
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سياسی

   

  "ترــاخ" مد حيدرــمح ارسالیِ         

  "اطرـخ"از غ-م نبی : ر ـشع         

                                               2012اپريل  22المان ــ          

 
  

 

  

  !!!پرچمی ای پر چمی

  !زھموطنان عزي

يشان در خ�ل ا .استسروده شده  "خاطر"خوانيد از طرف غ�م نبی شعری را که مي 
که داشته اند قلم را در خدمت ا ھمه امکاناتی کانادا ب دوستان و بعداً سالھای اقامت در ھن

ی ئاين شعر از روی کست  ويدو. اند وطن با افشای دشمنان به کار برده آزادی  مردم و
قبل از آن با افزودن تصاوير اعضای  و صورت تحرير را گرفت" تلويزيون رنگين"

 ه نشر سپردهرنامه ھای تلويزيون رنگين  بب يکی از  مرکزی باند خلق و پرچم در کميتۀ

روز به مناسبت سياھ" ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد " سايت وزين را درنآانتشار   .بوديم
   با عرض حرمت  .تان واقع گردد ع�قۀ اميد است مورد .ھفتم ثور در نظر گرفتيم

  ترــــحيدر اخ                                                                                   

  

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ   خوری با بی غمی       وش ميــخ زده را کر گوش خود

  رچمیـپ  ای رچمی ـپمی          و ب�ی اعظ  ونــــــــو طاع ھستی  راــــولـــک

  د شدّ� ــــج ۀ ــــانـــخ        برباد شد    و  هرانــــــــو ويـــــــت  مملکت از دست

  رچمیـپ  ای رچمی ـپھمی          در   برھم ذت ز ويرانی  و ــــــــــــــری لبمي

  نـــــحَ و مِ  ل رنج عاموطن           و آPم بختی دـــــــــــــــۀ اصلی بــــــــايـــــم

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ      ی    ھماــب  م زيستیـــــــــــــــــا شعار کاذب ھــــــــب

  یوئــــت  انسان  دشمنی          توئان ــــــــــــج ب�ی  ن خصم ووطدر لباس ھم
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  رچمیـپ  ای رچمی ـپی          ودت  نام پاک آدمــــــــــــوج  رم دارد ازــــــــش

  دفسا با   یـــــا تباھــبـــاد          ـــــو ننگ ما به ب تو ھمان ھستی که دادی نام 

  رچمیـپ  ای رچمی ـپی          به روی عالم ا م ی ــــــــــــــــــــگوجب شرمندمُ 

  اسپاسو ن يا ـــــبی حشناس           حق نا بی ضمير و ظالم  و دا وـــــی خــــب

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ  تحکمی        دت دشمن مســــــــــــــــی تخريب وحـدر پ

  ته از دست  توــــساخ      وضو      خود  ونــــــــبيشتر از يک دھه مردم به خ

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ      رمی    ــــــــــو خ بساط شان نشاط  از رخت بربست

  بی گنه لق ـــخ تی کشسيه          رمان مشاوران  پست  روــــــــــــه فـــــو بــــت

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ         تال پيھمی ـــــــــــق و تل ـــــو ق  ه دار کشتنــــــذم

  ردۀ روس کثيفــــــــبراد شريف          ـــــــــــپرشد از دست تو زندان ھا از اف

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ خمير از حمله ھای رستمی          و رد ـــــــــخ تا شدی 

  ریــــونگـــافس فتنه وی          زرگر  از جنگــــــــــو آغ ازه ـت �ن ـــــپ اــــب

  رچمیـپ  ای رچمی ـپسلمی          و ا  روه ببرکیــــــــــــگ  اــــپی بررده اــــک

  جھت افل بیـھستی غ          ماھيت ونھاد  م  درـــــــــو پرچ خلق   نيست فرق

  رچمیـپ  ای رچمی ـپمردمی            عنعنات ضد زب است وـــــــيک ح ھردو

  صفسازمانھا صف ب مل ھم به کف         امکان کا ر داری وــــــــــــــپول واف

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ می         ــــدغَ مُ   مسلمان و  بين ھندو ر درـــــــــبی خط

  سر ک�ه  ھر سر  رـب سياه          امروز جاسوس  و ی جی بی ـــــــی سگ کد

  رچمیـپ  ای رچمی ـپمی          رچَ پُ  از بس محيل و تو غرب حيران ز شرق و

  رضد امريکای توـــــبکشيدن ھای تو          ه شد ھوراـر چـــــــــــآخمحيل  ای 

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ ـريشمی         ــــــــا کالر ابـــــي شدی رــــــــــــعاشق دال

  ونـخ پی آن قتل و در وان غربی ھا کنون         ــــــــخ در نیکاسه ليسی می ک

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ شان گه بيرمی           وصف ميدھی  در زل سرــــگه غ

  ر زمانـــــــــــفتنۀ آخ ميان          ــد درــــــــــو نيايـــــت که پای  ینيست تشکيل

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ   گمی       درور سرومـو ت آشنانا ۀ دــــــــــــــــــــــغــــــ

  تنبوری خود وــــعض دستوری خود           ھای راریـــــــــــجا به جا کردی ف

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ  دايمی         گرانو سودا رــــــــــــــام تاجـــــــر نــــــزي

  جست را مس می کنی    شورا و مجلس می کنی      و  ه ــــــــــجرگ گاه طرح 

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ     و داری محکمی     ت  ــــــــــويز فدرالیــــــگاه در تج

  انسانيت ل ـــــاتــــــــق    ــر شخصيت      ــــــــــــــــــدشمن ملی گراھا دشمن ھ

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ    المی      ــــــــــــو ع  يدــــــفق رد شھيدان ـــــخصم نام
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  بی نصيب  شرافت از  منظور فريب         به  را   مـــــــــــمی دھی دشنام پرچ

  رچمیـپ  ای رچمی ـپ ـــی         ردمـــم  ار شريفـــــــــــــــافک  پی اغوای در

  دای بی کتابـــــبی خ   ايت بی حساب       ـــــــــحيله ھ و بی شمار فتنه ھايت 

  رچمیـپ  ای رچمی ـپدستت  بی غمی           دارد ز  کی  آواره" ِ رــــــــخاط"

 


