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        بسمه تعالیبسمه تعالیبسمه تعالیبسمه تعالی

        ی وطنی وطنی وطنی وطنورنج هاورنج هاورنج هاورنج ها    درد هادرد هادرد هادرد ها
        

        حسابحسابحسابحساب    ،نتوان کرد،نتوان کرد،نتوان کرد،نتوان کردمیهنمیهنمیهنمیهندرد ورنج های تودرد ورنج های تودرد ورنج های تودرد ورنج های تو

        اران رااران رااران رااران راــــــــــــرات برات برات برات بــــــــــــــــططططــــارد،قارد،قارد،قارد،قــــممممــــــــششششــــد بد بد بد بــــوانوانوانوانــــکه تکه تکه تکه ت

تجاوزات بیگانه ها ونوکران  وطن عزیز ما در چهار دهء اخیرهدفبا کمال تأسف که 
وهم میهنان  وضع کشورمحبوب  هر روزی که میگذرد،وطنفروش آنها گردیده است.

  تصور نمی شود.هیچ دور نمای بهبودی  مظلوم ما بدتر از روز قبل گردیده و

نوکران تزویروفریب با  فرعون زمانکه داوود خان  ۵۲سرطان ۲۶کودتای منحوثبعد از
وجاسوسان شوروی سابقه، همین خلقی ها و پرچمی ها به اریکهء قدرت جمهوری 

وتباهی وویرانی وطن زیبای ما افغانستان ، هستهءجنایات بی حد وحصرقالبی رسید
عدم درایت وشناخت داوود خان ازجاسوسان واطرافیانش،باعث  شد. عزیزبنا نهاده

تباهی خودش وخورد وبزرگ فامیلش به شمول طفل شش ماههء خاندانش گردیده 
بدبختی های کشور  جنایات و با تمامثور ۷بداختر وعامل اساسی کودتای منحوس و

   گردید. امروز تامحبوب ما 
        ای خدا! شدهفت ثورو دردبی درمان رسیدای خدا! شدهفت ثورو دردبی درمان رسیدای خدا! شدهفت ثورو دردبی درمان رسیدای خدا! شدهفت ثورو دردبی درمان رسید
        سرنوشت ملک ما بردست بی دینان رسیدسرنوشت ملک ما بردست بی دینان رسیدسرنوشت ملک ما بردست بی دینان رسیدسرنوشت ملک ما بردست بی دینان رسید
        میهن ما گشت ویران شرق تا غربش همهمیهن ما گشت ویران شرق تا غربش همهمیهن ما گشت ویران شرق تا غربش همهمیهن ما گشت ویران شرق تا غربش همه
        از شمالش تاجنوب آفات بی حد زان رسیداز شمالش تاجنوب آفات بی حد زان رسیداز شمالش تاجنوب آفات بی حد زان رسیداز شمالش تاجنوب آفات بی حد زان رسید
        گشت قربانی دوملیون مردوزن پیرو جوانگشت قربانی دوملیون مردوزن پیرو جوانگشت قربانی دوملیون مردوزن پیرو جوانگشت قربانی دوملیون مردوزن پیرو جوان
        شد به ملیونها مهاجر،موسم هجران رسیدشد به ملیونها مهاجر،موسم هجران رسیدشد به ملیونها مهاجر،موسم هجران رسیدشد به ملیونها مهاجر،موسم هجران رسید

        از آنکاز آنکاز آنکاز آنکعالم وفاضل همه ترک وطن کردند عالم وفاضل همه ترک وطن کردند عالم وفاضل همه ترک وطن کردند عالم وفاضل همه ترک وطن کردند 
        خرس قطبی از شمال بالشکر عدوان رسیدخرس قطبی از شمال بالشکر عدوان رسیدخرس قطبی از شمال بالشکر عدوان رسیدخرس قطبی از شمال بالشکر عدوان رسید

        یــشیــشیــشیــشدُ دَ دُ دَ دُ دَ دُ دَ ی ی ی ی ــــللللـآـآـآـآککککــوروــوروــوروــوروهءکهءکهءکهءکــــــــممممــــغغغغــــنننن    ندندندند    داددادداددادــــربربربربــــــــسسسس
        گور شد کوروکفـن کالـی،زمرمی نان رسیدگور شد کوروکفـن کالـی،زمرمی نان رسیدگور شد کوروکفـن کالـی،زمرمی نان رسیدگور شد کوروکفـن کالـی،زمرمی نان رسید

خلقی ها  روزهء زمان قدرت داشتن دو در کودتای منحوس هفت ثور و از برکت!!
 عزیزما لشکرکشی نمودهبوطن خرس های قطبی  ،وطنفروش ناخلف و یوپرچمی ها
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بلعیده وبه آبهای به آسانی اروپای شرقی ک مارا مانند ممال وفکرمیکردند که افغانستان
  گرم بحرهند دسترسی یابند.

        ففففــــاخلاخلاخلاخلــــن دونن دونن دونن دونــــم ایم ایم ایم ایــــق وپرچق وپرچق وپرچق وپرچــــاز جنایت های خلاز جنایت های خلاز جنایت های خلاز جنایت های خل
        مُلک ما ویران شد وآتش به خرمن درگرفتمُلک ما ویران شد وآتش به خرمن درگرفتمُلک ما ویران شد وآتش به خرمن درگرفتمُلک ما ویران شد وآتش به خرمن درگرفت

        شد به ملیونها شهید از دست نوکرهای روسشد به ملیونها شهید از دست نوکرهای روسشد به ملیونها شهید از دست نوکرهای روسشد به ملیونها شهید از دست نوکرهای روس
        سیل هجرت هرطرف،از میهن وکشورگرفتسیل هجرت هرطرف،از میهن وکشورگرفتسیل هجرت هرطرف،از میهن وکشورگرفتسیل هجرت هرطرف،از میهن وکشورگرفت

ونخبه های  افرادوطن ما بشمول دانشمنداندراین زمان نامیمون بالغ بر شش ملیون 
 مجبوربه ترک دینی علمای مردان، زنان واطفال، کسبه کاران،دهاقین واعم از ورکش

