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 نغول ايران وجرائم القتل واحلرق بأوامر من طهران

 عبد املنعم املال  

 

قامت الدنيا ومل تقعد واهتز العامل وُسريت طائراته وقواته عندما عرض مقنعون 

.  حرق الطيار الكساسبة رمحه اهلل " الداعشوودي ، فلم اإلثارة " يرتدون زيًا موحدًا

،  ويف العراق ُيحرق العراقيني وتقطع أجسادهم أمام انظار العامل أمجع كل يوم

بوجوههم الكريهة البائسة العارية وال تهتز أو تقشعر شعرة  يقتلون وحيرقون

 ..! للمجتمع الدولي على هذا املشهد
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 وحرام على غريها، ؟  يران وأذنابها التقطيع والتمثيل واحلرقترى حالل إل فهل يا

. 

، مذ أن فقد البصر  أم أن منظار اجملتمع الدولي نسيب مصاب بعمى القانون

 . ؟ وحتى يومنا هذا 1991م يقتلون منذ والبصرية برؤية العراقيني وه

، انهم سريهبوننا  إن تصورت إيران وأذنابها من مليشيات وسلطة قرقوزية

، فهم  بأفعاهلم اإلجرامية الدنيئة اليت يقومون بها حبق األبرياء واملدنيني العزل

، عشقنا املوت بكرامة ونبذنا احلياة والعيش  وأسالوا التاريخ عنا،  واهمون جدًا

 . بذل

ا النصر ألننا أصحاب حق ال ّنحتضادنا أرجلنا يف سوح املعارك ووسدنا الشهادة وعقت

 . أصحاب باطل وكفر مثلكم

نساني مل يعرف العامل مثيل له وال إضارة وتاريخ وخلق ا اصحاب أرض وحوألنن

وال حنرق أنسانًا حيًا كان  ، وإن ُقدر لنا املوت فنموت بكرامة، نقاتل بشرف  فخر

، حتى مع أعدائنا ال نكون  ذا هي مبادئنا وهكذا هو إسالمنا وعقيدتنا، هك او ميتًا

 . إال خصوما شرفاء ال دناة وجمرمني مثلكم ولن نكون
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يف  أو طريقًا ندع للحقد سبياًل ، وال نقتل أو نقاتل إال باحلق او دفاعًا عن النفس ال

ذي ، مهما بالغتم يف إجرامكم وطغيانكم وحقدكم األعمى ال نفسنا أو أفعالناأ

،  ، فإرثكم التارخيي القديم واحلديث يسوقوكم كما تساق الضباع وراء غرائزها

، خمضب بدماء شعوب الدول اليت حاولتم  الذي تستمدون منه هذا احلقد العنصري

 . ، وما فلحتم ولن تفلحون غزوها واحتالهلا

يت ، ال وطانهم وشعوبهمأي العقيدة واالميان به أوال ثم باهلل موىل أهل احلق وُأول

سها اليت ، فلن تستطيعون ثنيها أو حجب مش مهما عانت من طغيانكم وقهركم

ليشياتكم ومشاريعكم اخلبيثة اليت تراون ينتم ومأستشرق من جديد وحترقكم 

 . وتساومون الباطل باحلق واخلبيث بالطيب فبئس ما فعلتم وبئس ما أنتم فاعلني

م بينكم وبني اهلل عز وجل وسيطًا لغري اهلل بعد أن وضعت لقد اخرتمت أن تكونوا عبيدًا

ىل يوم إالم وفقه اهلل وكتابه براء منكم س، واإل بالباطل وامسيتموه بالولي الفقيه

، والقائد  ، إمنا هم يف احلقيقة أولياء الشيطان وأعلموا أن أهل الباطل ، الدين

 ، ومعركتكم هذه اليت احلقيقي ملعسكر الباطل إمنا هو الشيطان نفسه بأي مسمًا كان
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، أمنا هي  ، واحلسني عليه السالم منكم براء حسني ختوضون حتت راية لبيك يا

 . معركة بني فسطاط شياطني األنس واجلن وفسطاط األميان واهلدى

ليحق احلق ويبطل  ، قال تعاىل " فمن كان اهلل مواله فال غالب له ولو كره اجملرمون

 . " صدق اهلل العظيم الباطل ولو كره اجملرمون

، وينصرهم اهلل  سكم العفنة أحفاد الفاروق عمر رض اهلل عنهؤوى رسيدوسون عل

، ولن  ، وستعلمون أن اهلل حق وأننا أهل حق ، اليوم أو غدًا عليكم فهذا وعده هلم

رواحنا كلنا فداءًا أ، ولو قدمنا  نرضخ أو نستكني حلق مغتصب أو عبدًا وهنِّ وَجْب

 . للعراق وأهل العراق

 " صدق اهلل العظيم و كان حقًا علينا نصر املؤمنني قال اهلل تعاىل "

 

  الكّتابدليل 

 الكاتب عبد املنعم املالصفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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