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  !!!مکشانآد 

به خون  قرفَ مِ تا  کدام که دستھای ھرحقانی  و ، حکمتيارھای تروريستی طالبانگروپ
 آی و .اس .مددگاری دستگاه جاسوسی آی حمايت و يک ازھر وبی گناھان آلوده است 

ھجوم وطن  کنار و گوشه ھر دروحشيانه  روزھر  بوده و دولت پاکستان برخوردار
ھرگونه  درخور ،مسؤوليت را ھم ميپذيرند با افتخار وصيبت می آفرينند م، آورده

ميدان ھوائی کابل توسط يک  جادۀ پيش در چند روز جمله حادثۀ زا. نکوھش ميباشند
 خونينی را بار اغفال شده بود، فاجعۀ و ءزن جوان که از جانب تنظيم گلبدين اغوا

 با يستجانھای خود را از دست دادند، با ، چند فرد بيگناه ملکی نيزضمن آورد که در

  :   نفرت تقبيح شود

  نندرسه ھمعناـــــــــھ ه حکمتيار، ب       نندا که طالباي ، حقانی رــــــــــــاگـ

  ننداآست بر سر ه ملج ـا ـــنجــــآ در       اکستان سپردهپ  دست در  انــــنـع

  نندرواـــکج و ــج نھاد ـکــ  يکنـول       اریـــــــــــراستک  ایــــد ادعنيامن

  عيانند انند وھـگ نــنــج آھـــــــــکـ       گذارندج ميــــــــک پا  راه راست،ـب

  اصS ندانند خير ز غرق و ،به شر       ورندـک و گـــرفتن، لن راه خيربه 

  درانندرگ وحشی آدم ميــــــــگ چو       ال خونينـــــــــــــه با چنگان رميم

  ان لعين آتش زبانندــــــــيطش وچـــ       پاک طينت وان ــــــــج  رغيببه ت

  ننداتSـــــــــــــربريدن قس اب ی گـھ       اریـــــــــــــــــای انتحھبمب اب گھی

  دوانند سو آی ھر .اس .آی حکمه ب       ام خداوندـــــــــاحک ز رپيچی به س
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  افSنندـــــــــــ، غتديان از ن ودي ز       نـــــليک و دين  شعار ، شان ارشع

  امانند ان اندرــــــ، نه زننــه مردان       ـراندازان دورانـــشــ اين  دست ز

  منان دوستانندــــــــــــــه دشــميشھـ       داریـــــــــــــــاس دوستپــ داننديمن

  نندکُشاآدم رکش وس  روهِ ــــــــگــــ       طالب و حقانی و تيارحکـم وـــچـــ

  بينی و ذلتبد ی وـــــــــخواھه بـدب

  ننداـــمـانند وھـــــمھـ انند وــــمــھـ
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