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  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠٨

  

  !رفتند جھموری رياست به راھگيری از جبار قبر ھایددز
 شده ساخته مردم برای مردم ۀاراد به نظر اساسی قانون توسط که  ديموكراتيك  به اصطالح ھای كشور در انتخابات

 ھایدولت اشغالگر ھای كشور ۀمداخل بدون زادأی آر توسط بتواند ملت  حد اقل در ظاھر امربرای آن است تا باشد

حمايت مردمی برخوردار ب از كهرا  فھميده  ودانش با انسانھایو  برگزار کنند را انتخابات محلی ھای قدرت فاشسيتی

 در ً قسما ھارا دولت نوع اين ما كنند می انتخاب مملكت يسئر ثيحه ب كاركند ملت برای شده تربيه ملت ازخونباشند، 

 دولت ۀمستعمر که  انكشاف به رو و  مانده پس ھای كشور در ولی می بينيم، جھانديگر  كشورھای وبرخی از اروپا

  . تواند نمی شده ميسر انتخابات امكان دنباش اشغالگرو  امپرياليستی قدرتمند ھای

و  منطقه استخبارات مربوط اجنبی نوكران ،ستانيترور، نقاتال ،جنايتكاران ،سياسی دالالان ازی تعداد ما كشور در اما

ی قالبی كمونستھا  وھا اخوانی، ھا فاشسيت اين .  کنندمی جھموری رياست انتخابات که نده اانداخت هرا به غوغا جھانی

 ديگر ھم خون به،  ندندک می را ديگر يكۀ كل خود منافع برسر داشتند قرار سال ندينچ طول در مردم ضدآنھا به  ۀھم

 مدندآ جور باھم گرفته  راقاتل  يک دست جنايتكار يك ، نده اشد جمع پزی كله كاند به اينک انبادار امر به ،بودند تشنه

  . شوند شامل شان تكت در تا رود می داده شارف ی رافروش وطن و  قاچاقبرمرتد دست یديگر ددز

 شده سيسأت افغانستان در ديگر متحد ملل كدام ميكن می فكر وما جھان. رسد می زيادتر بلكه ٧٠به ھا لندرغر اين تعداد

 گره مداخل ھایكشور ديگرو  ليسگان،  امريكا كه ندندار خبر نمايند می كانديد خودرا نمايندھای اند مده آھا كشور تمام

 افغانستان در جمع بودند كه یئھرجا از را كش دم، آ ستيترور ،فروش وطن ،مسلك بی ،زنھرا دزد ۀ اشخاصھم

  .نمايند اشتراك انتخابات در  تا نموده روان
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  وپير ،طفل ،مرد ،زن.  دارندن را یئابتدا زندگی شرايط  ولباس،  خانه،  نان مردم .ستا حال ماچه دركشور امروز

 فروشان وطن فاسدترين از يكعده هھمرا فاسد دولت ھستند نان ردن يک لقمهو پيدا کبارو كار گردان سر  ھمه جوان

 يكجاشده دانستند خودمی دشمن رراگدي ھم كهوطن  ويرانگر ھای تكنوكرات و داعش،  طالب ،اخوانی ،پرچمی -  خلقی

 درمدزی اح غنی اشرف پدر جاسوسی ۀدرخان گاھی ،رزیکحامد طالب پدر درسالون گاھی ،سياف مال ۀدرخان گاھی

 معلم ،ربانی بچه، مسعودء ضيا باه ھمرا عروسی ھای سالون در ،داخله وزارت ،خارجه وزارت در گاھی ،ارگ داخل

ه و می شوند شد جمع ھمه گلبدين كابل قصابۀ درخان،  قاچاقبراسماعيل ۀخان در ھرات،  مزار،  دركندھار گاھی ،عطا

 در كشور اين ھای پالن تمام كه ا به خريت زده نمی خواھند بپذيرنداينھا خمد ر .كنند می صحبت انتخابات به راجع و

 ،ايران ،امريكا ۀنمايند ،جاسوس ثيحه ب يندهآدر كه شود می ريزیح طر امريكا سفارت درًا خصوص  ھاخانه سفارت

 امپريالستی كھایس ۀھمً الفع مالكرزی ،جان عبدهللاحمدزی ،  غنی اشرف مانند شود می نيتعي ناتو  و روسيه،  پاكستان

  اند شده توقر قچری ھمه دكن جذب رای ديگر يكیتا  ھستند تالش در

 از، اتمر حنيف وحدت حزب از محقق ،نظاری شورا از قانونی يونس يعنی كثيف ھای اخوانی كه توانم می فتهگ 

 اشرف و شوونيست تسيفاشه ھمرا دانش بی سرور ،دوستم باتور دوستمۀ بچ ؛تكت يك در وطنفروش  قالبیكمونستھای

 تا وی را جذب تکت انتخاباتی ستی اديگر كارانتجناي كرد پيدا جوی و جست در كابل قصاب گلبدين احمدزی، غني

  .خودش نمايد

اينھا و ديگرانی که به مانند اينھا خود را در شرايط اشغال کشور : به تمام مردم شريف و وطندوست افغانستان بايد بگويم

ھمه وطنفروش و خاين به وطن ھستند اگر نمی خواھيد نام شما ھم در تاريخ به حيث خاين ثبت شود، کانديد می نمايند، 

وظيفۀ ھرقوم، زبان، . انتخابات زير سرنيزۀ اشغالگران را لقای باداران شان بخشيده، خود را به ننگ آلوده نسازيد

را افشاء نمايد تا ھيچ کسی نتواند زير نام دفاع مذھب و منطقه است تا اولتر از ھمه جواسيس، قوم، مذھب و منطقۀ خود 

  .از قوم و يا مذھب، وطنفروشی را پنھان نمايد

  
  

  

  

  

  

 

  


