
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١۶
 

  ! خودت و دوستم را بکش!ايشچی

  
از تيغ بکش و برخيز و برو و دوستم و ھمقطاران او را . برايت مرگ بھتر است. در غضب خدا شوی! ايشچی جان

روی که دوستم و يارانش به تو تجاوز کرده اند و خواستار عدالت شده  در عوض به تلويزيون ھا می. نامت را پاک کن

حاال تنبانت را خودت بر سرت بسته کرده و ھمه مردم جھان را خبر ساختی که بر سر تو چه . او احمق و مفعول. ای

به حساب ارزش ھای پاک کردن اين بد نامی راه يگانه . م باقی خواھی ماندتو تا آخر عمر نزد مردمت سرخ. آمده است

  .محو ھمان کسانی است که تو را اينطور نوازش کرده اند حاکم در افغانستان، اجتماعی

اين انسان .  در مکتب غازی تجاوز شد"عبدالواسع"گفته اند که سال ھا قبل به يک جوان شريف به نام ! ايشچی جان

 شجاع دو تن از تجاوزگران را به نام واسع. ھيچ کسی حتا فامليش چيزی نگفت تا که روز موعود فرا رسيددالور به 

 و با دو گلوله به حيات نکبتبار شان خاتمه داد و با ه مقابل دروازۀ مکتب غازی چنواری کردرا" نجيب" و "فری"ھای 

عوض . تو بی غيرت به قدر ھمان جوان نو خاسته ھم غيرت نداری. اين اقدام  شرف و آبروی خود را پس گرفت

تگاھت  نشايد پاره شدن  نشس. دست آوریه شکايت در تلويزيون ھا دست به کار شو تا آبروی از دست رفته ات را ب

ھمسرت ھر جا که برود او را . مھم نباشد و به آن عادت کرده باشی، اما برای عيال و فرزندانت آبرو بخر خودت برای

عقب خودت برباد رفت، الکن زن بدبخت تو از شرم آب . گناه زنت چه است. ياد می کنند" داده...ايشچی ک"به اسم زن 

ر به اين نوع کادوستم .    درد نمی خورد، عمل کنپس شکايت به. فرزندانت تا آخر عمر ھم طعنه می شنوند. شود می

  .را ھم به ھمين حال رساندو لطيف پدرام چنانچه اکبر بای . ھا عادت دارد

  . اميد که  ايشچی جان سر غيرت بيايد و آبروی از دست رفتۀ خود را برگرداند

  

 


