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  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
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 Political سياسی

  
 

  .آزاد ل: ارسالی

  ٢٠١١ اپريل ٠٨

 
 

 دين مبين
 

 رب از راه رسيدندـــدای عــت گـــيک مش

  دندـــه گزيـــق ما خانـــر رونــھن پــدر مي

  باغ پر  ازگلدرين روزه  ه و باــبا روض

 دند و خزيدندــــدند و چريــون گاو دويـــچ

 ماق و قمه و دشنه وچاقوـــوب و چـــا چـب

 دريدندـــب  کمھا ـــند و شـــسر ھا بشکست

 اسالم عزيز است: ن منطقـند که ايـــگفت

 ر  ازشمر و يزيدندـــان که سيه کار تـــاين

 ا راــده ھـــکـــرت در دانشـــند ز نفــــبست

 کشيدند د ــه در بنـــارز ھمــــاد و مبــاست

  فرھنگ ن دانش وــحن چمـــگاه به صــآن

 ريدندـــزغاله چــبـــۀ  گلانِ ــمعه چنــھر ج

 دايانــکر جزار گـپش لشـــش رک و ــبا چ

 دـدنــرسي  روتــوفه و بيـــو ک امره ـاز س

 ان وطن در صف پيکارــوانــکه جـــروزي

 يدندــچش  رگ ــ مۀقــــان ذائــند زنـــخــلب

 وقاحت ن ــراشته در عيـــر افــروز ســام

  شھيدند  دعی خونــرده خوران مــن مــاي
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 بد بخت ا غارت اين مردم ــه بــک ھمــاين

 دندــريــشده را باز خـــرف گمـــی شئوــگ

 بـقلــو دزدی و ت اری ــا کــزور و ري اـب

  بريدند  رــزويــتۀ امــ جنــت ديـامـر قـب

 یئرگ است و گداـشان شيون ميقی ــموس

  اميدند من شادی وــدش ور دالن ـــن کــاي

 وحشـــاصد دوران تـــران قـــه نظـــوتــک

 ات تنيدندـــار خرافـــھان تـــقف جــــبر س

 یـجز مفت خوری مرده خوری نوح سراي

 دندـندييخ ــــگری از شـــــر ديـــردم ھنــم

 ند جاھندــھان ھمه در مســون که سفيـــاکن

 رمنگ و پليدندـــھان ھمه چـون که فقيــاکن

 ماق استـچ ،طق اسالمــمن ھن ماـــدر مي

 ن دين مبين اندــرو ايـــگی پيـــدزدان ھم

 ھادی خرسندی: از

 

 
  :يادداشت

 تذکر دو ی که ارسال داشته اندبه خاطر مطلب."  لآزاد" و نستوه ما آقای ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار توانمند

  :نکته را ضروری دانسته می نگاريم

 به ويژه در زمينۀ طنز بيشتر دری خوانان موافق اند، اما از بابت "خرسندی" با آن که در توانائی ھای قلمی آقای -١

پارچه شعری از ايشان نبايد به شخصيت سياسی شان بين نيروھای سياسی ايران اتفاق نظری وجود ندارد، لذا نشر 

  .معنی تأئيد مواضع سياسی جناب شان از طرف پورتال به شمار آيد

که خود را به تمام مردم افغانستان متعلق می داند، ھيچ گاھی به خود "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"  پورتال-٢

 آماج دشمنی نموده ما موضع گرفته آنھا را تحقيراين اجازه را نمی دھد تا عليه اين و يا آن قوم از باشندگان ميھن

  :بر ھمين مبنا جادارد بنويسيم. خويش قرار دھد

چه . و برخورد اھانت آميز شان در قبال اعراب در نقطۀ مقابل تفکرات پورتال قرار دارد" خرسندی"طرز ديد آقای

 دارد، بلکه آنچه ارزش دارد، نقش انسانھا لق تعبرای ما اين مھم نيست که کدام فردی به کدام قوم، قبيله و يا نژدای

  .، می باشددر پراتيک اجتماعی شان و سھمی که در پروسۀ توليد نعم مادی می گيرند

  با عرض حرمت                                                                                               

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                           

 

 
  


