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 یام هموطن که پ
 در داخل وطنش مهاجر شده

 
 !د یرفتیپذ  ی را نم اهګشما که کلمات پوهنتون ودانش

 .د یزد یرا کفر! تاپه م  ی عدالتیواعتراض به ب  ست یرا فاش تونښهر پ  زارتانیا فه یکه با مهر ن  شما
 !د یفلک را کر نموده بود  وشګ  فته ګ افغان  وی لر وبر  اه یګکه روز تا ب شما
 !د یمبدل نمود  یدالر ون ی لیم  یها  ره یرا به هد  نان یکابل وکابلنش  یتپه ها   یکه تمام شما
 !د یبنا نمود  ی ونیل یم ی خود وفرزندان تان قصر ها  یکه برا  شما
  ب یمردم را فر  فته ګ !    ی تمدن   ز ګومر ګ بزر  ی انا ی درخشان ! ار  خ ی وتار یکه الف خراسان خواه   شما
 !د یداد 

 ه درج نام پُر افتخار »افغان« را در تذکره ها مانع شدید! شما ک
 !د یبست   بارګتانرا بر  فیدزد هموطنان شر  یهللا کلکان  بب یبابر مغول وح   یاستخوانها  یکه باال  شما
 !د ینمود یم  یفخر فروشتاج خروس بنام احمد شاه  ی شمله ها زرد و  یکه با بستن دستار ها  شما

 ن ده هزار عساکر خیالی به وجود آوردید! به خاطر پول گرفت شما که 
  وطنفروشان  شما

 ونش یوحوار  کا یامر ی سهای کاسه ل ی، مجاهد! مقاومت! دموکرات! وتمام  ی پسوند اسالم  با
  یلیخ
 .د یاز آب بر آمد  ر ګپست، وطنفروش ومعامله   ف،یکث

 .مثله شود  تخت ی پا  یتان توسط طالبان در جاده ها  فی کث  ی تا الشه ها  د یدار حق
  ی فساد شما است که  برا  ج ی ترو  ، چپاول و ، جفامردم از دست ظلم  ز ین  بار  ن ی که ا  د یداشته باش   اد یب
 .دند یبخش  ت یمشروع  ف یکث  ی طالبها ورش ی
 :مشهور است  یل یخ فته ګ
 .اما با ظلم نه شود یکفر حکومت م  با

  ج ی ظلم، قصاوت، چپاول وغارت.... بالخره ترو  ی با قبول غالم یی سا یع1973غداران از سال  شما
   د،ید یمانند دود از دماغ مردم کش ی فساد ب
  د یدر عوض با سف  و باداران تان شما را جاروب کنند  قی تا به اساس برنامه دق دهیزمان آن رس  وحال
 دل جابجا بسازند  هی س ان ګ جامه 

 ( نی تا اصل )زر ذارګب
  ګ خر ودندان س وشت ګ

 .عمل بپوشد   جامه
 
 که  د یداشته باش  اد یب

  عدالت وجدان مردم اهګداد  در
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وس   ورش ی   بخاطر  جهل  نخست   اه یلشکر  با   ن یطالب  که  عال  د یموجودات  شما  شود  ،  جنابانیمحاکمه 
 !د یهست ن یوتجاران د   یطلبان قوم  ی .... برتر یدموکرات، سترجنراالن پوشال

  یی وزبانت را بخاطر حفظ دارا  ارید   رسنهګو  ب یتا جوانان غر  د یخواهیباز هم م   ر یدو روز اخ  نی ا  ودر
 ؟ ییدهن توپ طالب بنما وشت ګ ش یخو  ی ومنافع شخص

 شده  ر ید  یل یحاال خ ریخ
 !د ګتو بجن ی برا خواهد یجوان سرباز تا دندان مسلح نم حاال 
  ن یمدافع  اهګ بودن عقب    یکشته شدن هزاران جوان هموطنم وخال  ،یداخل  ان ګ شده    جایلشکر از ب   حاال

 .رفته ګشدن در مقابل طالب را از آنها  ستاد یدفاع وا زهګیوطن ان
 .شده لی، هزاره .... تبد  کیتاج ک، یازب ی! دهه نود بطالبها  تون ښپ  ی طالب ها حاال 
 .ی را کنار بزنکاذب طالب  ی وطن دوست  زه ګیبا اشعار سمت وزبان وان ی توانی تو نم حاال 

 .رفتهګ ر ګاز شما دزدان غارت ز یرا ن ی جهان ت یفعال مشروع  دان یم حاالطالب 
 .افغانستان از شما اشرار ودموکراتان مذدور ووطن فروش نفرت دارند  مردم

 !بشما  ن یونفر  ګمر
 

 از دست دادن ندارند  یبرا  یز یچ  شتریب  نی ما از ا رسنهګو ده یمردم عذاب د  چون 
 خر را بدرد( وشت ګ ګ تا دندان س ذارګ)ب
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