
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٨ می ٢٠

  
  

  بارد یم خون فراه تيوال در
  !ستا نيگلبد باه ھمرا یخور پلو مصروف "ارگ"

  

 می خودرا ۀدست و خودودار رامیآ خبر بی دولت اما دارد جريان جنگ و فقر ،نارامی ما كشور سرتاسر در امروز

 بعضی و ايران نوكر بعضی جنايتكاران اين تمام كه اين نسبت به ندارند را سرزمين اين ومردم وطن درك ھيچ و دھخوا

 چندين طول در و باشد می ايران با سرحد ھم فراه وواليت دھستن غربی و عربی ممالك خدمتگاران و نوكرپاكستان شان

 باميان واليت در شان نوكر با ھمرا شان جاسوسان .دارد و ماداشته كشوري باال دراز دست افغانستان جنگھای در سال

 كردند می تھيه راپور شان نوكرھای ھمگاری به شانيھا جاسوس ی ازتعداد شريف مزار شھر در دداشتن یئھوا ميدان

 ھمكاری به مستقيم ۀمداخل ماست كشور تاريخی شھر يك كه فراه باستانی واليت در امروز و شدند كشته مردم توسط كه

  . و زخمی نموده اند ياشته وک را پرست وطن ونظامی پوليس اھصد خود نوكرھای و طالبان

 اما شتندک را واردو پوليساز افراد ی تعداد و شدند افغانستان خاك داخل در يش ھا جنراله ھمرا ايران پاسدرانه سپا

و  گلبدين و طالب برای ھمشيه و دھستنمصروف  مرغو  چلو ،پلو خوردن به "ارگ"داخل در فروش وطن فاسد دولت

 ادامه شان فاشيستی حكومت تايندازند ب نجيب و شريف ملت بين دررا  قومی لۀأمس و اتفاقی بی كه كنند می كيدأت داعش

  .برود شده ويران از اينھم بيشتروكشور نموده پيدا
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  ! افغانستان ملت وخون پاكستانی دارلک و دالرامريگاھی بركت از نان! بخور انج ريمک                                        

  

افظ ح وی وارد پوليس از تا ح وقت چھي دولت اين

 در كه گويد می ارك ویسخنگ وھمشيه نكرده دفاع خودش

 ۀھمساي ھيچبرقرار می باشد و  رامیآ فراه وواليت كشور

 می صلح طرفدار و كند ونمی ه نمودن  مداخله ما درخاك ما

 برشما ستا مرك. "ارك"داخل در جاک در صلح .باشيم

و  پوليس ،طفل ،زن ،مرد از نفر اھصد. نشينان ارگ

 واليت مردم و ويرانيشان ھا خانه زخمی و و كشته نظامی

 تهسنش ارگ در ھا تغير بی شما و شود می مھاجر فراه

  .خوريد می چلو مرغ

 می خورده روزه ھمه شما كه است فراه مردم خون اين

 پاكستان جنوب طرف از كه نداريدء حيا و شرم شما رويد

 شده ما كشور داخل روزه ھمه ايران غرب طرف از و

 خاك نصب ھا پيله و روند می وردهآ پيش خودرا سراحدات

 در كه یخاطره ب كنيد می را  شان ریکنو شما و كنند می

 از چطور ديتوان نمی كرده بلند را تانی صدا ستا موجود وپاكستان درايران تانيھا ودوسيه خدمت ساله پنجا طول

 خود جزه ب باشيد می تاريخ ۀزد كه شما بر حله را امروز ولی باشيد می شرمنده ی کهخاطره ب ديكن دفاع وخاك مردم

 خون جوی وطن در ديگر و كند يداپ نجات اشغالگر ھای كشور وازدست شما شر از ملت تا نداريد ديگر راه كشی

 باشد ثابت ۀجغرافي يك دارای مملكت و برود باال علمی ۀسوي مكاتب در و داشته زندگی رامیآ به مردم و نشود جاری

 دين ھای اخوانی دست از ھم و كند پيدا نجات وبدبختی فقر از ومردم نمايد وجود عرض جھان در درست تاريخا بو

  شود نابود كشور ديگردر ريزی وخون كشتن و بگيرند را درست راه هشد خالص فروش

 به ھمه دولتی تينامی شورا در و پارلمان در ھم و دولت داخل در ھم ايرانی و پاكستانی ھای نماينده كه توانيم می فتهگ

 و ددھن می دالر ما برای و ميكن می كار ھا خارجی برای ما كه دارند ھم افتخار و كنند كارمی ھای كشور اين نفع

 عادت فروشی خاك دالر مقابل ما برای باشد داشته كی  باشيم نداشته موتر ما) چلو مرغ پلو،( ما شديم چيز ھمه صاحب

 وسايل تمام " ربانی" مثال طوری.نمايند ويران ما مانند را كشور كه ئيمانم تربيهی طور را خود اوالد ميخواھ می و شده

 تاجاسوسی وردهآ كشور رادر ھا ايرانی مزاری ندشدوبرد و يا تخريب ھا پاكستانی وتوسط داده پاكستان رابه نظامی

   نمودند روان سوريه جنگ به را جوانان زده دامن را مذھبي اختالفاتنموده 

 را وجوان پير روزه ھمه دركشور نموده يكی دست داعش ھمرا ًوفعال كردند چه را كابل شھر شا وداردسته گلبدين

 كودوبرق مورأم ويك كند می جاسوسی رفته سفارت أن به گاھی و سفارت اين به گاھی روز تمام دیمجد كند می ترور

  ) دوستم( منظوريادنمود ) دولي بن خاليد( داده جنرالی ۀرتب مزار رادر

 وحدت يك روشنفگران وتمام ماست وطن گاهآ نسل دسته ب رفت بيرون راه شود می اداره دزد چارنفر توسط ما وطن 

  .شمنان وطن را از بين ببرندد یئ توده انقالب توسط نموده

 


