
 
 
 
 
 

باعرض س�م و درودھای انق�بی خدمت جملہ مردم غيور افغانستان 
افغا نستان آزادی واقعی مردم وبہ اميد افغانستان بندھميشہ در، مردم 

با عرض س�م و از دست امپرياليزم جھانی و غو+ن سرمايہ و 
و احترام خدمت کار کنان و دست اندرکاران سايت ھای مردمی 

نب سو ما کاويانی  بصفت يک زن آزاد و آگاه و  اين جا!آزادی خواه
 احتجاج يک انسان با شعور  در مقابل عمل نادرست سايت اصالت

خواھم کہ اشعار مرا  از آنھا می  برای بار دومہ اين طريقکرده و ب
ج کشيده بمردم رندارند و ھم بہ اين طريق برنيتی خود از صفحہ انتر

و ھرگز شعر يا نوشتہ خود را اب�غ ميدارم کہ من ھرگز کشور خود 
   نفرستاده و نخواھم فرستاد۔ھا  و خلقی  ھابہ سايت ھای پرچمی

 دوستان و اشخاصی کہ با نوشتہ ھای من آشنايی داريد ، ديروز 
ين اصالت باز ھم ايت ننگستی تليفونی اط�ع حاصل کردم کہ سازدو

 شتہ  مرا در صفحہ خود گذاشتہ و جالب اينکہ با +ی آن نوشعری 
شده "شعر کارگر از رفيق سوما کاويانی،تاريخ ارسال ۔۔۔۔۔۔۔"دوستان 
بعد از تليفون وقتی سرچ کردم ديدم کہ گفتہ دوستم حقيقت دارد ،آتش 

لوم و بی گناه من کہ درد و رنج مردم مظخشم بر دلم زبانہ کشيد ۔
 سال فراموش نکرده ام چگونہ دست 40 /35خود را در اين مدت 

گز دست نين دراز خواھم کرد نہ ھرگز و ھرب خايرفاقت بجان
دوستی من بطرف قاتلين مردم افغانستان و وطن فروشان خلقی و 

اب طپرچمی دراز نخواھد شد۔چگونہ با بی شرمی اينھا مرا رفيق خ
دادگرھا و رزبان  ،، در حالی کہ مجيد ھا را کشتہ اندميکنند

د ساختہ اندو بھمن ھارا با شکنجہ کشتہ و شھيمسجدی ھاو،ھا
 در  بجرم آزادی خواھی را ديگر ھزاران ھزار وطن پرست واقعی



زندان ھا و پو ليگون ھای خود شھيد کرده اند وھزاران گور دستہ 
جمعی از فرزندان راستين خلق بہ يادگار مانده اند۔وطن را بی 

 امپرياليزم روس فروختند و در افکار مردم "سوسيال"شرمانہ بہ 
 وطن فروش درست کردند۔ مردم  وکمونست يک خايينافغانستان از 

رنج ديده ولی وطن پرست افغان کہ با شنيدن نام پرچمی و خلقی 
لعنت بہ کمونيزم ميفرستند کہ در اين سی ،سی وپنج سال قتل و 

 و سگان باند ھای خلق و پرچم(ناآرامی و جنايت را ھمہ از آنھا
گز آنھا را نبخشيده و ھر، بہ ارمغان دارند)وفادار شان خاديست ھا

 نخواھند بخشيد۔
 ميدانستم ومن بصفت يک انسان آگاه کہ درد مردمم را درد خود

مرگ و نفرين عميقم را نثارشان ميکنم۔و بہ اميد روزی دقيقہ ،ميدانم
شماری ميکنم کہ دست حقيقت گلوی شانرا گرفتہ و جلوی  ميز 

 عدالت محاکمہ مردمی شوند۔ 
  وطن فروشان خاييناينمرگ بر پرچم و خلق 

 نفرين باد بر شاه شجاع دوم ببرک کارمل
برامپرياليزم جھانی بہ ھر شکلی کہ باشدمرگ   

 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
ستانزنده باد مردم غيور و وطن پرست افغان  

   و عدالت اجتماعی برابریباد آزادی،زنده 
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