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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

 
  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١۴ جوالی ١۶

                                                                         

  ی زدند نشان امانبه سينۀ کرِ 
اوپيانی  ش، ميرعثمان پروانی، برادر ارشد ايشان ميرغالم قادراطرافيان اميرعبدالرحمن خان که سر بعد ازاين

را اعدام نمودند، اميرعبدالرحمن خان به اشتباه خود پی برد و به اطرافيان خود خطاب می کرد اقوام منافق 

  .افغانستان

اقوام افغانستان را ناجوانمردانه . بود اختالف اين سه وطن فروش منافق ھم سر مقام ، وطن فروشی و مزدوری 

ی داده بودند نه تنھا اقوام  افغانستان أبه خاطر مقام و رسيدن به ارگ قربانی دادند و کسانی که به اين دو خاين ر

را فروختند، بلکه ُسندر ننگ تاريخی بر پيشانی خود و مردم افغانستان زدند و قربانی دادن اقوام افغانستان کاه 

  .                   بود که باد شدبی دانه 

 ھمان   ملت   رسوای  جھان  گشت

  ھويدا  بود  و از شرم  پنھان  گشت

    به  عالم   شد  بااليــــشبوچنان   

  که  مزدور  بی نام  و نشان   گشت

*        *       *  

  خـداوند ملتی را با نـام و نشان  ساخت

  تکه پا لچ کرد و بـر سـر دشمنان  تاخ

  ھمان ملت را خار و بی خانمان ساخت

  وطن را با خـود آشکار و پنھان بـاخت

*        *       *  

  !!غنی وعبدهللا با کرزی شير مردان

  ھــر سه سرنوشت سـاز بی خانمان

  وطن را به دشمنان  دادند و پنھان

  ری سپردند نشان امانــافتخار به ک

*        *       *  

  نماند خاين برخود و ملت نام و نشان
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  خود با وطن فروختند مفت و رايگان

  ميانجی شـد ابليس بين سـه شيــطان

  وطن و ملت فروختند، مادرخطايان

  شاعربی وزن وبی ترازو

 :نوت 

  ، يعنی روباه ھا) !(!ــ شيرمردان کنايۀ طنزی است با اين عالمه ١

حامدکرزی رھبر وطن فروشان ، اشرف غنی :  شيطان ری وزيرخارجۀ امريکا، سهــ ابليس جان ک٢

  .عبدهللا نمايندۀ تاجکان معامله گرخود فروخته. رھبرمعامله گر پشتون ھای خود فروخته

ارجنگيد و اين سه وطن فروش ـــ نشان امان نشان آزادی و استقالل است، امان هللا خان مردانه عليه استعم٣

 اين  ننگ تاريخی روی  باری دشمن تاريخی شاه امان هللا زدند وبود بر سينۀ کنام امان هللا خان که به را ی نشان

  .شاه شجاع و ببرک را سفيد کرد

ــ عباسی و ديگر ياران زن و مردش که مايۀ کثافت تفرقه بين پشتون ھا و تاجکان ھستند درسايت تفرقه انداز ۴

قوام افغانستان در آتش تعصب بسوزند تا به وطن افغان جرمن تحت رھبری ولی نوری تفرقه اندازی می کنند تا ا

  .فروشی اين وطن فروشان افتخار کنند

ــ سايت خاوران که در تفرقه اندازی بين اقوام افغانستان تحت رھبری رھين کوھستانی دامن زده می شود و ۵

 فروش نوشته شاھد  که سايت خاوران به نام فرشته حضرتی وطنه ایچشم به تجزيۀ افغانستان دوخته اند و نوشت

نويسندگان و سايت خاوران ھم بايد به اين سه وطن فروش وعکس فرشته حضرتی افتخار . اين مدعا می باشد

  .کنند

  من از طــرز خـامـه و رفتـار خائنين را می شناسم

  ندارم چارۀ ديگر، بر رويش با قلم شاش می پاشم

 شاعربی وزن وبی ترازو
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