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  سوما کاويانی

٠٩/١٢/١٠  

  

  ]زنده باد آزادی، برابری و عدالت اجتماعی[
  

ست د افغان شہ دربن دآزادی باعرض سالم و درودھای انقالبی خدمت جملہ مردم غيور افغانستان ، مردم ھمي ہ امي ان وب

ان و  ار کن رام خدمت ک ا عرض سالم و احت واقعی مردم افغا نستان از دست امپرياليزم جھانی و غوالن سرمايہ و ب

  !دست اندرکاران سايت ھای مردمی و آزادی خواه

الت صفت يک زن آزاد و آگاه و يک انسان با شعور  در مقابل عمل نادرست سايت اصه اين جانب سو ما کاويانی  ب

احتجاج کرده و بہ اين طريق برای بار دوم از آنھا می خواھم کہ اشعار مرا از صفحہ انترنيتی خود بردارند و ھم بہ 

ہ سايت ھای ه اين طريق ب تہ خود را ب ا نوش مردم رنج کشيده کشور خود ابالغ ميدارم کہ من ھرگز و ھرگز شعر ي

  پرچمی ھا و خلقی ھا   نفرستاده و نخواھم فرستاد۔

نائ دوستان و ہ سايت  اشخاصی کہ با نوشتہ ھای من آش ردم ک ونی اطالع حاصل ک روز ازدوستی تليف د ، دي ی داري

ده از من ننگين اصالت باز ھم شعری   ارگر از "را در صفحہ خود گذاشتہ و جالب اينکہ با الی آن نوشتہ  ش شعر ک

 کردم ديدم کہ گفتہ دوستم حقيقت دارد ،آتش  تحقيققتیدوستان بعد از تليفون و " سوما کاويانی، تاريخ ارسال ۔۔۔رفيق

شيد ۔ ہ ک م زبان ر دل ن مدت  خشم ب اه خود را در اي ی گن وم و ب ردم مظل ج م ہ درد و رن  سال فراموش ۴٠ /٣۵من ک

  .ن دراز خواھم کردناجانب خايه نکرده ام چگونہ دست رفاقت ب

د۔گز دست دوستی من بطرف قاتال نہ ھرگز و ھر  ن مردم افغانستان و وطن فروشان خلقی و پرچمی دراز نخواھد ش

ا، ان ھ مسجدی  چگونہ با بی شرمی اينھا مرا رفيق خطاب ميکنند، در حالی کہ مجيد ھا را کشتہ اند، دادگرھا و رزب

زاران ھزار وطن پرست واقعی ديگر  را بجرم آزاھای وحشيانه ھاوبھمن ھارا با شکنجہ  دو ھ اختہ ان ھيد س دی ش

ہ  ق ب دان راستين خل تہ جمعی از فرزن د وھزاران گور دس رده ان خواھی در زندان ھا و پو ليگون ھای خود شھيد ک

د۔ ده ان ار مان ہ  يادگ رمانہ ب ی ش ن را ب يال"وط ستان از " سوس ردم افغان ار م د و در افک اليزم روس فروختن امپري

ام پرچمی و ن و وطن فروش درست کردند۔ مردم رنج ديده ولیيست يک خايکمون نيدن ن ا ش ہ ب  وطن پرست افغان ک

ا خلقی لعنت بہ کمونيزم ميفرستند کہ در اين سی ، ہ از آنھ اآرامی و جنايت را ھم ل و ن نج سال قت ای (سی وپ د ھ بان

  ھرگز آنھا را نبخشيده و نخواھند بخشيد۔ بہ ارمغان دارند،) خلق و پرچم و سگان وفادار شان خاديست ھا
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نم۔  آگاه کہ درد مردمم را درد خودميدانستم و ميدانم،صفت يک انسانه من ب يقم را نثارشان ميک و  مرگ و نفرين عم

  بہ اميد روزی دقيقہ شماری ميکنم کہ دست حقيقت گلوی شانرا گرفتہ و جلوی  ميز عدالت محاکمہ مردمی شوند۔ 

  ين وطن فروشان خامرگ بر پرچم و خلق اين

  رملنفرين باد بر شاه شجاع دوم ببرک کا

  مرگ برامپرياليزم جھانی بہ ھر شکلی کہ باشد

  نابود باد سرمايہ داری 

  مرگ بر شاه شجاع سوم کرزی اين بی ننگ تاريخ

  مرگ بر ھمہ کسانی کہ در چور و چپاول افغانستان دست دارند

  زنده باد مردم غيور و وطن پرست افغانستان

  زنده باد آزادی، برابری و عدالت اجتماعی 
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