
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢٢
 

  فساد و فتنهأعلمای دين منش
ده و در سال ھاست که در خدمت دستگاه ھای جاسوسی بيگانگان بو"  علمای دين"دانند،  که ھم ميھنان می طوری

اين گروه نابکار ھرگز مردم را به ميھن دوستی و مبارزات ضد استعماری دعوت نمی کنند، . جامعه فتنه خلق کرده اند

اين فتنه گران تاريخ در ھر دين و مذھبی که اند، . بلکه مردم را بيشترتشويق می نمايند تا در خدمت اجانب قرار گيرند

اين عمل عين طرح .  و مردم را در ضديت ھای نژادی تشويق می نمايندتفرقۀ مذھبی و قومی را دامن می زنند

 .شود پياده می" علمای دين"استعماری است که توسط افرادی به نام 

رئيس جمھور دولت مستعمراتی افغانستان با اظھار تشويش دروغين از دامن زدن کشمکش ھای  مذھبی، " اشرف غنی"

اين اندرز غنی ".  را به راه راست ھدايت نموده و جلو فتنه گری را بگيرندعلمای کرام  می توانند مردم"گفت که 

يک عالم دين را نديده ايم که . خود مبتکر فساد و فتنه اند" غنی"علمای کرام مستر . کمترين مفھومی را اداء نمی کند

  .درصف مردم داخل شده و آنھا را برای نجات کشور از شر استعمار رھنمائی کرده باشند

موران دولت مستعمراتی در کثافت و فساد و فتنه گری غرق اند و اختالفات نژادی و أغنی خود مانند م" علمای کرام"

ئيد کرد و قسمت أھمين علمای کرام اند که يک قسمت شان تجاوز شوروی به افغانستان را ت. طايفه ئی را دامن می زنند

  .ذيرفتند، زيرا معاشخور امپرياليسم اندديگر شان تجاوز امريکا را به کشور از دل و جان پ

به يقين که از علمای کرام غنی کرده کسی .  غنی می خواھد که برای اجرای طرح ھای خاينانه اش حامی سراغ نمايد

کدام . به حضرت، محسنی، نقيب، خليلی و صد ھای ديگر نگاه کنيد که اينھا چه می کنند. ديگری خاين تر پيدا نمی شود

دھند؟ پس به دروغ بافی ھای غنی دل  ستاده شده و درس مقاومت و مبارزه میيه گران در پھلوی مردم ا اين فتنکي

  .نبنديد

   .شيار شده اند که به ھويت فتنه گران واقعی پی ببرندومردم ما حاال به قدر کافی ھ

 

 

 


