند ، می افزايد را مذهب همه بدعت ها نام دين و خون آشام ايران که زير عاطفه ، فاشيست و

افزودن  ، بامی سازد اعمال امروزی شان را نيز هويدا ريزی در مکه سروده شده است وه مناسبت همان خونشعر ذيل که ب

  : عزيزان پيشکش می شودلعۀچهار بيت جديد ، غرض مطا

  

   ببين گر و ودادـاد  ببين       دوسـتـــــی بنسـ ف ـدا خـم  در  حـري

   ببين        ـاد        هـمـنـوائــــی و اتحـــدر طـواف حرم بصلح و صـفا                                   
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   ببين ادسرزمين امن و امان       اين  جـنون ز حــــد  يجنگ در 

   ببين اد شـقاق و نفاق  حشد       ايـن ر   تقبلۀ مسلمين به خــــون

   ببين حــــادـــــر       رخنه  در کاخ  اتگـ در مهد  اتفاق،  نرزه ل

   ببين ادنـد       سيل  خون اندرين ِمهـ آلـود ـداوتمـهـد دين بـا عـ

   ببين وادرگاه خـــــدا؟       آخراين فهم  و اين سبه با مائی خـود ن

   ببين ادالم        به هم  افـتادن  و  ِعـن  اســـ اخــــــوت اميــر  نز

   ببين اد  اجتهــــ  فـتـنـه در راه  تماشا کــــــن     ن  ديتـهـّدينمـج

  ـدال کـنند        روزگـار بـــــــد ِعــبـاد  ببين گر چنين جــعابدان 

  ببين اد دستار  باد ب  و طـلب        ريش  اه   پوش جــخيل عمامه

  ببين اد ی؟       با چنان چهره اين  نهـ و جنگ و خـونريزآيت اهللا

   ببين ــرادمـان       ويـن مـريـدان نامـــشـهرت کـاذب امـــــــام ز

    ببينجــــــنهاد  ک   اين  خبيثانلوه کنند    ــراست  ج کجنهادند و

  ن عماد  ببيـــــتنه اين   از پی  ف اده   ُمهر و  سّج عمامه،   و دلق

  ببين ، صاد ـــادهها  نه غلط   بر ه  بشمرند غلط   ــک بس حقيقت 

    ببين     با چــــنين  شيوه  استناد گويند   می دروغ ، کـــه باشدتا

  اسير] اّنماالـمومنون اخــــــوه[

  دو بــــرادر به اين تضاد ببين

 


