
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
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  داکتر ظاھر تيموری
  ٢٠١٩ مارچ ١٩

  

  جنايت پی جنايت
  

 اسالم جھادی، ساالران جنگ  ازمرکب که خودۀ نشاند دست بادولت تاراجگر و اشغالگر ر،کاجنايت جھانی امپرياليزم

 ھای کاال فروش بازار تنھاه ن را کشور است وپرچم خلق بقايای با طالبتاريخ  يعنی  برخاستگان گور از و سياسی

 ريب فرھنگ زورگوی، جوی، سود فرھنگ خودی، داری سرمايه فرھنگ صدور با بلکه اند ساخته داری سرمايه بنجل

 باعث خود اينھا که اند کرده رايج کشور و جامعه در را ربائی آدم و کشی آدم و چپاول چورو ونيرنگ، دروغ ،ءريا و

 . استشده مردم ليونیيم ھای توده افزون روز ۀفاق و فقر
 ايده وسطائی، قرو زھرآگين ھای ايده پخش با کشور در امپرياليزم نظام پياده اين سياسی اسالم وجود ديگر طرف از

 .اند کشانيده بربريت و جھالت سویه ب را عهجام ، جامعه در انهستيز زن ھای ايده مردساالرانه، ھای

 وبی ظلم آتش در ديگری ۀفرخند وسطا قرون ھای انديشه صاحبان اين ، خداھای  نماينده اين توسط که نيست روزی

 طفل که شد زده جنايتکار دولت  ناپاکجبين بر ديگری ۀلک بار اين. نگردد سنگسار ديگری ۀرخشان و نسوزد عدالتی

   .گرديد یئسودجو جھت درنده رگانگ ۀطعم معصومی

 جنايت پی جنايت ، ربائی وآدم کشی آدم ، وفاقه فقر باشد داشته وجود اش نشانده دست دولت با امپرياليزم که زمانی تا

 وھمان است آش ھمان نه ور يابد تغيير وضع تواند می شما قيام با وفقد فقد ومبارز مظلوم ملت ای .داشت خواھد ادامه

  .کاسه

 

 آمده تحرير به خردسال طفل جان مھسا فجيع قتل خاطر به ذيل ۀدسر

  من زيبای غنچه گل

 من یرعنا دسته گل

 شدی باد دسته ب پرپر

 شدی برباد زود نشگفته

 زر و سيم حصول بھر

 در پشت از ترا بردند
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 اند برده گلويت در دست

 اند بگرفته تن ز جانت

 زمين روی نبود ھرگز

 چنين جنايتی و جرم

 معصوميت اين به طفلی

 مظلوميت اين به طفلی

 کثيف گرگ ۀطعم شد

 وعفيف بود پاک که چند ھر

 انتقام بگيرند مردم

  نظام ازاين و دولت از

  