اسپندوار درهر گوشه وکنار این کرهء خاکی پراگنده  گردیده وخانه وکاشانهءآبائی خود
  شدند.وآواره 

وطن  مطلق العنان در فروشان خلقی وپرچمی،که وطنپس ازکودتای هفتم ثور 
حق مادر وطن ومردم  در آمد،می برازهیچ ظلم وستمی که از دست شان  ماگردیدند،

بدفرجام هفت ثور، این ناخلفان حتی پیش از کودتای  مظلوم افغانستان دریغ نکردند.
حکومت داوودخان ازجمله پوست ها مهم  کهدرزمان ریاست استبدادی داوود خان 

مرتکب جنایات بیشمار وکشتارنخبه ها واشخاص با نفوذ ، له دردستشان بودوزارت داخ
 جنرال خان محمدو ،علی احمد خرم وزیر پالنمیوندوال خان محمد هاشم کشورمانند

بشمول عارف  ده ها اشخاص با رسوخدالرزاق خان،وخان مرستیال،دگرجنرال عب
  شده بودند. کشورماگریریگشاه باچند تاجرد

بالغ  ،ط جهان آواره شدندادراقصی نق اسپند وار برعالوهء شش ملیون هموطن ما که 
بیوه  بی پناه، صدها هزارمعیوب،ملیون مردم بیگناه ما جام شهادت نوشیدند.  بردو
  گردیدند. ویتیم

هزاران هموطن عزیزما که جگرگوشه های شان توسط دستگاهای جهنمی اگسا،کام 
گرفتار،شکنجه واعدام شدند،بادرد که حتی تا امروزنه اجسادعزیزان خودرادیده وخاد 

  .آنهارا میدانند اند ونه محل دفن یاگور دستجمعی
گرفت، جانی ازاین بیگانه پرستان لومان وانتقا م دنیائی که خداوندازاثرآه مظبالخره  

وبه جهنم  کشیدهغیرمعمول نفسش را  رمحمد تره کی را شاکرد وفادارش از راهنو
  واصل کرد.

که تا امروز  نددرک واصل کرد برادران بزرگ شمالی اش طوری به راحفیظ هللا امین! 
را دائم به  دوستی باداران روسی خود که سنگ ببرک قبرش هم معلوم نمی باشد.

شوروی تعیین دوستی با بودن را نظر به تی وانقالبی سینه میزد ومعیاروطن دوس
بیرون کردند خاک خود  حتی ازجواب داده را  روزی شد که بادارانش اوبالخره  میکرد،

  .به مذلت راهی جهنم گردید حیرتان در یک تانکر تا در
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        جان من آخر بدیدی خون مظلومان چسانجان من آخر بدیدی خون مظلومان چسانجان من آخر بدیدی خون مظلومان چسانجان من آخر بدیدی خون مظلومان چسان
        لـت در گـرفتلـت در گـرفتلـت در گـرفتلـت در گـرفتدامن ناپـاک ببـرک را به ذدامن ناپـاک ببـرک را به ذدامن ناپـاک ببـرک را به ذدامن ناپـاک ببـرک را به ذ

داکتر نجیب رئیس عمومی خاد وبعدًا رئیس جمهورکه یکی از قاتلین درجه یک مردم 
وبعد از فرار روس ها میخواست چهره بدل نموده وخودرا وطن  بیگناه وطن ما بود

ردم پوست وی رادرچرمگری ه دهد،مگر آنقدر دیر شده بود که مدوست ومسلمان جلو
ره بسیار مفتضحانه به جزای مؤثر واقع نگردیده وبالخنیرنگش  هم میشناختند،حیله و

  پلیدش رسید. اعمال
        امیـنامیـنامیـنامیـن    را با تـره کی ورا با تـره کی ورا با تـره کی ورا با تـره کی وارمـل ارمـل ارمـل ارمـل ــــنا نجـیـب وکنا نجـیـب وکنا نجـیـب وکنا نجـیـب وک

        بعد چارروزه جنایت،موسم پرسان رسیدبعد چارروزه جنایت،موسم پرسان رسیدبعد چارروزه جنایت،موسم پرسان رسیدبعد چارروزه جنایت،موسم پرسان رسید
درآرزوی سرنگونی این خائنان ملی بودند وحکومت  کهمسلمان ما مردم شریف،نجیب و

بالخره روس های  کشیدند. مشتاقانه انتظار می اسالمی مجاهدین افغانستان را
مجبوربه ترک ،جانی ومالی تلفات بیحد متجاوز با سرافگند گی،خجالت بین المللی و

  :افغانستان عزیزما گردیدند، اما
        داد تـاوان تجــاوز رابـه مـیـهـن آنچـنـانـــکداد تـاوان تجــاوز رابـه مـیـهـن آنچـنـانـــکداد تـاوان تجــاوز رابـه مـیـهـن آنچـنـانـــکداد تـاوان تجــاوز رابـه مـیـهـن آنچـنـانـــک
        شوروی شد تجزیه،عبرت جهان ازسرگرفتشوروی شد تجزیه،عبرت جهان ازسرگرفتشوروی شد تجزیه،عبرت جهان ازسرگرفتشوروی شد تجزیه،عبرت جهان ازسرگرفت

شان ترک وطن  جیح داده واکثریتررقرارتبمدتی فراررا پس از جانشین شان نیز نوکران
هزاران  و غربی که همیشه از آنها مذمت میکردند یست هالینموده به دامن امپریا

قتل عام یا تحصیل کرده های غرب هموطن عزیزمارا صرف به نام نوکران جهان غرب 
جوی کم کن زمردی جوی کم کن زمردی جوی کم کن زمردی جوی کم کن زمردی     ....بیشرمانه به زندگی ننگین خود ادامه میدهند پناه برده و نمودند،

مگر بنام  ،نداشتند  مردی وغیرتذرهء که اصالً درنهاد شان آنها    وآنگه فارغبال بنشین.وآنگه فارغبال بنشین.وآنگه فارغبال بنشین.وآنگه فارغبال بنشین.
  نیز خیانت کردند. غانیتفافغان وا

