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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

 
 محمودی ودان ميرويس

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٨

  

 !دارند کم دم تنھا و دارند پا چھار طالبان
 جمله از يکی طالبان .دارند می راختيا را  حيوانيت خواص و  خوی مانند می عقب آدميت ۀقافل از انسانھا که زمانی

 از پر و  پا چھار خونخوار جانوران به ٢١ قرن در و اند عقبمانده سال ١۴٠٠ آدميت قافلۀ از که ھستند یئانسانھا

 .اند شده مبدل پشم و ريش

 ۀحمل با و آفريدند جنايت فارياب تاريخی واليت ميمنه شھر در ديروز ئی عقده جانوران ترين رذيل اين متأسفانه

 !گرفتند قربانی دفاع بی و بيگناه مردم از انتحاریۀ نامردان

 !باشد؟ می محمدی غرای شرعيت و الھی احکام مبنای بر بشری کرامت ضد و بيشرمانه جنايت اين آيا

 باشد؟ می باکره و غلمان تن ٧٢ به رسيدن خاطره ب تنھا و تنھا وحشت و فاجعه اينھمه آيا

 بشری ضد اعمال چنين به جنسی و نفسانی غرايض خاطره ب تنھا وحشی حيوانات اين باشد چنين واقعيت اگر پس

 !زنند؟ می دست

 حاکميت و امارت کرسی بر خواھند می بيگاھان کشتن با و جنگيد می برايش طالبان  که است واقعی اسالم  اين آيا 

 !ند؟ينما تکيه

 اسالمی جمھوری و پنجابی شوونيسم کثيف وکرانن و ناموس بی -ملعون جاھالن شما بر لعنت ھزاران و لعنت 

 !وھابيت پشمالوی سگان و ايران

 !زنی؟ می را پاکستان با جنگ الف که یکجائ غالمبچه

 زنا و حرامزادگان ديگر و هللا بسم، صالح هللا امر، قانونی،  عبدهللا عبدهللا، فھيم،غالمبچه فرزندان ھستند کجا 

 با جنگه ب و بسازند مسلح را مردم تا کنند؛ می گری اغواء و عوامفريبی شان انیپاکست ضد ھای اکت با که زادگانی

 !بشتابند؟ طالبان و پاکستان

 ھوشدار و کرده تھديد ،داده نشان دندان و چنگ مزدور حکومت و دولت عليه ھا بار ناديده و الفوک غالمبچگان

 گرفته دست هب سالح  که مجبورند آنھا نکند اتخاذ تانپاکس و طالبان عليه جدی مزدوراقدامات دولت اگر که اند داده

   !بجنگنند؟ پاکستان و طالبان ضده ب
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 بيگناه مردم و است گرفته بيشتر شدت طالبان و پاکستان حمالت رسيده؛ مان اسير خلق استخوان به کارد  که حاال 

 تقبيح جزء جرمش  شرکای و  کرزی ۀنشاند دست دولت  باشند؛ می انتحاری ۀنامردان حمالت اصلی قربانيان ما 

 طالبان بشری کرامت ضد حمالت و پاکستان تجاوزات ضد بر مقابله برای را اقدامی ھيچ انتحاری حمالت سطحی 

 !کند می خطاب برادر را پشمالو جانوران ھم ھنوز و است نکرده اتخاذ

 شان سوراخھای از چرا و اند خزيده اخھاسور کدام در گو هگزاف و الفزن ۀغالمبچ حرامزادگان و زنازادگان اين پس

 !کشند؟ نمی دوش بر رزم سالح وطن ناموس و مردم از دفاع در و شوند نمی بيرون

 چرا پس است؛ شده برده تاراجه ب کابل جنگيھای سگ در که است افغانستان ارتش دزدی سالح غرق پنجشير 

 ھرگز تنھائیه ب را جرأت اين چرا و روند نمی کستانپا و طالبان جنگه ب پول و مھمات و سالح اينھمه با غالمان

 ندارد؟ و نداشته

 بدون که اند زمانه دالن بز ترين منفور شان آدمکشی و خيانت، جنايت، دزدی، وطنفروشی پھلوی در غالمبچگان 

 !توانند نمی کرده  حفاظت و دفاع ھم شان ناموسھای از حتا خارجی قدرت و کمک

 دفاع و مليتی و زبانی ھای بھانه تحت ھا توده سرنوشت بر ،بيگانه جاسوس و فاشيست غالمبچگان که زمانی تا 

 .کشت خواھند بيرحمانه را افغانستان فرزندان پاکستان و طالبان ،زنند رقم آن از و ينااز

