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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ميزنان دولت دست نشانده و رازقانشنگاھی به 
 ھایكشور در مھاجر ونيليچندم ما كشور امروز

 به معتاد ونيليم ٣ ًابيتقر دارد وجھان رانيا ،پاكستان

 ھا صد و دارد وجود ما وطن در موادمخدره

 برادران یھا جنگ اثر به ھا تيازوال راجھھزارم

و  طالبان احمدزی يعنی یغن اشرف و  یرزک حامد

 مھاجر كابل وشھر گريد تيوال به تيوال كي از داعش

 مردم تنھا نه كه دارند یزندگ كابل ارگ اطراف در و

 خانه سفارت در که یخارج دمانمر بلكه افغانستان

 .ھستند گاهآ یبشر ۀفاجع اين از كنند یكارم شان ھای

  کهستا ديوپل ستيفاش دولت یبرا شرم اريبس یجا

 لباس نه،  خانه نه،  نان نه چارهيب  وفيشر مردم نيا

 یئگدا ھا سرك در سواديب شان اوالد و دارند كار نهو 

 به وره زب اننای از گريد تعداد و خواھند یم ريخ اي

 بدبحت را انسان  نما ھاانسان شده برده یمنف یكارھا

  . دنساز یم

 یھا كست ،ستا شده كشور فرھنگ ئیجز روش نيا

 شان يعاجفه ھمرا را یاخوان یھا قومندانو  سيپول نامامور،  ھا مال توسط یمنف كار اھصد و  یبازه زنك یباز بچه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 فرھنگ كي ذشتهگ د حز افاسد دولت نامامور ،قدرتمندان ،داران پول توسط شرو نيا.  ميتوان یم دهيد یمجاز تيسا در

 نه،  كلتور  واطالعات وزارت نه،  اوقاف وزارت نه ،ھا یاخوانی شورا نه ،هيعدل وزارت نه، خودگرفتهه ب یمنف

  .رنديبگ كشور در را يعاجف نيا  جلوكه  ھيچ يک به فکر اين نيستبشر حقوق

 وجدان یب تكنوكرات و فاسد دولت.  رود یم شده بسته مھاجر اوالدبه خصوص  مردم رویبر معارف ۀدرواز ھرروز 

 ستندين خبر مردم از اند مصروف یاشيع و  شيع به روز ھمه دوستھای  دولت یھا كمك پول واز باشد یم تفاوت یب

  .  استمرده شان وجدان ندارند وجدان ھستند اگر

د، رھزن و فاسد کمک می نمايند اگر دست خودشان به اين دزدی ھا دخيل نيست کشور ھای خارجی که به اين مشتی دز

و يا پالن و برنامۀ آنھا چنين نيست که می بايد يک مشتی از انسانھای جنايتکار بر مردم ما حاکميت داشته باشد، بايد 

ايند تا خود را از شر اين متوجه اوضاع شده به جای کمک به اين دزدان و جنايتکاران، به مردم افغانستان کمک نم

  .مشتی دزد و جنايتکار رھائی بخشد

ما به تمام آنھائی که کمک به دولت دست نشاندۀ افغانستان را زير نام و يا به بھانۀ کمک به مردم افغانستان انجام داده و 

آنھا . فغانستان کمک می نمايندًادامه می دھند، جدا ھوشدار می دھيم که آنھا به مردم افغانستان نه بلکه به دشمنان مردم ا

با اين کمک ھا به طول عمر دولت دست نشانده افزوده، اسباب ويرانی و تيره روزی مردم بيگناه ما را بيشتر فراھم می 

  .ًآنھا بايد متوجه باشند که با کمک شان به دولت دست نشانده، مستقيما دست شان به خون مردم ما آلوده می باشد. نمايند

 


