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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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 Political  سياسی

 
  فرح نوتاش

 ٢٠١٧ دسمبر ٠۵
  

  باج سبيل از رئيس جمھور
  چه کسی می پنداشت

  دھی فردی با شرايط باج

  امريکاس جمھور ئيبه عنوان ر

  برگزيده شود

  

  ...باج سبيل با برنامه 

  در سراسر دوران انتخاباتی

  ميليون ھا...رأی افزونتر رقيب 

  

   !امريکاشورای نگھبان ماليان ... کالج ھا

  ترامپ جاه طلب را 

  مناسب اھداف استعماری خود 

  با عزم تصرف ارشليم

  شناخت

  

   امريکا جمھور قبلی ؤسایيک از ر ھيچ

  جرأت نکرده بودند 

  گامی در جھت اين عزم

  ... ريکاامرژيم صھيونيستی 

  ... بردارند و

  را" بيت المقدس... "ارشليم 

  عنوان پايتخته ب
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   برای اشغالگران غير قانونی 

  برگزيده و اعالم کنند

  

  خطرناک تر از.... اين اقدام 

  می ستو پرتاب تمامی بمب ھای ات

   

  امريکامرکز شيطانی ... کنگرۀ صھيونيستی

  غير مسلح... با  تشکل ھای مسلح و 

   بھانه و کذب جديدھر روز با

  مپ باج سبيل می گيرداز تر

  ...حال می خواھد

  به انجام کاری که ديگران با وحشت... او را 

  از انجام آن طفره رفته اند 

  ...وادارد

  پرتاب بزرگترين بمب ھای جھان

  

  ...يک واقعيت محض

  تمام تحريم ھای عليه روسيه 

  از ترشحات زھرآگين 

   رژيم ضد انسانی و صھيونيستی

  ...ستامريکا

  

  کنه مطالب ... ولی کم کم 

  روشن می گردد

  ارتباط دادن ھمه چيز به روسيه 

  بخش جدا نشدنی از برنامۀ 

  می باشد... تصرف ارشليم 

  

  تصرف ارشليم...  ز چه رو

  اين قدر خطر ناک است؟ 

  ... و ھمانند پرتاب مھيب ترين بمب ھای جھان

  

  مطرح کردن آن ... حتا 

  ميست ھا را نه تنھا اسال
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  بلکه تمام مسلمانان جھان را

  وفنده تدر حرکتی 

  بسيج خواھد کرد

  و تصور موقعيت جھودان جھان 

  ...سخت نخواھد بود

  

  ...جھودان 

  مردمانی که توسط صھيونيست ھا 

  فريب داده شده

  و اولين قربانيان اين استعمار وحشتناک

  که از طريق دودکش ھای ھولوکوست

  به سوی اشغال فلسطين تارانده شدند

  ندانسته... تا 

  آمال حريصانۀ صھيونيسم را

  در تصرف ذخائر خاورميانه

  برآورند

  

  واقف بر ھمۀ اين حقايق اند... صھيونيست ھا 

  از جھودان... در پس اين حمايت کاذب... اما

  ...با خشونت کامل 

  در نقشه ھای غارتگرانۀ خود

   آنان به عنوان سرباز مجانی از

   سوء استفاده کرده 

  آنان را...و در سرزمين ھای اشغالی 

  زير خط فقر و محروم

  نگه می دارند 

  

  صھيونيست ھا...شيطان ھای سلطه گر و باج بگير

  برای محل سفارت خويش 

  ارشليم را می خواھند 

  اقدامی در جھت

  نقشه ھای فتنه جويانه 

  

  برای فرستادن اسرار دمکرات ھا 
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  کس به ويکی لي

  ... ساله ٢۶دمکرات 

  در تاريکی کشته و در سکوت دفن شده است

  در ادامۀ اين باج گيری تھوع آور... حال 

  مپ به لبۀ پرتگاه رانده می شودتر

  او تصوری از ھزينۀ ھنگفت اين باج 

  ...ندارد 

  

  ...يکبار در زندگی 

  بی توجه از ھزينۀ آن ... ھر انسان 

  ددفاع کن... بايد از شرافت خود

  مپ کافيستباجدھی مدام تر

  باج سبيل ؟...ارشليم

  س جمھوری او؟ئيبرای حفظ مقام ر

  دھی موقوفباج

  با بلند ترين فرياد ھا... او بايد

  امريکااز اپوزيسيون 

  ...ياری طلبد

  ند اساليان درازی ست که منتظر... آنان

   را امريکاتا رژيم صھيونيستی 

  ن بکشندئيپا

  ن مسلح و شجاع او بايد به کمک اپوزيسيو

  تمام اعضای بيمار کنگره را 

  ...دستگير کند

  ھرگز بمبی پرتاب کند... و نبايد

  

  ... فلسطين 

  ١٩۴٠سرزمين فلسطينيان با مرزھای 

   ... امريکااو در 

  ايالت جديدی با نام اسرائيل ايجاد کند

  و تخليۀ فلسطين را

  ن غير قانونی ااز وجود تمام مھاجر

  آغاز کند

  ھا نيستفلسطين تن
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  حامی فلسطين است... جھانی 

  

  فرح نوتاش

  ٣/١٢/٢٠١٧وين

  ٧کتاب شعر 

  

  

  
  
 

  


