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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

 

  رباعيات از الھوتی
 جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٨ جوالی ٠٧
  

  ] وطنیِشير[
ِگـــر جـان  دليـر تــوده  بــر باد شود  باور  مکــن  از درد  به  فــرياد شود      ِ

  ِشکنجه  رام  صياد شود و   لـقف کــز      ِشير وطنی ، چو شير  نيزاری نيست

 

  ]تسليم نشد[
 تل  تو ، بــرگشته  ز تصميم نشدـدر ق      ِگــر خصم  ز تيغ  عدل ، در بيم نشد

   و  تســليم نشد تســليم  نمــود  جــان       »!پيش دشمن« ياد  آر ز فــرخی که 

  

 ]دوران جديد[
  و در دل اميد جــوشيد  به رگ  خونم     نوروز   شد   ز نـو  طبيعت  جـوشيد

  دوران  جديد ِعيـد ظفـــر  و  طلـوع       اميد  که  زود   توده ھــــم گيـرد عيد

  
  
  
  

  استاد اکبر قريشی
  ٢٠١٨ جوالی ٠٧
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  !دادند در کرده، پاره مردم را افغانستان نيخا جھمور سيئر عكس
،  دانشمند،  سالم صحت دارای كه گردد می نيتعيانتخاب و حتا  جھمور يسئر ثيحه ب كسی جھانساير کشور ھای  در

 وقف خودرا زندگی.  باشد خودداشته مردم به ومھربانی ازخاك دفاع .باشد خاسته بر خود مردم بين واز دوست وطن

 كشی متحز به نظر خود ملت برایکه  داشته وجود مردم خدمتگار و مھربان ھای يسئر جھان در.  سازد خود كشور

 رياستختم دوران  از بعد. كنند می تقدير آنھا از عوام مردم که ه اندساخت بادآ را خود مملكتخدمت نموده،  زياد

 مثال طور .نمايند می بود ياد شان اریکشاھ از وھمشه كنند می مسما شنامه ب را ھا شھر از يكی اي و مجسمه جھموری

  .نھامثاآلاو كنيدی ،ناصر جمال ،ارنوکسو ،اتاترك ،خان هللا امان ،منديال ،گاندی

 در يا  و دارند بد نام تاريخ در كه )لينیموسوو  ھيلتر(نندما  ،اند بوده ھم جھان در ھم جنايتكار یھاجمھور يسئر ولی 

 تاريخ و مردمکه  رزیک مال ،عمر مال ،دیمجد هللا ةصبغ،  ربانی مال،  وامين نجيب ببرك و شجاع شاه ندمان كشورما

 هخوازاديآ مردم و رانکروشنف كه  ھست زنده ما دركشور ملی خاين داعش پدر اما .اند كرده بد قضاوتدر مورد شان 

 ھا چشم به كهتحفه ای   و می دھندهداد خارجی جاسوسان و فروشان وطن اين برای تحفه و قدرت يات حزمان  در

 احمدزی غنی اشرف( دانش وبی مال شعور بی جھمور يسئر اين . شنوند می را مردم یصدا و خودديده وشھایوگ

 ويكه وديكتاتوری ئیاقومگر ،ملت تحقير جزه ب است انجامداده كاری ونه شنودمی  ملتی صدا نه كه )اش دسته و ودار

  .است شده مفاشيساحيای  و انارشيزم باعث كه نظامی و واقتصادی اجتماعی سياسی درميدان تازی
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 كه است جمھور يسئر یدومي واين بدھند راانجام مثلالب ۀروي ات هساخت مجبور را ملت و دممر اين حرکات و سياست ھا 

 رزیک حامد( شد داده تحفه شان برای عوام مردم طرف از اند نموده ملت یباال كه یتاجناي به نظر شان زندگی در

 و انگليس ايرانیو پاكستانی جاسوسان و فروش وطن دو اين )احمدزی غنی اشرف ان دومی و هگجر لويه ۀدرخيم

 خود پيش و دور و ديدند می باالترخودرا  شان یھردو ديگر واقوام مردم از ھمشه ؛شرافت ونهدارند  وجدان نه امريكا

ی شورا ھای يسئر(دونفر خصوصأ . و می کنندهكرد بادبر را كشور دسته و دار واين نموده جمع را مرتجع روشنفكران

 رفته پيش نقدرآ ودانش تمدن جھان رد امروز .ھستند ما كشور فروش وطن روشنفكران ۀجمل از كه ) و امنيت ملیامنيت

 فرعون حكومت ويا وھفت شش قرن و )خان ھاشم سردار( دورھای ديگر اند نموده پيدا گاھیآ افغان جوان ونسل است

 نموده اويزان داره ب شما ۀھم كه است مدنیآ ھستهآ ھستهآ توانيد نمی كرده حكومت مردمی باال روز به ديگر حال نيست

 یروز ورنه بخواھيد معذرت ونجيب شريف وازملت نمود رافتعا تان ھای خيانت تمام هب كارانجنايت شما داريد هرا يك
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 توسط كه تركی محمد نور( :كنندمانند بيرون ارگ از الجزيره جھمور يسئر مانند را شما مردم خشم كه رسيد خواھد

  )شد كشته وفدار شاگرد

 شما مثل قارون شود می ياد نيكی به بود كرده كارخوب مانيسل اما نماند )مانيسل به تخت قارون به گيج( گويند می 

  است شده نوشته سياه خطه بنامش در تاريخ ،  فروشی وطن جنايت

 است اماده مردمی انقالب برای مينهز نموده وحدت كه مردا رزوآ پرست وطن سياسی احزاب و دانشمندان مردم ازتمام 

 را نفاق تخم و رود می شده بتر بد از كشور وضع ريدينگ را ارگ ھای فاشسيت اين دامن اگر ندھيد دست زراا وقت

  .باشيد خبر با باشد می وطالب ازداعش خطرناكتر كه كاشته مردم دربين

 

  
  
  