        هیهات من الذله.هیهات من الذله.هیهات من الذله.هیهات من الذله.
        هشت ثورهشت ثورهشت ثورهشت ثورت های هفت،نوبت رسید برت های هفت،نوبت رسید برت های هفت،نوبت رسید برت های هفت،نوبت رسید برــــظلمظلمظلمظلم    بعدِ بعدِ بعدِ بعدِ 

        شـیطـان رسـیـدشـیطـان رسـیـدشـیطـان رسـیـدشـیطـان رسـیـدنـوکــرروسـان برفـت وچـاکــرنـوکــرروسـان برفـت وچـاکــرنـوکــرروسـان برفـت وچـاکــرنـوکــرروسـان برفـت وچـاکــر
        اهاهاهاهــــننننــــی گی گی گی گــــان بان بان بان بــــردمردمردمردمــــزاراز مزاراز مزاراز مزاراز مــــا ها ها ها هــــد صد هد صد هد صد هد صد هــــکُشته شکُشته شکُشته شکُشته ش

        ددددــــییییــــران رسران رسران رسران رســــــــم ویم ویم ویم ویــــــــوسوسوسوســــــــارا مارا مارا مارا مــــــــــــای مای مای مای مــــــــببببــــل زیل زیل زیل زیــــابابابابــــکککک
        قریه،شهربه شهرودِه به دِهقریه،شهربه شهرودِه به دِهقریه،شهربه شهرودِه به دِهقریه،شهربه شهرودِه به دِه    کوچه کوچه،قریهکوچه کوچه،قریهکوچه کوچه،قریهکوچه کوچه،قریه

        ان رسیدان رسیدان رسیدان رسیدــــوی بی دینوی بی دینوی بی دینوی بی دینــــا از سا از سا از سا از ســــاره هاره هاره هاره هــــمپمپمپمپــــت وخت وخت وخت وخــــراکراکراکراک
        تتتتــــد راه راسد راه راسد راه راسد راه راســــرنرنرنرنــــییییــــد گد گد گد گــــــــعهعهعهعهدرحریـم کعبـه کردنـددرحریـم کعبـه کردنـددرحریـم کعبـه کردنـددرحریـم کعبـه کردنـد

        جان رسیدجان رسیدجان رسیدجان رسید    فراموش،حرص نقدفراموش،حرص نقدفراموش،حرص نقدفراموش،حرص نقد    سوگندشدسوگندشدسوگندشدسوگندشدعهدوعهدوعهدوعهدو
حالیکه  در حکومت بدست مجاهدین نما ها افتاد،که وافسوس  دردان با هزار

که باقی  کسانی شهادت را نوشیدند وزیاد شان جام های مجاهدین واقعی یکتعداد
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ونوکران سعودی ها،ایران  وطنفروش ماندند ودرجنایات وخیانتهای رهبران فاسد و
افتاده وروزگار وزندگی شان هر روز بدتر  شریک وسهیم نگردیدند،ازنظروپاکستان 

  وبدتر گردید.
        ظ دینظ دینظ دینظ دینــــففففــــار حار حار حار حــــان جانی،با شعان جانی،با شعان جانی،با شعان جانی،با شعــــانانانانــــلملململمــــنامسنامسنامسنامس

        ختمختمختمختمکردویران کشورم،کزدین ایشان سوکردویران کشورم،کزدین ایشان سوکردویران کشورم،کزدین ایشان سوکردویران کشورم،کزدین ایشان سو
        انانانانــــحرص دالر،برد دین احمدی ازیاد شحرص دالر،برد دین احمدی ازیاد شحرص دالر،برد دین احمدی ازیاد شحرص دالر،برد دین احمدی ازیاد ش

        از جنایت های شاگردان شیطان سوختماز جنایت های شاگردان شیطان سوختماز جنایت های شاگردان شیطان سوختماز جنایت های شاگردان شیطان سوختم
        رده اند،درهرطرفرده اند،درهرطرفرده اند،درهرطرفرده اند،درهرطرفــــم رم کم رم کم رم کم رم کــــوان میهنوان میهنوان میهنوان میهنــــــــآهآهآهآه

        زاالن سوختمزاالن سوختمزاالن سوختمزاالن سوختمــــــــشم غشم غشم غشم غــــس چس چس چس چــــنرگنرگنرگنرگ    ادادادادــــمن بیمن بیمن بیمن بی
حدود شصت  درروزهای اول قدرت گرفتن سران بنام مجاهدین،کابل زیبا ویران ودر

ویران شد،منازل خانه ها گردیدند،وپنج الی هشتاد هزارهموطن بیگناه ما قتل عام 
صد ها هزارهموطن که هنوز درکشور مردم چور وچپاول گردید، یودارائی ها

ریف ـشن ما خـا ئنانه وبه فرما یش نوازاردوی قوی وطبودند،ترک وطن نمودند، 
 ر دین فروش،دنیا خَ،،توسط پیر طماع وحریصافغانستان ملت کـه یــن درجـمـدش

  صبغت هللا مجددی رئیس چند روزهء دولت منحل گردید.
        ل نـمــود اردوی تــول نـمــود اردوی تــول نـمــود اردوی تــول نـمــود اردوی تــوــــخـائنی مـنحـخـائنی مـنحـخـائنی مـنحـخـائنی مـنحـ

        زین خیانت شد وطن بی عسکـرمزین خیانت شد وطن بی عسکـرمزین خیانت شد وطن بی عسکـرمزین خیانت شد وطن بی عسکـرم
        زانکه زیبا کشورم عسکر نداشتزانکه زیبا کشورم عسکر نداشتزانکه زیبا کشورم عسکر نداشتزانکه زیبا کشورم عسکر نداشت