 .کرد دفن تاريخ مرداب در را الھويت مجھول غالمان و بخشيد خاتمه مردم سرنوشت از غالمان حاکميت بر بايد 

 پيشرفت  منوالنبدي اوضاع بکشند نفس وطنفروشان ديگر و جمان گلم، چنگيزيان، غالمان، طالبان که زمانی تا 

 نخواھد پروازه ب ھرگز رستگاری و سعادت، آزادی ۀپرند تابان خورشيد سرزمين نيلگون آسمان در و نمود خواھد

 !آمد

 !ھنک ۀميمن/فارياب خيز مرد طۀخ وطنپرست و انقالبی خلق

 روح، کرده تمنا جميل صبر عزيزان شما برای و دانيم می شريک قلباً  را خويش تان جانگداز اندوه و غم در  ما 

 .خواھيم می شاد را گمنام شھيدان

 آرزو و کرده محکوم لحن ترين شديد با خود دفاع بی مردم حق در را بيگانه نوکران و تروريستان انتحاریۀ حمل 

 .شوند نابود و غرق محتوم شکست و ذلت مرداب در شان خارجی باداران و روريستانت ۀھم روزی که داريم

 تمام خالف و نامردانه حد اين به را افغان خون تواند نمی ھستی جھان در مادی قدرت ھيچ باشيم متحد ھم با ما اگر

 !بريزاند اش پدری ھای مرز و مادری سرزمين در انسانی و حقوقی ھای معيار

 قل بيرم باند، نظار شورای ھمچو مردمی ضد و ملی ضد منفور ھای باند و جنگی مجرمان شمردن مردود با ديبيائ 

 !شويم متحد ملی وآزادی محتوم پيروزی برای انقالبی گردان يک دوره ب وحدت و دوستم و

 !فارياب قھرمان خلق 

 جانانه چه اش داخلی گوشه ب حلقه غالمان و روس وحشی امپرياليسم سوسيال عليه ملی آزاديبخش نبرد در شما 

 وجهه ب تان سرخ خون نثار و ايثار، تمام فداکاری با را تان ميھنی و ملی نقش اشغالگران شکست در و رزميديد

 قلم با تابان خورشيد سرزمين ۀحماس و رزم تاريخ یطالئ ۀدرکتيب فارياب شھيدان مبارک اسمای. داديد انجام ۀستيشا

 زيبا فارياب دالور کشان بز و ماھر سواران اسپ ھای مجاھدت و نبرد، خاطرات. است يدهگرد درج و نبشته درشت

 .گشت نخواھد سپرده وشیمفراه ب ھرگز تاريخ و مردم ھای خاطره لوح از روسھا عليه چريکی جنگھای در
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 افغان ملت غم و درد شما غم و درد ،ھستيد خاک و آب اين بومی مردمان و باستان ھای مرز اين افتخارات شما 

 که ندھيم اجازه و نکرده قبول را ذلت اين ديبيائ .باشد می کليت در افغان ملت  شادی تان ھای خوشی و است

  .بکشند مان خود زمين سر در ترا و من اوالد شان پشمالوی و گردن هب قالده نوکران با جنايتکار پنجابيھای

 .گردد جاری ما مادران و اطفال زيبای ديدگان از عزيزی دادن دست از غم اشگ که نگذاريم ديبيائ 

 ثروتمند و ترين زيبا در نو طرح و سازيم نابود را خاک و آب اين ۀخورد سوگند دشمنان ھمدلی و اتحاد با ديبيائ 

 ما تاريخی کشور و مان شھيد ھردم و ديده حرمان خلق رستگاری و تعالی، سعادت برای جھان سرزمين ترين

 !بريزيم

 پشم و ريش جانوران اختيار در  و پاکستانايران اسالمی جمھوری طرف از  منفجره مواد و انتحاری ھای بند کمر 

 .شود می داده قرار

 پالنھای و گذارد می احساس بی و وحشی جانوران اين اختيار در تسليحاتی و مالی امکانات پاکستان آی اس آی

 .شود می ريزی طرح پاکستان در انتحاری

 .باشند می ما کشور و مردم ۀخورد سوگند دشمنان دو ھر کستانپا و ايران 

 می افغان ھيبت از آنھا زيرا انداخت خواھيم تله در آسانی به را ايرانی موشھای و پنجابی موشھای شويم متحد اگر 

 !بجنکند افغان با روی يا رو جنگ در رسد چه لرزند

 !ھموطن 

  !شويد متحد 

 مرگ بر اشغالگران

 !عربستان و پاکستان، نايرا بر مرگ

 !فاشيست اسالمگرايان بر نفرين و مرگ

 

 

  

 

 

 

 

 


