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  !!!آدمکشان 

ی به خون ب ِمرَفقکدام تا  حقانی که دستھای ھر و ، حکمتيارھای تروريستی طالبانگروپ

دولت  آی و .اس .مددگاری دستگاه جاسوسی آی حمايت و ھريک از گناھان آلوده است و

، ھجوم آوردهوطن  کنار گوشه و ھر وحشيانه در ھر روز بوده و پاکستان برخوردار

ھرگونه نکوھش  ، درخورمسؤوليت را ھم ميپذيرند با افتخار مصيبت می آفرينند و

ميدان ھوائی کابل توسط يک زن جوان که  جادۀ در پيش چند روز جمله حادثۀ زا. ميباشند

، ضمن آورد که در خونينی را بار اغفال شده بود، فاجعۀ و ءاز جانب تنظيم گلبدين اغوا

 :    با نفرت تقبيح شود يستجانھای خود را از دست دادند، با چند فرد بيگناه ملکی نيز

  نندـــــــرسه ھمعناھــ کمتيار، به ح       نندا که طالباي ، حقانی رـــــــــاگــــ

  نندآستا بر سر جمله  ـا ـــنجــــآ در       پاکستان سپرده  دست در  انــــعـن

  نندکجـــروا و کـــــج نھاد   ولـيکن       اریـــــــــــراستک  ایـــند ادعـنماي

  عيانند انند وـــــــــج آھـنـــگ نھکــ       گذارندراه راست،  پا کــــــــج ميبـ

  اصT ندانند خير ز غرق و به شر،       کـورند وـــگ رفتن، لن راه خيربه 

  درانندگــــــــرگ وحشی آدم مي چو       ال خونينـــــــــــــه با چنگميان رم

  ان لعين آتش زبانندــــــــيطش وچـــ       پاک طينت وان ــــــــج رغيب به ت

  اتTنندـــــــــــــربريدن قگـھی  با س       اریـــــــــــــــــای انتحگھی با بمبھ
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  دوانند سو آی ھر .اس .آیبه حکم        ام خداوندـــــــــاحک ز رپيچی به س

  افTنندـــــــــــ، غاز ديانت ن ودي ز       نـــــليک و دين  شعار ، شان ارشع

  امانند ان اندرــــــ، نه زنمرداننــه        ـراندازان دورانـــشــدست  اين  ز

  منان دوستانندــــــــــــــه دشــھـميش       داریـــــــــــــــاس دوستنميدانند پــ

  نندآدمکُشا رکش وــــــــروِه  سگــــ       طالب وحقانی  و تيارحکـم ــوـچـــ

  بينی و ذلتبد ی وـــــــــخواھبه بـد

  نندد وھمــــاھـمــــــانند و ھـمـــــانن
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