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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
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  استاد اکبر قريشی

 ٢٠١٨ مارچ ١٩
  

  !است شده برده پاكستان به ملی نيخاين توسط كه یطيارات
 

 تر باال شده یونظام یاقتصاد ، یاسيس ، یاجتماع تحواالت كشورباعث كيدر هيترب و ميتعل و یدگيفھم و دانش

 باعث كه دانشمند استادان توسط را یخواھ یزادآو یوطنپرست راه جوانان یبرا دتوان یم مملكت كي معارف ازھمه

  .، نشان دھدرددگ یم یروشنفكر انكشاف

 نوكر و رفتهگ قرار ملت ضد هوب هيترب ملت ازخون كه وجدان یب و پست فروشان وطن تعداد كي فتگ ديبا یول 

 ھر درجانب ادستشدۀ  هيبرت وامروز شدند واروپا كايامر نوكر الخرهاب ،پاكستان) یآ اس یآ( ، هيروس ) یب یكاج( 

 بر تف می شونديده د یمل نينيخا نيا که یمحفل درھر كه ر ما فرض استب .دندان یم جانب به حق را خود محفل

 ميتنظ ھفت كمكه ب را اراتيط كه یمل نينيخا و فروشان وطن نيا .ميكن اهيس را شانيرو ايو نموده شان یرو

 پاكستان بهرا  اراتيط كه یزداند شوند یمعرف ) ھالند در هالھ ( ۀمحكم به ديبا اند داده ميتسل پاكستان به یاخوان

  :ازاند  اندعبارت برده

 )مھمند( محمد نظر و )یتن( شھنواز رسول غالم جنرال ديبر توسط یترانسپورت) ١٧ یم ( كوپتريھل ۀاريط……-١

  .بودند و به آن کشور تسليم نمودهبردھ پاكستان به نيگلبد مككه ب )١٣٦٨-١٢-١٧ ( خيرتا به

 دگروال و كشاف عيشف محمد خواجه جنرال ديبر ،نيالد گالب نړجگ توسط یترانسپورت )١٢ ان ( ۀاريط……٢

 خيتار به حمزه ريم جنرال ديوبر ئیھوا یعموم ندانقوم )اكا(عبدالقادر دگرجنرال ،نيالد فيس یحاج

  .ه پاکستان برده شده استب )١٣٦٨-١٢-١٧(

 بهشده  برده پاكستان به بگرامھوائی  دانيازم ) ١٣٦٨-٧-٧ ( درسال نيالد جالل تورن )٢١ كيم ( ۀاريط……٣

  نمودند ليتحو بادآ اسالم دولت

 برده پاكستان به بگرام ھوائی دانيازم)١٣٦٨-٤-١٥(سال در محمد جان تورن ۀطواسه ب ) ٢٢ سو( ۀاريط……٤

  .ده به آن کشور تسليم داده شده استش

 دولت به قالت طربق از ازكندھار ) ١٣٦٨…٤-١٢(خيتار به هللا یسخ تورن توسط یحرب )٣٥ یم ( ۀاريط……

  شد داده ميتسل پاكستان
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به آن  شده هبرد پاكستان به ازقندھار )١٣٦٨-٤-١٢(سال به )یحرب ٢٥( حامد محمد تورن توسط كوپتريھل……٦

  اند داده ليتحوکشور 

 دولت ه ب و رده با خودب پاكستان به بگرام از )١٣٦٧-٩-١٨ ( درسال سدهللا تورن را ) ٢١ گيم ( ۀاريط……٧

  كرد ميتسل بادآ اسالم

 .نمود ميتسل هبرد پاكستان به بگرام از)١٣٦٥-٨-١( سال در دوداو نړجگ  را )٢٦ ان(ۀاريط…… ٨

 وشده  برده پاكستان به)١٣٦٤-٤-٢(خيتار به خوست یئھوا دانيازم نيحس محمد تورن توسط كوپتريھل…… ٩

  .اده شدد ليتحو

 به  شدههبرد پاكستان به كابل یئھوا دانيم از)١٣٦٣-٧-١( سال در محمد ريفق نړجگ )٢٦ ان( ۀاريط……١٠

  سپردند پاكستان حكومت

 نھاآ به هبرد پاكستان به ندنديش دانيازم ینب محمد تورن را )١٣٦٢ ٨-٢٨( سال در )٧ سو (یحرب  ۀاريط……١١

  .كرد ميتسل

 نمودند ليتحو  شده هبرد پاكستان به ازكندھار )-١٢-٧( سال در نيالد جمال تورن توسط )٨ یم( كوپتريھل…… ١٢

 هشد برده پاكستان به كابل یھواھ دانيم از عبدالملك تورن توسط ١٣٦٧-٢-٣٠ خيتار به را )٢٦ان( ارهيط……١٣

  .رديدگآنه  ميتسل

 و ھا یخلق و پاكستان دولت به كه دهش گم اباد اسالم و پشاور نيدرب ما ر كشو اراتيطاز  یاديز تعداد……١٤

  ھست معلوم ھفتگانه اتحاد و نيگلبد حزب و ھا یمچپر

 كه فروش وطن یھا یواخوان ھا یوپرچم ھا یخلق را ما زيعز وطن اراتيط ازي اديز تعداد كه ميورشوآ ادي ديبا

 .اند نموده خراب اي هبرد یمركزي ايسآ و رانيا ،پاكستان ،هيروس به ھست معلوم شان خوده ب ھا بھتر از کسینآ تعداد

 معلومات چيھ دفاع وزارت كه دنديرسان فروش به دوھستن بودند شان جاسوس و نوكر كه یكشور یباال را نآ ھنآ

 و دينما دايپ یاگاھ ندهيآ نسل تا دينما نشر تواند یم داكردهيپ هيئحصاا دوست وطن مردم ز ا یكس رگا.  ندارد

 ديبدھ پس دوباره افغانستان ملت به را اراتيط تمام پاكستان دولت ديبا و ميبتوان داده انجام خودرا تيولؤمس

 


