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اتورانی د ديکت ی کن ور م ه عب د الي تبداد چن اتوری واس ای خون وآتش ديکت ستان از دري اريخ معاصر افغان ر ت  چون امي
الھای سال .... عبدالرحمن خان، نادر غدار،ھاشم جالد، مزدوران روس  که تمام اين ھا پاسداران ظلمت وبردگی بودند س

ا مصيبت  سوادی، مرض وده ھ ر ، بي د فق ا را در قي برده وار به درگاه بيگانگان  سر تسليم فرود آوردند و ملت مظلوم م
ه احزاب ديگر اسير کرده بودند اما اين ديکتا ر ک ۀ اخي ه خصوص در سه دھ توران خون آشام لحظه ای ھم آرام نبودند ب

ه  ود ک شماری نب ات بي رام چه جناي ای ک خلق وپرچم اين مزدوران درگاه بيگانه وتنظيم ھای ساخت اسالم آباد وقم وطالبھ
اليزم در حق مردم کشور ما روا نداشتند اما اين مزدوران اجنبی به خصوص اعضای حزب بدنام ومز دور سوسيال امپري

يدند" شورای انقالبی"روس ودر رأس آن  ه شھادت رس . که به حکم آنھا صد ھا فرزند برومند کشور ما بسيار نامردانه ب
ا آواز ھای منحوس خويش را  مزدوران اجنبی از کردۀ خود پشيمان نيستند وبا بسيار پر روئی وبی حيائی از اينجا وآنج

  .  در حاکميت نامشروع اين مزدوران بيگانه ھيچ اتفاقی نيقتاده باشدگويا که. بلند می نمايند
ان "دوستی برايم تلفون کردکه در سايت . چنانچه در ھمين تازگی ھا سر وصدا ھائی در سايت ھای انترنتی بلند است افغ

يده است" جرمن ان جرمن . دشنامنامۀ از طرف کانديداکادميسين اعظم سيستانی عليه آقای موسوی به نشر رس سايت افغ
ه  ود سازد ک د وانم را بازکردم وديدم که به چه وقاحت وپر روئی سيستانی عليه آقای موسوی اقامه دعوا نموده می خواھ

ا از . گويا در دفاع از ماللی جويا برخاسته ومردم را به دفاع از ماللی جويا دعوت می نمايد ی جوي ه اوالمالل الی ک ًدر ح
اع جمله قربانيان ھمين حزب  ا دف ی جوي ًبد نام می باشد ثانيا به اعظم سيستانی بايد گفت اول اينکه شما حق نداريد از مالل

ان غارتگر  رچم وارباب ق وپ نمائيد دوم زمانی که آقای موسوی در کوھپايه ھای غرور انگيز کشور ما عليه مزدوران خل
اير وطن فروشان شان در نبرد مسلحانه قرار داشت شما آقای اعظم سيستانی  ه اصطالح در آغوش ببرک ونجيب وس ب

اال می حزب دموکراتيک خلق افغانستان  ا ب ردم م شتار م ه سالمتی ک  با کرشمه ھای تھوع آور پيک ودکای روسی را ب
ز  نامبرده با پيکر خونين به دفاع از آزادی وشرف انسان افغانی می پرداخت تو وامثال توبه دفاع ادر آن زمانيکه. دديکر

به خود حق امروز سيستم جھنمی روسھا ومزدورانشجوقه جوقه آدم می کشتيد تا آسياب استعمار به حرکت در آوريد مگر
   .ديتازب پاکترين فرندان خلق ما می دھيد تا در کنار چند وطن فروش ديگربر

ه خاطر آ ه ب اد آن شھدائی ک ه ي ردم ب ه ک نامنامه را مطالع ه دش انی ک  ،زادی کشور وطرد تجاوزدر خاتمه بايد گفت زم
دندخاين وقاتل" سيستانی" وشخص "شواری انقالبی" من جمله حزب دموکراتيک خلققربانی استبداد رژيم منفور  از ، ش

رين وقتیبعد از آن افتادم  زمان کودتای منحوس ثور وتجاوز مستقيم روسھای متجاوز و د نف اد آم ه ي  آن روز ھای سياه ب
اد ابدی خودرا به عامالن جناي ه ي ت پيشۀ آن گفته وبر روح پاک تمام قربانيان استبداد درود می گويم وپارچه شعری را ب

  آن شھدای گلگون کفن به دست نشر می سپارم 
   باعرض حرمت

  

  اشکی برسرشک
  

  ادآمد مراــــــبازياران وعزيزانم بي
  

  خاک برسرسبزه زارانم بيادآمد مرا
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  ب دلم درآتش غم ھاپريشانی نمودـــش
  

  ب تصويريارانم بيادآمد مراـــــيمه شن
  

  گرصدای ناله ام امشب ندارد خنجری
  

  ادآمدمراــــــخنجری از سربدارانم بي
  

  رقبرشھيدانت اگر شمعی شدمــــبرس
  

  ھرقدرکه سوخت شھيدانم بياد آمدمرا
  

  کوردلی ھای اميران درنشيب کودنی
  

  ياد آمدمراــــنی صفت صدبارنيستانم ب
  

  چه  سربسر بود قيرگونخانۀ پيرم اگر
  

  اد آمدمراـــلحظه لحظه آن چراغانم بي
  

  دهدردل اين کھکشان بس سياه وغمز
  

  دک ماه تابانم بيادآمدمراـــدک انــــان
  

  پھلوان ھرگزنشدازقيدغم يکدم رھا
  

 قطره قطره فصل بارانم بيادآمد مرا
 


