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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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   استرليا-سيد ملک

  ٢٠١٩ فبروری ١٢

  

  !!گند بوی بازھم
  ..اند نگاشته ...و ملتان از ھا ونتپش ۀبرريش مبنی کراتیذت "جمعه مرزا" نامه ب یمحترم شخص درسايت

  : نم ديدگاه

 می وطنه ب خيانت را موضوعات اين وطرح ھستم زبان دری ًاصال من گه بنويسم خواھم می قلم زادیآ به بااحترام

  .کند می دوا را دردی جه خر آ.دانم

 تاجيک ماھم ونه است وجھان منطقه در یا وزنه نه ما وطن که بگويم بايد باشد "منم منم "مسايل طرح به قرار اگر

 اليسیپ اساسه ب که داشته معيتج ونليمي نيم خطه ن آدر شوروی الغاش زمان در قديم دغس يا کستانتاجي يعنی. ھستيم

 چوکات در خودمختار قۀمنط ث حيمن شش و بيست نزده ودر قاتار ليونيم ونيم چھار بهً بعدا وقت شوروی نفوس تزايد

  . مدآ وجوده ب سابق ویشور اتکوچ در مھوریج ترين فقير حيث من وھشت بيست نزده ودر ازبکستان

 تنھا نھمآ که گشت پشتون برادران ھويت پشت ًوبعدا شود تصحح الھمثوام زبان فارسی،  يگج تا کلمات بايد ًاوال يعنی

  است فاسد است زايد نچهآو است زايد

 تثبيت جھت را بيمار اين ۀيسک اگر افتيده دردشت وماک درحال که ماند می بيماری پيکر به افعانستان ام نوشته بارھاً ثانيا

 و جست اليد پمی را ھويت کارت اگر ًوبعدا کرد تداوی عاجل بايد ًاوال.  شود می تلف مريض یئنما جوت و جس ھويت

  .يدئنما جو

 سايت اين نديدم لیکمش من اقوام دربين نوشت ًوبعدا گردش را افعانستان گه انداخت شخصی تذگر ياد به مرا ألهمس اين

  نمايند می شراندازی که اند بيرونی ھای
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   .برداريد ازتفرقه دست نموده رحم خود ۀبيجار شورک به داريد ايمان نچهآھر به بنا

 زد بوسه اسب بر شدن سوار دراثنای "ناتنک م" ایپ بر هک داده را خان محمد اميردوست و شجاع شاه بشتون قوم اگر

 را...  وخان دوداو ،خان هللا امان، ابدالی شاه احمد يا ستادفر ھنمج به را "ناتنک م" که داده راھم برخانکا وزير سرشپ

 ارشعرای وخود نوشته دری بيت درانی احمدشاهۀ سک درروی وحنی نموده دری زبان به یا شايسته وخدامات داده ھم

 ...بوده و  زبان دری

  

 


