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  :زخم ھای ناسور
 روحانيون، آخوندھا و مال ھای خود فروخته و خاين به خلق

 

  
 ھمکار مضمون. شده بود، از نظر گذشتاندمپورتال آزادگان به نشر سپرده ی را که در طبق معمول امروز صبح مضامين

 از نظربه مانند ساير مضامين " در مقابل وطنفرشان نبايد ساکت ماند" معنون به "شیيمحمد عمر قر"گرانقدر پورتال 

ت يا سال جن١٧وجود با با خودم فکر کردم که اين آخوند ھا و روحانيون و مال ھای خود فروخته و بی وجدان . ندماگذشت

و قتل و قتال متجاوزان باز ھم دھن کثيف خود را  با تبليغات  به نفع استعمارگران و ادارۀ مستعمراتی باز می کنند و 

خلقھا را به ثبت نام در انتخابات کذائی دعوت می نمايند و از ھمه مھمتر که با بی ھويتی به آزاديخواھان کشور ما دشنام 

در مقابل آنھا خاموش ی نمی تواند و اجازه ندارد ی کنم که نه تنھا من بلکه ھيچ انسان با وجدان ديگرفکر م. می دھند

  .ماندب

آيا به خاطر داريد که آخوندھا، روحانيون و مالھا يک روز در زندگانی خود از کار شاقه اگر بگذريم، ! ھموطنان بادرد

لبه و درو ھستند و يا مانند يک  مشغول کشت و زراعت وق صبح تا شبکاری جسمی را مانند صد ھا دھقانی که از

 شان زنده ماندن خود و فرزندان ای عمر خود را با مشقت و جانفشانی می گذراند تا بتوانند بر،کارگری که در فابريکه

  نجام داده اند؟ القمه نانی به دست بياورند، 
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  ديگر ندارنده ایکه سر خود را بلند می کنند، کار و وظيف آنھا ھميشه خفته و خوابيده اند و ھمين. البته جواب نه است

 در گذشته ھا که اساس  تلويزيون در کشور ما  ھنوز گذاشته نشده بود، فقط در مساجد می رفتند و در منبر .تاانجام دھند

وجدانھا ميسر شده امروز که امکانات بيشری برای اين بی . ھا از طريق تبليغات دينی و مذھبی مردم را فريب می دادند 

ی را که قرنھا است از تعليم و تربيه و ه جفنگ گفتن نموده تا اذھان مردمھا ھم شروع بناست يعنی از طريق تلويزيو

 به دست بياورند و یمنفعتبرمبنای آن آموزش و حتا سواد به دور نگھداشته شده اند آلوده به افيونی کنند  که خود بتوانند 

  .  خود برسند و زنھا را به دام خود بيندازندآرام به سرو ريش و لباس

اينھا انسانھای بی ھويتی ھستند که از سالھاست دست شان در جنايت و خيانت با استعمارگران و ادارۀ مستعمراتی به 

ی ھستند که از يک جانب به خاطر منافع مادی و ھمکاری با پروژه ھای جاسوسی ئانسانھا. خون خلق افغان آغشته است

کات زر لجن زار امپرياليسم ھستند و از کثافات آنھا بھره برداری می کنند و از جانب ديگر با گرفتن خمس و غرق د

 سال تجاوز زندگانی بخور و نمير را با ھزار شکنجه و زحمت ١٧فطر روزه از خلق بی بضاعت و ستمکشی که در 

  . عمر کثيف خود را بگذرانند زر درو کنند و با سه چھار زنی که دارندمی خواھندپيش می برند، 

که انتقام خلق آزاديخواه افغان دير گير و سختگير کنند اما اين خيانتکاران ، خائنان و خود فروختگان نبايد فراموش 

  .   ابد خاموش خواھند ساختایبه يقين روزی خواھد رسيد که دھن ھای پر کثافت تان را با گلوله بر. است

  

  

 

 

 

  