        ر بوم وبرمر بوم وبرمر بوم وبرمر بوم وبرمــــه هه هه هه هــــاالری باالری باالری باالری بــــــــجنگ سجنگ سجنگ سجنگ س
        ننننــــصم وطصم وطصم وطصم وطــــخخخخ    ،،،،آن مجــاهــدهـا بنـامآن مجــاهــدهـا بنـامآن مجــاهــدهـا بنـامآن مجــاهــدهـا بنـام

        رمرمرمرمــــــــــــل گل پیکل گل پیکل گل پیکل گل پیکــــابابابابــــران ،کران ،کران ،کران ،کــــردند ویردند ویردند ویردند ویــــکککک
        ونونونونــــــــخخخخــــوده بوده بوده بوده بــــت آلت آلت آلت آلــــــــادسادسادسادســــی بی بی بی بــــککککــــریریریریــــهههه
        ورمورمورمورمــــــــششششــــککککــــممممــــزار هزار هزار هزار هــــا ها ها ها هــــل ده هل ده هل ده هل ده هــــاتاتاتاتــــقققق

حتی دروقت کمونست های لعنتی و بی خدا وبا  کهزیر بناهای کشورعزیزماآنچه از
  گشت. لدداران شان تخریب نگردیده بود،همه به ویرانه مب

 منطقه بی نظیر بود ی تاریخی وطن ما وحتی دراراالمان که از زیبا ترین قصر هاقصرد
خانهء دانشگاه ید.کتابخانه های کابل،اخصًا کتابتخریب شد.موزیم کابل تاراج گردکامالً 

  .کابل چپاول گردید
بغارت رفته  بهترین نسخه های کتابهای نایاب تاریخی،ادبی،فرهنگی،علمی و غیره

برای پاکت ساختن بفروش  ی دست فروشان،مانندکاغذهای باطلهودرباالی کراچی ها
  ریب وحریق گردید.رسید. مکاتب زیاد تخمی
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های ها زمین ها وسایر اموال وملکیتتفنگ ساالران درهرمنطقهءکه قدرت داشتند،خانه 
گزارش خانهء آزادی  بهونظرمزوروعامه راظالمانه غصب نمودندمردم ک

 بسیار شخصی مردمان مستضعف،زمینهای دولتی و  ونیم ملیون جریبدرحدودچهار
  غصب گردیده است.دولت وزورمندان  سط عمالافغانستان تو ظالمانه در

کرده واین  مسلمان نماهای دوراز اسالم واسالمیت به ناموس هموطنان خود تجاوز
  دخترها وزنهای افغان را بعرب های وحشی فروختند. ها جانی

سران گروه  ،حکمتیار،سیا ف ،مزاری وبالخره همهبرهان الدین صبغت هللا مجددی،
وچپاول دارائی های عامه، پرنمودن جیب های  های هفتگانه وهشتگانه،بغیرازچور

عزیز  باالی مردم مظلوم وطن وظلم وستم بیحد،قتل وقتال هزاران انسان بی گناه خود
  ما،کوچکترین کار وخدمتی

  افغانستان نکردند.برای وطن ما 
        ومومومومــــزاران مظلزاران مظلزاران مظلزاران مظلــــد هد هد هد هــــتنتنتنتنــــق بکشق بکشق بکشق بکشــــه ناحه ناحه ناحه ناحــــس بس بس بس بــــبببب

        دشت ودمن می بینمدشت ودمن می بینمدشت ودمن می بینمدشت ودمن می بینم    همه جا سرخ زخونهمه جا سرخ زخونهمه جا سرخ زخونهمه جا سرخ زخون
        ول جهادول جهادول جهادول جهادــــورد پورد پورد پورد پــــدرازش بخدرازش بخدرازش بخدرازش بخش ش ش ش ــــآنکه باریآنکه باریآنکه باریآنکه باریوووو

        صـاحب جـاه ومقـام،بـاغ وچـمــن می بینمصـاحب جـاه ومقـام،بـاغ وچـمــن می بینمصـاحب جـاه ومقـام،بـاغ وچـمــن می بینمصـاحب جـاه ومقـام،بـاغ وچـمــن می بینم
        وآنـکـه بـامـیـخ بسـرکـوفـت هزاران مسلموآنـکـه بـامـیـخ بسـرکـوفـت هزاران مسلموآنـکـه بـامـیـخ بسـرکـوفـت هزاران مسلموآنـکـه بـامـیـخ بسـرکـوفـت هزاران مسلم

        ممممــــبـه ســخــن مـی بینبـه ســخــن مـی بینبـه ســخــن مـی بینبـه ســخــن مـی بیندرصـف اول دولــت،درصـف اول دولــت،درصـف اول دولــت،درصـف اول دولــت،
 منجمله یک برادرخودم غت هللا مجددی،شاهدان عینیاز چپاول ودیده درائی های صب

خوری ظروف طعام میکردند،از  برپا  درپاکستان که در مجالس مختلفی که میگویند
 ،نقش گردیده بود "ی هللالمتوکل عل"پادشاهی ظاهر شـاه که درآنها کلماتدوران 

   باد!حیا بی ودزدان فروشانوطن براینلعنت خداوجمیع مآلئک  بیشرمانه استفاده میکردند.
رسید.این وحشت طالبان عصرسیاه جهالت وازدوران تاریک سران بنام مجاهدین، بعد

آمد،درحق مردم مظلوم دست شان  سیه دالن وطالبان ضد علم وترقی هرخرابی که از
  .وطن وکشور ما روا داشتند

        ؟؟؟؟ش یاد کردش یاد کردش یاد کردش یاد کردــــ،کدام،کدام،کدام،کدامای طالب جان!ای طالب جان!ای طالب جان!ای طالب جان!ــــم هم هم هم هــــاز مظالاز مظالاز مظالاز مظال
        ان رسیدان رسیدان رسیدان رسیدــــق،تا بت بامیق،تا بت بامیق،تا بت بامیق،تا بت بامیــــای ناحای ناحای ناحای ناحــــــــدن هدن هدن هدن هــــــــریریریریــــربربربربــــسسسس
        ااااــــــــی می می می مــــمانمانمانمانــــللللــــسسسســــار مار مار مار مــــــــییییــــمعمعمعمعـد ـد ـد ـد ردیردیردیردیــــــــش گش گش گش گــــول ریول ریول ریول ریــــــــطططط

