
 

 

 

 

 

      
 ۴۱۰۲اکتوبر  ۴۲ پنجشنبه                                                                                       ناتور رحمانی            

 
 

 ! ؟...  همه کشور خونین است

 __________________________ 

  
 بامير   ، الکه پوس تک زبون  مردک  يک 

 و بياکر  یب عرضه  و مسبولک  غالمک 

 گرایي  قبيهل  و  دوس یت    ارشف غین اب

 ابر  هزار مظلوم به  گردن   رگ   بريده

**********   

 ب مبا قال شد  جفا  ُمهره بد رخيت ز  اين 

 جالب   ميشود   چقدر    س يایس   ابزی 

 چو رواب ماکر است مرغ کريز کرده  اين 

 (طالب)بود  ز طالب و خودش  داد مزيند 

 ********** 

 ارگ  کنگره   رس  ات    ابال    آمده   خون

 مرگ ابرد به هرحلظه زهرسوی وطن مرگ

 که مهخوان خفاش است اين جوکک خوخنور

 ترک  چویک گک خود  رایض نبود ترک کند

 ********** 

 را   يک و صد  اعدام   کند   ترسو  آدم   اين 

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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 را  (1)بس ته به زجنري غل و تک  نکند   اما

 جنگی   جمرمني  مهه  بدورش  کرده   مجع

  را  ( 2)   لک و پک   جانيان   منايد   حاميه

 ********** 

 ارشف غینگالب زوی و  دوس مت و س ياف

 ــیخليل  و   قانوین   ئه ،و عبدال  علومی

 لکیب  وحمقق   اين   یب بديل   خاينان  اين

 گوهل ای غيیب  کدام  نه  شان  نه مبب کشد

 ********** 

 انسان    کشد   نژادی   و   ديین   مافيای

 بغالن   و به  به هلمند  در اکبل و هرات ،

 و انتو ، مه الکه پوس تک و ابندش   ايساف 

 حبران  زاده  و  اند  یب امین  حامل  خود

 ********** 

 مردم   اب قاتل  اگر سازش نشود  : گويند 

 گم  وطن   آحاد  شود   از خون  دجهل  در

 !!حاال مگر مردم گل و وطن گلس تان است؟

 کز خویش و رس مس یت زنند رس به رس مخ

 ********** 

  جامن بود  ابزی  مهه  و ترفند  هبانه  اين 

 انمن    گوشه   جفا   به   منايند  چور   ات

 يک دولت سهمدار و رشيک دمشن جان است

 بدهامن    مرمی  اب   زند   حقيقت  گر گومي

 ********** 

 را   وطن  و  مردم  آسايش  بود  راه  يک



 زاغ و زغن را  برون ز خطه  کنيد  اينکه

 قوم    و مهبس تگی  وحدت  کنيد مه  اجياد

 را  چپن  غالمان  جان   از  کش يد   برون

________________________________________   
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