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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکسائل م

  
  شمی صلواتی

  ٢٠١٩ اپريل ٢٣
  

  
  شمی صلواتی

  !زنده باد بی خدائی
  !پيش سال دو

 در ٢٠١٧ اپريل ١۴ شنبه پنچ روز

 خان لعمش / خان عبدالولی دانشگاه

 یئگو کفر جرم به ساله ٢٣ یدانشجو

 يک در دانشگاه اين دانشجويان خود توسط

 قتل به سنگ و چوپ با جمعی حرکت

 در مذھبيان .ست آوری ياد به الزم .رسيد

 اين خان لعمش دض وحشت و ترس نھايت

 ممکن ۀوسيل ھر با را پرسشگر یدانشجو

 را او رحمی بی نھايت در و زدند می

 نه /کردند سالخی زنده زنده و تيکه تيکه

 در ليسیوپ نه و رسيد لعمش داد به کسی

 اين پاکستان در البته آمد، بر نجاتش پی

 مرد لعمش از قبل است زياد اتفاقات

 و زنده زنده سوزی قرآن جرم به ديگری
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  .نداشت بر گامی او نجات برای کسی و کشيدشد آتش به ليسوپ حمايت با

 و رحمی بی اساس بر اسالم مکتب چون، ندھست رحم بی و پيشه جنايت عاشقان دارند باور خدا و محمد به که جاھالنی

  .است گرفت پا خشنونت

  .واپسگرايستو تيجاھل از پر دنيا گفت بايد سفأت نھايت با

  بود پاکستان در تاريک شبھای روشن شمع و  نويسنده و شاعر خان لعمش

  حقايق گفتن دليل به شکنجه با سياسی اسالم دست به پاکستان در که .است ماندنی ياد به و برزگ انسان خان لعمش

 بی باد زنده ، مانده خواھد زنده دلھا در ھميشه او ياد ، باد رھرو پر او راه ، شد هکشت وحشيانه ، شد کشته  "گفتن کفر"

   !برگزيدن را اختيار که دين بی و يکئال انسانھایباد زنده !یئخدا

 می شاھد را - فاروق ، گيرم می شاھد را دش کشته کابل در که دختری فرخنده ، گيريم می شاھد را تو من خان لعمش

 صلواتی شمی !یئبيخدا باد زنده ، بود خان لعمش با حق گفت خواھم رسا صدای با و گيرم

  

  
  