        فراموش،جهل رادوران رسیدفراموش،جهل رادوران رسیدفراموش،جهل رادوران رسیدفراموش،جهل رادوران رسیدشد شد شد شد شرع احمد شرع احمد شرع احمد شرع احمد 
        انکانکانکانکــــننننــــا آنچا آنچا آنچا آنچــــــــان رابه دنیان رابه دنیان رابه دنیان رابه دنیــــممممــــمفتضح کردند مسلمفتضح کردند مسلمفتضح کردند مسلمفتضح کردند مسل

        ن مسلمانان رسیدن مسلمانان رسیدن مسلمانان رسیدن مسلمانان رسیدــــایایایایـرـرـرـربببب    شادباش کفروشیطان،شادباش کفروشیطان،شادباش کفروشیطان،شادباش کفروشیطان،    
 تاریخیمجسمه های  زاران آثار فرهنگی وگردید،هشاهکارتاریخی بت بامیان منفجر

ش وباارزش را یا تخریب کردند ویا بصورت قاجاق از وطن بیرون نموده وبفرو
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رادیو آرشیف فلم های موجود در رول  هزارانآویختند،رسانیدند.تلویزیونها را به دار
 را طبقهء اناث بشمول دختران خوردسالحریق نمودند،  افغانستان عزیزمارا تلویزیون

 تحصیل محروم ساختند. ازظلم بیحد، زنان مظلوم را در مأل عام شالق میزند و وکار از
فجایع دیگر را  نوطن اعدام وهزاراهزاران هم کابل وپیش چشم حتی دراستدیوم

قطع میکردند.بعضًا را  بینی ولب ها گوش، اعضای بدن زنها مانندمرتکب می شدند.
جوانان بیگناه را محاکمهء صحرائی نموده سنگسار ویا زنده به گور میکردند که 

  هنوزهم این فجایع جریان دارد.
        ققققــــییییــــار عتار عتار عتار عتــــل هم آثل هم آثل هم آثل هم آثــــوزهء کابوزهء کابوزهء کابوزهء کابــــارت مارت مارت مارت مــــت غت غت غت غــــششششــــگگگگ

        ان را چه شد؟ان را چه شد؟ان را چه شد؟ان را چه شد؟ــــل بدخشل بدخشل بدخشل بدخشــــععععــــلک ما،للک ما،للک ما،للک ما،لــــورد مورد مورد مورد مــــالجالجالجالج
        راتراتراتراتــــزنی وهزنی وهزنی وهزنی وهــــل،غل،غل،غل،غــــابابابابــــرو کرو کرو کرو کــــوگوگوگوگــــران لران لران لران لــــته ویته ویته ویته ویــــگشگشگشگش

        ه شد؟ه شد؟ه شد؟ه شد؟ــــاران راچاران راچاران راچاران راچــــــــروزگروزگروزگروزگ    ارِ ارِ ارِ ارِ ــــــــککککــــاهاهاهاهــــــــان وشان وشان وشان وشــــامیامیامیامیــــبببب
        ارارارارــــوه ستانی گشتـه امـری آشـکوه ستانی گشتـه امـری آشـکوه ستانی گشتـه امـری آشـکوه ستانی گشتـه امـری آشـکــــوه ورشوه ورشوه ورشوه ورشــــرشرشرشرش

        تـرس ازروز حسابِ حی سـبـحـان راچه شد؟تـرس ازروز حسابِ حی سـبـحـان راچه شد؟تـرس ازروز حسابِ حی سـبـحـان راچه شد؟تـرس ازروز حسابِ حی سـبـحـان راچه شد؟
        ده هـزاران پیـروبرنـا،زنـده بنمـودن به گـورده هـزاران پیـروبرنـا،زنـده بنمـودن به گـورده هـزاران پیـروبرنـا،زنـده بنمـودن به گـورده هـزاران پیـروبرنـا،زنـده بنمـودن به گـور

        تعزیت،آن غمشریکان راچه شد؟تعزیت،آن غمشریکان راچه شد؟تعزیت،آن غمشریکان راچه شد؟تعزیت،آن غمشریکان راچه شد؟کس نکرده کس نکرده کس نکرده کس نکرده 
ه ودورا ن زمامداری شاه با واقعهءیازدهم سپتمبرگلیم این ظالمان مؤقتًا برچیده شد

 ،ه یک وطنجو خائن در شجاع قرن بیست ویکم وطن عزیزما،کرزی وطنفروش
کرزی وهمدستانش،وطن عزیزما"کپ !! ازبرکت خدمات رسید.ده سال اخیر درسیز
 درجهء اول شد.فساد"رادر جهان تصاحب کرده وحایز قهرمانی افتخار!

 باملکه الیزابت دوم که درصحبتیوزیربریتانیا کامرون نخستاخیرقرارگفتهء
   انگیزی "فاسد" توصیف کرده است.شگفت به طرز را داشت،افغانستان 

هفته  ۲۳۳شمارهءو ، قرارنوشتهءدکتورمیرعبدالرحیم عزیز(امریکا واشنگتن دی سی
به افغانستان،توسط قوای  کرزی بعدازتجاوز امریکا )، حامدنامهءافق، آسترالیا

 بصفت رئیس یافته ونظر به امرجورج بوش، کشورازمرگ حتمی نجات  اختصاصی این
  .شده مقرر گردید.جمهورافغانستان اشغال 

 سی ونظامی ادارهءادرخالل سیزده سال ریاست جمهوریش،کرزی از حمایت کامل سی
  بوش برخوردار بود.

