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  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٨ جون ٢١
  

  
  شد شروع باز) غنی و اتمر( توسط  قالبی ستانيكمون ۀدور ھای تكتيك

 

  
 از ودايم ديباش ومی بوده سرزمين اين پاك ھای انسان شما ، ما كشور عزيز شھامت با وملت ونجيب شريف مردم

 تان رينيش جان تاريخیۀ ھرمرحل در عوام مردم شما .ايد نموده دفاع وطن و مردم از پاكقلب  داشتن به نظر تان مملكت

 از زدند می پرستی وطن از داد كه قالبی ومبارزين  نمارکروشنف جاسوسان ازی تعداد ولی ،ايد نموده وطن یفدا را

که  بودند یئھا پرچمی - خلقی مانھ ھا اين. بردند كجاه ب مارا كشور نموده استفاده افغانستان نجيب ملت پاك ھای بقل

  .نمودند واعدام دكشتن د،رفتنگ .شد عكس هب اما سازيم می مادهآ برايتان) ولباس خانه ،نان(د گفتن می

 بربادی برای امنيترياست و دفاعو  داخلهی ھا خانه وزارت و امنيتی شورا در و اقتدار سر بر امروز نھای آبقايا

 در غنی اشرف و کرزی ،عبدهللا شموله ب جاسوسان و منطقه استخبارات نوكرھای ساير و داعشو  طالب ه ھمرا كشور
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 بهقالبی  ستانيكمونۀ دور مانند و ھستند پرستان طن و شريف مردم كشتن و ويرانكاری ۀوظيف مشغول انجام ارگ داخل

  .دنكشان رامی مردمان ھا جادھھا و  سرك در ،جمعی دسته كارھای نامه ب ونيرنگ بيرف

 مير ،بودند روان كابل بطرف مزار از که  را شريف مزار برق كودو کارگران  كاركنان شاه ظاھر درزمان مثال طور 

 از ويا بندی شان اكثريت هك رفتگ را شان جلو بيفر نيرنگ به شان وداردسته كارمل ببرك و اليق مانيسل خيبر، اكبر

 یباال آنھا فرھنگ بی وھمكاران) غنی و اتمر(تاريخی جنايتكاران توسط دسيسه ھمان امروز. شدند طرف بر وظيفه

 توسط داده بازی را دوستوطن ھایانسان اين تمام صلح ۀپروژ نامه ب .رديگ می صورت ھا ھلمندی ونجيب شريف مردم

  . اندداده سوق كابل طرفه ب صلح كاروان نامه ب منطقه استخبارات

 فومصر صلح نامه ب را نجيب ملت باز تا نمود داخل را داعش و طالب ھایوجاني ھاددز جنايتكاران تمام شان راه دربين

 روی.  بدھند كشتار دھن در را مردم تا سازند شريك مردم بر باالیحكومت  كابل قصاب مانندرا  طالب و داعش ساخته

  . اندساخته حاكم را فاشيستی وحكومت شيزمرانا يك منظور اين

 به كه است وجھانی منطقه استخبارات ھای پالن ھا اين ۀھم.  ما شريف ملت برای خدمت ونه است صلح نه روش اين 

 اين  با غنی اشرف و اتمر .بگيرد قرار فراری جانیو  ددز چار دسته ب ما كشور ۀيندتا آ كنند كارمی منطقه و خود نفع

ه ب را داعشی و طالبانی ھای خواسته مداری ودولت تمسسي وطالب داعش شان برادران تا دنكن می بازی روش و تكتيك

  .رندآو وجود

به  ھمهاين کار ھا  در .  می خورد و نه به درد مردم منطقهافغانستان عزيز ومردم ملت درده ب نه یوروش چنين راه 

 می بوده دخيل منطقهوساير نھاد ھای استخباراتی )  و واواک ٦ ای ،ام یآ اس یآ ، بی اف اس ، ای یآ سی(دستیھم

 تطبيق ما و مردم ما خاك یباال دارند كهشومی را  ھای ومرام نمايند استفاده عوام مردم پاك احساسات از كه خواھند

 برای الیغش را ميدان و كنند نصب جھموری رياست دركرسی واست بوده شانان نوكريکی از  كهرا  گلبدينتا .  نمايند

  .باشد خالیھميشه  دبه مانن فروشان خاك و ب، آ وطنفروشان سايرو طالب  -داعش ۀدست و دار

  !وطنداران شما اما 

 وجوده ب رامیآ از آن ونھ است صلح نه شان اين اعمال فريبکارانۀ. نكنند استفاده تان پاك احساسات از كه كنيد كوشش 

 ھلمند از وطندوستانه  و پاك نيت يك با و بود نفر) ٩يا٨( ءابتدا در شان تعداد كه ما انربراد اين، باشيد اريھوش .يدآ می

 چرا دھد نمی مثبت جواب چنين کارھائی استو نوکر اجنبی فاسد دولت بايد بدانند ولي كنم می تقدير ما مدهآ كابل طرفه ب

 . باشند می ھا بيگانه کرنو و فروش وطن آنھا كھ

 

 

  


