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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

 ٢٠١٨ می ٢٠
 

  امريکاسفارت 
  

  فقط شاھد ارشليم نه جھان 

  با سه ھزار زخمی و 

  شست کشته 

   قدم نھادامريکای که ئبه ھر جا... بلکه 

  بر پا کرد امريکاسفارت ... و در آنجا 

  ... کثيفی که در آن کانم

   توطئه ھا انواع

  گيردشکل می 

  

  امريکاسفارت 

   در ھر ديارنماد بد بياری و بدبختی

  امريکاسفارت 

  ...مرکز سياھی

  و خطرات نفرت انگيز

  ی تعليم ديده ئھيوال ھا که

  به عھده دارندادارۀ آن را 

  انسان اندی که شبيه ئھيوالھا

  ولی پيوسته غارت و قتل مردم

   ريزند ممالک را طرح مییويران...و مدام 

  

  امريکارت اسف
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  غرق در ظلمات  متعفن و ه ایحفر

  عوضی زمخت و  وکه ھيوالھای پرت

  ای دفاع از زندگی انگلی حاکمانشانبر

  از سروکول ھم باال می روند

  شوی مغزی شده اند و ھمۀ آنھا شست

  نازندبه شغل کثيف خود می ... و ھمه 

  حيله ھای نفرت انگيزی

  که آن را حقوق بشر می خوانند

  حمايت از دمکراسی... و يا

  

  امريکاسفارت 

  جاپای صھيونيست ھا در ھر کشوری

  انجام کودتا... ترور ... جاسوسی برای 

  استخدام قاتلين کشتار جمعی

  

  امريکاسفارت 

  عظيمای ھ ويرانی ...  و برنامه ھایمرکز طرح

  تغيير مرزھا

  خرد وپايمال کردن انسانيت

   جديدايجاد نقشه ھای اشغال

  

  امريکادر انتخابات اخير 

   امريکامقام رياست جمھوری 

  معامله شد ... مشروط

  ھوری در عوضرياست جم

   به ارشليمامريکابردن سفارت 

  مردم  از قتل عام... دفاع 

  "نکبت"درسالروز رانده شدن از خانه و ميھن 

  اشغال فلسطينبرنامۀ و تکميل 

  

   کشورھای زمينای انسانھای تمام

  قسم خورده ايم... ما ھمگی فلسطينيانی 

  رت او نه به سف ....امريکا نه به  ماو

  ير و تسخنه به اشغال
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   ھابه مستعمره... نه

  ھانه به حيله 

   می ايستيم مقاوم...گیما ھم... و

  برای فلسطينی آزاد و رھا

  

  ٢٠١٨ ماه مه ١٨وين 

   ٩کتاب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