        دردوعالم خوارگردی،ای خائن ملی مادردوعالم خوارگردی،ای خائن ملی مادردوعالم خوارگردی،ای خائن ملی مادردوعالم خوارگردی،ای خائن ملی ما
        میروی آخر ازاین دهر،کرزی جانی مامیروی آخر ازاین دهر،کرزی جانی مامیروی آخر ازاین دهر،کرزی جانی مامیروی آخر ازاین دهر،کرزی جانی ما
        روزوشب درفکرپُربنمودن جیبت شدیروزوشب درفکرپُربنمودن جیبت شدیروزوشب درفکرپُربنمودن جیبت شدیروزوشب درفکرپُربنمودن جیبت شدی

        در تباهی داده ئی خیلی،تواز اردوی ما در تباهی داده ئی خیلی،تواز اردوی ما در تباهی داده ئی خیلی،تواز اردوی ما در تباهی داده ئی خیلی،تواز اردوی ما 
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بعد از به لنگ"هم نداشتند،اصطالح وطن ما"خر قدرت رسیدن به بهپیش ازکسانیکه 
های باچوروچپاول دارائی  وملیاردها دالرگردیدند.ها قدرت رسیدن صاحب ملیون

 هرکدام صاحب گنجهای بین المللی، کمک دالروملیاردهاهااختالس ملیوناز کشور،اخصًا
کشورذخیره کرده اند. ازهای خارج  دربانکقت کرده رارس یپول هاهای قارونی شدند.

  ی باشند.سه وقت خود محتاج بوده وم به نان ما درحالیکه اکثریت قاطع مردم
بادآوردهء کمک های بین المللی،برای  رفاء عامه،ایجاد  یازپول هاکرزی که باید 

اعمار پروژه های زیربنائی و آبادی انه ها،اعمارسرک ها وفابریکه ها،مکاتب،شفاخ
 ،مگرقرارنوشتهءلندنگذاشتمی   ازخود نام نیک بجا تا کرداستفاده می

این ن طالبا ملیون دالررا برای تقویت ششصد  مبلغ جاری اپریل سال۲۳تاریخیتایمز
به مصرف  سعودی ها وآی اس آی ونوکران بیگناه ما   هزاران هموطن قاتالن

  رسانیده است.
        ل تو تا کی زنده باشی؟ل تو تا کی زنده باشی؟ل تو تا کی زنده باشی؟ل تو تا کی زنده باشی؟ــــکرزی قاتکرزی قاتکرزی قاتکرزی قات

        باشیباشیباشیباشی    ت شرمندهت شرمندهت شرمندهت شرمندهــــردمردمردمردمــــش مش مش مش مــــییییــــبه پبه پبه پبه پ
        اگرداشتی جوی غیرت توبی ننگاگرداشتی جوی غیرت توبی ننگاگرداشتی جوی غیرت توبی ننگاگرداشتی جوی غیرت توبی ننگ

  رده باشیرده باشیرده باشیرده باشیــــــــت،مت،مت،مت،مــــانانانانــــــــدهدهدهدهـربرـربرـربرـربرزیک فیزیک فیزیک فیزیک فی
 قندهار بیت المال به پنج مرکز آموزشی طالبان درکرزی ازاین پولهای 

اگر این ادعا ها درست ،فاریاب،هیرمند،ننگرهار ولوگر سخاوتمندانه!! کمک کرده است.
ازکرزی جبران این پولها حاصل شده  (که احتمال درستی آنها بسیار زیاداست) بایدباشد

ئی کابل حذف وهمچنان نام منحوسش از میدان هوا گردد ومصارف ماهانهءوی لغو
  گردد.

ها دالر به  ملیارد حضورداشتند و ماه سال اخیرکه جامعهءجهانی درکشوردرپانزد
نگردید.یگانه پروژهءکه  افغانستان عزیزسرازیر شد،حتی یک پروژهءزیربنائی آباد

پنجاه سال قبل شروع واز  تقریبًا کار آن  که تاحدودی تکمیل گردیده، بند سلما میباشد
    گردیده است. جانب دولت هندوستان تمویل

        شاه شجاع ملک ما میهن فروششاه شجاع ملک ما میهن فروششاه شجاع ملک ما میهن فروششاه شجاع ملک ما میهن فروش
        کرده است بارخیانت را به دوشکرده است بارخیانت را به دوشکرده است بارخیانت را به دوشکرده است بارخیانت را به دوش
        بـانـــد اودرفـکـــرتــاراج وطــنبـانـــد اودرفـکـــرتــاراج وطــنبـانـــد اودرفـکـــرتــاراج وطــنبـانـــد اودرفـکـــرتــاراج وطــن
        غافل ازروز جزا،درعیش ونوشغافل ازروز جزا،درعیش ونوشغافل ازروز جزا،درعیش ونوشغافل ازروز جزا،درعیش ونوش

که اگر برادران  بوده بیگانه پرست آنقدردشمن وطن خود خود کشکرزی خائن واز
جاهل ودور از اسالمش صدها وهزارها هموطن مارا قتل عام میکردند، خم به ابرو 

وواویال  درگذشت،آه نمی آورد، ولی زمانیکه مال عبدالرقیب،یکی از برادران طالبش
  وبه زبان حال میگفت: سرداده
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        رادر از برمنرادر از برمنرادر از برمنرادر از برمنــــتی ای بتی ای بتی ای بتی ای بــــرفرفرفرفــــبببب
        شکستی قامتم،تاج سر منشکستی قامتم،تاج سر منشکستی قامتم،تاج سر منشکستی قامتم،تاج سر من

        سلمانسلمانسلمانسلمانتوبودی قاتل صدها متوبودی قاتل صدها متوبودی قاتل صدها متوبودی قاتل صدها م
        طلب کردد به آخـرداور منطلب کردد به آخـرداور منطلب کردد به آخـرداور منطلب کردد به آخـرداور من

شمال کوپتر مخصوص به والیت زادگاهش درباتشریفات وهلی جسد آن قاتل را 
اه حفظ روپلیس ما که در عسکر افغانستان فرستاد. درحالیکه نماز جنازهءبالغ بر بیست

  اشتراک نکرده بود.برگزار شد، در زیرریشش درارگ ووطن به شهادت رسیده بودند 
ریاست  باتمام تقالها وکوشش های که کرزی برای بقای خود درکرسیبالخره 

