
www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ١

  
 

  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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 Political سياسی

 
  آزاد ل،

  ٢٠١٣ مارچ ٢١

 

 ، براق محمد، ماديان جبرئيل،ر عيسی خ ، تقالی زليخا، پيراھن يوسف،ساق پای  بلقيس، لعنت شتر خدا يا صالح

ھا باد   اينۀبر ھم) فراريان اسالمی از منطق(نديات چر خاموشی و ھم ...ھی يونس  ما،هحسن سار ،ذوالفقار  علی

 ؟؟!!!!!!

 

 ، سال ديگر ھم گذشت يک
 يک گفت ؟؟بايد تبرچه کسی به 

 

زير چکمه ھای خونين نيز سال  ديگر را   ما  يکۀپيدتملت مظلوم و د ر خون  ، محروم و ستمکشيده ،طنان شريف ھمو

 رقاصان عرب ، دزدان شعور انسانی ، نوکر ھای بيگانه ، اين فريبکاران شيطان صفت، خوڼ آشام اين جنايت پيشگان 

 ،بستان سعودیعر ، انگليس،يکاامر ، تر کيه، ايران ،کستان  بوت پاکان و چاپلو سان پا،يان شرق و غربزور گوو 

ميت  و بيچارگی  در نھايت محروگران واز ھمه دردناکتر چکمه ھای خونين اشغالميانه و خليچ نشينق ھای شرشيخک 

سال  مثل سالھای  ين يکا در،به نمودند  باز ھم تجر بی زبانی  و بيکاری را، بی دوائی ، بی نانی ، بيخانگی ،گذشتاندند

 صد ھا ،اسالم ناب محمدی  ، صد ھا معلول مين ھای اسالمی ،قبل بنا بر خواسته ھای شوم  دولتيان کابل و بادارانش  

تعداد شان  به  اجباریکراسی   دموۀر ان زخمی  زنده مانده از  بمبارد ھای  کشور ھای متعھد و صادر کنندو ھزا

 .بانيان قبلی افزوده گرديدقر

خته به آتش  پيکر ھای سويای آمو بلند اما شنونده ای نداشت و ا زن محروم و منت کش افغان از درناله و فر ياد صد ھ
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؟ تا ! بيننده ای نداشت ،بانی شدايد  مرد ساالری  در تاريکی احکام مقدس آسمانی و قرآنی  بودرق که یآنھای ديگر

 .ايشان از َمحبت ھای شان بر خوردار و زخم ھای شان التيام می يافت

 ،فتپيشربلی !! کنم  فت ھای رنگارنگ  ياد نمیھا و پيشر فی گرا بوده و از خوبیيک بار فکر نکنی من من!! طن ھمو

چاپلوسی و ،  فساد ھمگانی دولتی،کشتار خلق بی پناه  ، آدم ربائی ، قاچاق، جھالت ، در نادانی ، در چپاول ئی باالۀبقط

من ھم از شمايم و !! چون آرزو ند ارم ترا متأثر سازم و به دلت جا گيرم !!  ببخش ...حانيت وسازش ھای چشم گير رو

 را می پردازم  آنۀ خودم شدم و ده ھا سال است که کفاربانی خوش باوری  ھایمن ھم قر ؟؟!!مثل شما 

 الزم پيرامون آن نوشتند و صحبت نمودند  ۀخاطر آمدن نو روز که يک روز تاريخی  ما است و بزرگان ما به اندازه ب

م ازين  ماھ!! (تسليت  نوشتم  تا تصور نشود  ما از  تاريخ خود ما بيخبريم يا من ھم چند سطری را  بدون تبريکی و 

 اما )...نمد کالھی داريم 

 :خواھم شود معذرت می  اگر از ديدن آن ھموطنی ناراحت می،ھا بيانگر ھمه چيز است  اين عکس
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 که: اين پير مرد ګفت 

 در ګردش افالک چو کردم نظری

 از مردم  و آدمی   نديد م     اثری 

 ھر جا که سری بود فرو ريخت بخاک

 ؟؟!!خری بود بر آورد سری ھر جا که  

 

 

 

 


