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 ٢٠١٣ نومبر ٢٢
 

 گــمن جان باختم وخون ريختم در جن

 گــرن خون من دردامن قاتل نگرددکم 

 گــزن من طالی صافم ونه مس پُر از 

 گــاندم سالھانه لنگ لنچوقدم مردانه م

  شب درآمدیکيدزدی به خانه دردل تار، که  يادم آمده ب روزی .رابه دقت خواندم  گھربارشماۀنوشت،  عزيزميرويس

 . خبر نشودخانهصاحبتا کمک می خواست  می گفت واز خدا خدا يا ديوارخانه باالمی شد که سرای ازلحظه  زدد

 .دستگيرکند دعا و به کمک خدارا آروزومی کردکه دزد ازخدا ودسرديوارديده ب د را  که دزصاحبخانه 

وبه بادارن حزب  نده ابين ملت افغانستان خودرا جا زد فروشان به نام چپ مقدس در وطنسالھاست که خاينين و

 »اکرم ياری «ياده بلند کردن عکس زند با و جاسوسی می کنند روس وامريکا طالب ، مجاھد، دموکراتيک خلق،

روزی روی روباه ھای  اين نيرنگ ھا با حتی می خواھند  تجارت سياسی می نمايندد جاويۀن شعلاياده زندوديگر

چنانچه در ھمين . خته، شھادت آنھا را به تصفيه ھای درونی نسبت بدھندساد سفيرا راست خاين  پيرجاسوس چپ و

نام مانده ايد، رذيالنه ادعا نمود که گويا زنده ياد داکتر صاحب فيض » غف«اواخر فردی را که شما به درستی داکتر 

 ؟؟!!يعنی در چنان قتل فجيعی نه پاکستان دست داشته و نه ھم گلبدين. احمد به علت اختالفانت درونی کشته شده است

تجربه شده  با پيش قدم و رذالت آنقدر در آنھا به چنگال قانون بسپاريد  راکه دزد کنيد اخدا خد قدر وارثين اصلی ھر شما

نمونه اش . نام مردان بدنام تاريخ ھم تجارت می کنندبا  که ،ان نيک نام تاريخ تجارت می کننددسرنام مر که نه تنھا اند

 .چنگيز بازی و افتخار به چنگيز نمودن از جانب آنھاست

 . استانوطن فروشو ن اخاينی بيدريغ افشا ماندمی به کف   زنده وسر انقالبيونرای که بیراھ تنھا

به  چپ انقالبی را است خاين درافغانستان تسليم شدندرکه به قدرت ھای دولتی چپ و که ازکسانی آنھا اين حق دارند

توسط  و اشتند ازاشخاصی که درخدمت دشمنان انقالبی ھا قراد،به نام يک روزسياه نامردی وبزدلی بدنام ساخته اند

  بگيرند»وطنفروش کشته شدگان«يک روزبه نام  شدند انقالبی ھا مردار

ی ددو .د بسازآميخته به خون کثافت باداران خود را و فيض ھا ياری ھا، ھا که خون مجيد  نمی تواندیکسھيچ ولی 

 سالمخانی کویزماخوری توتوپه 

 پوشند مردم  ھررنگی که جامهزيرا آنھا. نسازند سياه تر را روی سياه خود و به دقت بخوانندا  ترۀاميداست که نوشت

 .ج ويا کبگذارند راست قدم چه .افغانستان آنھا را از طرزخرام شان می شناسد

  