جهان!!! فکرمتمغز به دستبی صاحب بی صاحب بی صاحب بی صاحب وزمام این کشورجمهوری نمود،موفق نشد.
این دونوکرامریکا رسید،که حکومت  بنام"وحدت وعبدهللا عبدهللا،

 ازفاسد ترین حکوما ت بنا نهادند.این حکومت یکیراملی"ودرحقیقت"وحشت ملی"
توسط باداران این  زیادبسیارمفاسد  ریاکاری و،فریب ن بوده وبا تقلب،خدعه ،جها
تاحال که تقریبًا دوسال از حکومت وحدت ملی به وجودآمد. وطنفروشدو

ما نکرده اند.بی نظمی ها،انفجارها وطن ومردم میهن  میگذرد،کوچکترین خدمتی برای
 وهزاران فجایع دیگرروز به گیری ها،مسموم کردنهای دختران مکاتب وانتحارها،راه

بارها وبارها قسمت  روزبیشترگردیده است.وطن ما وزیردفاع ندارد،راکت های پاکستان
که  های ازوطن مارا زیرآتش گرفته اند، دراین دولت خائن هیچ کسی پیدانمی شود

درمقابل این دشمنان وطن جزویترین حرکتی بالمثل نماید.هنوز یک تعداد وزارت خانه 
    ت های مایالها وو

  توسط سرپرست ها اداره میشود.
 شان درکابل وکناروطن حتی درزیر ریش برادران کرزی وغنی هرروزدرگوشه 

به را  گناهمردان وزنان واطفال بی پلیس، و عساکر ارگ صدها هموطن ما اعم ازوجوار
  میرسانند. شهادتدرجهء

خود رسیده  به کیفراعمال هد باشیم که این همه خائنان وجانیاناشامیداست روزی را
   باشند.

کوچکترین فرقی  باید متذکرشد که درحقیقت،نهاد وسرشت حکومت کرزی و وحدت ملی
راه های خیانت وفریب هموطنان  وجودندارد،هردو حکومت ازنوکران امریکا بوده واز

برای اغراض شوم خودبه آنهاضرورت داشته  امریکا بوجود آمده اند.وتازمانیکه حکومت
کرده وبعدًا مانند صدهانوکردیگرخودآنهارا به دور خواهد انداخت.  دازآنها استفادهباش

  رانده شده چنانچه همین حاال هم حامد کرزی تا حدی ازطرف بادارانش
  است.

        رفرفرفرفــــس اشس اشس اشس اشــــر،رئیر،رئیر،رئیر،رئیــــه ای آخه ای آخه ای آخه ای آخــــتتتتــــششششــــب گب گب گب گــــللللــــــــققققــــای تای تای تای تــــــــزراه هزراه هزراه هزراه ه
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        ی ارزدی ارزدی ارزدی ارزدــــممممــــت نت نت نت نــــــــایایایایــــــــببببــــققققــــا وعا وعا وعا وعــــــــــــییییــــدندندندن    دِ دِ دِ دِ ــــــــــــی حی حی حی حــــــــرم برم برم برم بــــــــه شه شه شه شــــبببب
        ردمفلسردمفلسردمفلسردمفلســــل،خِ ل،خِ ل،خِ ل،خِ ــــحاصحاصحاصحاص    ددددــــت بشت بشت بشت بشــــللللــــججججــــه خه خه خه خــــــــممممــــاهاهاهاهــــبببب    تتتتــــــــاساساساســــریریریری
        ی ارزدی ارزدی ارزدی ارزدــــممممــــت نت نت نت نــــــــایایایایــــن هن هن هن هــــوطوطوطوطــــــــممممــــای های های های هــــک هک هک هک هــــع کلع کلع کلع کلــــــــططططــــه قه قه قه قــــبببب
        ااااــــببببــــن وزین وزین وزین وزیــــــــممممــــــــه ارگ ایه ارگ ایه ارگ ایه ارگ ایــــبببب    ،،،،د روزید روزید روزید روزیــــننننــــن چن چن چن چــــتتتتــــــــسسسســــرازیرازیرازیرازیــــــــتتتت
        ی ارزدی ارزدی ارزدی ارزدــــممممــــت نت نت نت نــــایایایایــــــــوریهوریهوریهوریهــــــــششششــــای،کای،کای،کای،کــــــــــــه هه هه هه هــــــــببببــــللللــــی درکی درکی درکی درکــــه به به به بــــبببب

        دراین ارگ ودراین قدرت،توتاکی زنده خواهی بود؟دراین ارگ ودراین قدرت،توتاکی زنده خواهی بود؟دراین ارگ ودراین قدرت،توتاکی زنده خواهی بود؟دراین ارگ ودراین قدرت،توتاکی زنده خواهی بود؟
        بـدانـجـایــت نـمـی ارزدبـدانـجـایــت نـمـی ارزدبـدانـجـایــت نـمـی ارزدبـدانـجـایــت نـمـی ارزد    ،،،،گگگگــــتنتنتنتن    ورِ ورِ ورِ ورِ ــــــــــــــــی وگی وگی وگی وگــــهائهائهائهائــــه تنه تنه تنه تنــــبببب

 ته به ملوعید های را کو بقدرت تمام وعده هارسیدن این مغزمتفکرجهان!!بعد از
ملت درسفرهای حق  وهمیشه از پول فریب خوردهءوطن داده بود،فراموش کرده

وناحق به خوشگذرانی وسیاحت سپری میدارد. شخصیکه درسالهای مشکالت وجهاد 
امریکا دور از وطن گذرانیده وباخانم عیسوی مذهب خود به کلیساها  وطن درسایهء

 که تسبیح طوالنی اش همیشه به به اسالم واسالمیت تظاهرمیکند میرفت،حاال آنقدر
تسبیح  و دست های مبارکش!!بوده وحتی دروقت صحبت با ملکهء انگلستان عبادت

  خودرا فراموش نکرده بود.گشتاندن 
        شمش به مال ملتشمش به مال ملتشمش به مال ملتشمش به مال ملتتسبیح به دست اشرف،چتسبیح به دست اشرف،چتسبیح به دست اشرف،چتسبیح به دست اشرف،چ

        تتتتــــللللــــحال محال محال محال م    چون اورسـید ریـاست،زار استچون اورسـید ریـاست،زار استچون اورسـید ریـاست،زار استچون اورسـید ریـاست،زار است
        ارارارارــــــــــــــــــــییییــــری اغری اغری اغری اغــــــــــــوکوکوکوکــــ،درن،درن،درن،درنای کــارشای کــارشای کــارشای کــارشدرســالـهـدرســالـهـدرســالـهـدرســالـهـ

        تتتتــــال ملال ملال ملال ملــــــــی مثی مثی مثی مثــــرا،یک برا،یک برا،یک برا،یک ب    ودودودودــــوده خوده خوده خوده خــــممممــــت نت نت نت نــــابابابابــــثثثث
براساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی،افغانستان ازجملهءیکصد وشصت 

ن غنی وعبدهللا ابرای آقایوهشت کشورجهان، سومین کشورفاسد جهان است. البته 
  که از کرزی دودرجه عقب مانده اند!. تشرم اس

ان داده که ازطرف این دو وطنفروش به ملت نجیب افغانست !!دراین اواخرمژده ی
یارخونخواروبیرحم که قاتل هزارن هموطن ما بوده وکابل زیبای میشود، آوردن حکمت

  باشد. میوطن  است، به مارا او به ویرانه تبدیل نموده
        توحکمتیار،ای خونخواروشیطانتوحکمتیار،ای خونخواروشیطانتوحکمتیار،ای خونخواروشیطانتوحکمتیار،ای خونخواروشیطان

        نکـردی خـدمتـی، درراه سـبحـاننکـردی خـدمتـی، درراه سـبحـاننکـردی خـدمتـی، درراه سـبحـاننکـردی خـدمتـی، درراه سـبحـان
        ـشـتی صد هـزاران بیـگنـاه راـشـتی صد هـزاران بیـگنـاه راـشـتی صد هـزاران بیـگنـاه راـشـتی صد هـزاران بیـگنـاه رابکُ بکُ بکُ بکُ 

        نـمــودی کـابـل زیـبـا تـو ویــراننـمــودی کـابـل زیـبـا تـو ویــراننـمــودی کـابـل زیـبـا تـو ویــراننـمــودی کـابـل زیـبـا تـو ویــران
اگر باز پای کثیف این جنایتکار به وطن داخل شود،باعث خونریزی های بدتر ازگذشته 

  خواهد گردید.
        مـن از کفـار وچاکـرهـاش ننالـممـن از کفـار وچاکـرهـاش ننالـممـن از کفـار وچاکـرهـاش ننالـممـن از کفـار وچاکـرهـاش ننالـم
        هرآنچه کرد به ما،مسلم نما کردهرآنچه کرد به ما،مسلم نما کردهرآنچه کرد به ما،مسلم نما کردهرآنچه کرد به ما،مسلم نما کرد
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  است وبا نوشتن صدها کتاب وچون دردها ورنج های وطن بی شمار
اخیر  نموده ودر اوراق بی حساب خالصی نخواهد داشت.بنده باهمین سطورچند بسنده

  یکپارچه شعر مکمل میهنی خودرا خدمت هموطنان عزیز خودتقدیم میدارم.
   
   
  
   

        خلق افغانخلق افغانخلق افغانخلق افغان

  ازشعرمرحوم عبدالهادی داوی با مطلع:استقبال 

  تـا بـه کــی اوالد افغــــان تا به کی؟

 تابه کی هان تابه کی هان تا به کی؟

 

  تا به کـی ای خلـق افغــان، تا به کی؟

  زیـریـــوغ ایـن لـعـیـنــا ن، تا به کی؟

  گــشــتـه مـلـک مـا بـه ویـــرانـه بـدل

  تا به کی؟ درتـمــا شـــایِ یــزیــــدان،

  عــقـــل کـل!بـا جمـله هـمـدســتان وی

  خـون ملـت خـورده جـوالن،تا به کی؟

  انــتـحــاری هـای بـی دیــن بـی خـــدا

  قـتــل عــام بـی گـنــاهــــان،تا به کی؟

  راه گـیــری هــا بـه هـرســوی وطــن

  ظـلــم بـیـحـد بـرگـروگــان، تا به کی؟

  بـی جـــا، بـی جهتسـربـریـدن هـای 

  هـرطرف درمـلک افـغـــان،تا به کی؟

  عسـکــــرمـظـلــوم وپـا ســــداروطــن

 کُـشــتـه ی دسـت پلـیـــدان، تا به کی؟
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  تـا بـه کـی آزاده مــــردان، تا به کی؟

  "ع وغ"روزها وشب درعیش ونوش

  نــان،تا به کی؟خلـق مـا مظلـوم وبی 

  ازســـفــرهــای حــق ونـاحــق غـنــی

  وردنــیـــا گـشـتـه خـنــدان،تا به کی؟دَ

  بُـتـــه ی بــد را بــال نـا بـشـکـنـیـسـت

  زنـده مــانـدن بـا ســرطــان،تا به کی؟

  زیـــــردول غــــــرب،ای آزادگــــــان

  خوش خرامی کرده رقصان تا به کی؟

  دی کــشــــورزیــــن ســتـــمبـهـــرآزا

  مـتـفـــق گـردیــده پـاشـــان،تا به کی؟

  خــائــنــان مُــلـک ومـلــت، یـکســـره

  نیست ونابود کرده،عصیان تا به کی؟

  ای خـــدا روزی رســـان تـا خـائـنــان

"حیـدری"  گـشـتـه نـابــود،ظلم ایشـان، تا به کی؟                                     

  دورازوطـن درملک غـیـر

  دردغــربـت درد هجـــران،تا به کی؟

  پوهنوال داکتراسد هللا حیدریسدنی

  ،سدنی، آسترالیا۲۰،۵،۲۰۱۶

  عبدهللا عبدهللا واشرف غنی احمدزی -*

  
  
  


