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  استاد اکبر قريشی

 ٢٠١٩جنوری .٢٣

  

 کبوت پاو  چابلوس ی تكنوكرات ھا و پوشیئنكتای  ھایاخوان
  وطن ماخواهيزادرزان آمبا ی مردمیتوانم از جنبش ھا ی میم وليشروع نما خ كشور خوديتارقسمت دانم از كدام  ینم

 دگذراندنوطندارخود و  وطن  بهخدمتو  یاجتماع، عدالت یزادعمر خود را در راه آكه  یكسانيعنی از  .کنمصحبت 

 اولتر از ھمه  تااستبھتر پس  .ميغاز نماآ دريغ نورزيدند،كشورو  حق مردم  در جفا، خيانت وتيجناازكه  یكسانھم و

   .مي بدھآگاھی كشورۀنديآ دوستان ونسل ی برا تا بتوانميمانم شروع یطنفروشان اخواناز و

عضو دو  اي ک وي ھاليفامبعضی از  ميان در ء ابتدا، ارض شروع شدۀرک ی در رویالت خانوادگيکكه تش یزمان

نزد   اعضای خانوادهگري دعليه خود یشخص  یخواسته ھاو  مرام بودند که طبقمخرب   و بوت پاك،چاپلوسخانواده 

بدارند تا  یرا بد معرففاميل  یگر اعضايددست به گفتن حرفھای دروغ و راست می زدند تا می رفتند و  ليس فامئير

  . بتوانند منافع خود را به دست بياورند

و  چاپلوس روشنفكران ھم ن فروش ويدو  پست ی ھاین اخواني ھم، فاسدی دولت ھادر جامعۀ افغانستان و تحت سيطرۀ

اجنت به حيث دولت فاسد . و کشور عمل می کنندمردم حاال عليه ه شده اند يترب نموده و يهذتغ ازخون ملت  کهبوت پاك

 قرار دادهخود  دست ۀلآن را ي د کهپوش  یئ نكتای ھای اخوانبهاز قدرتی که برايش داده شده است  ی خارجیكشور ھا

 د، آنھا را در کنار خود آورده و توسطمی کنن استفاده ء سو مابي نج وفيپاك مردم شرو از اين طريق ازنيت و قلب  اند

 ظف شدند تاونمايد، م  خم  ھایاخوان  دولت و پایم بهي سر تعظی چاپلوس و بی حيثت که حاضر ھستند تاروشنفكران

دزدی شده برسند تا  و دارائی ھای قدرت به بتوانندآنھا ھم بدھند و بدين وسيله اد ي آنھا ی را برایئ ونكتایشيدن دريپوش

   . قدرت شوند وصاحب پول ھم خود

  دردستگاه کهیئتكنوكرات ھاتربيه شدند و ران ي ا و مصر،ی عربستان سعود، پاكستانیني كه در مدارس دیئمالھا

  ھمديگربامی خواھند مردم و ب كشور ي تخریبراند و ه اجمع شدز ي ميکدورتعليم ديدند حاال  یاستخبارات خارج
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 شما وطنداران عزيز. دارند ن فروش وجوديدو  وطن فروش ها دوگرويفه ياط ن دوي امروز دركشور ما ھم.نديسازش نما

 ملت اسپ ی سر گرده ھاھنوز ھم ده اند ولیرسانو روز  مردم را به چه حال  ووطنھا است که سالخوب می دانيد که 

   .كنند ی میسوار

  پست باھای مال.ه اندافغانستان كرد  ۀكشور اشغال شديک در و آنھم  یاست جھموري رديرا كاند نفر خود١٥حدود 

 شما .روند ین مي دیبون فروش ي د ھای مالک که عقب روشنفكران بوت پا و چاپلوسیتكنوكرات ھا، خودھای  یئنكتا

و زنند  ی مین فروشيدو  یئنكتا و یشياد از دريحاال فراما زدند  یقران مو از خدا   دادین اخوانيھمکه د يدان یم

ه  ب وه انداختتھاسي فاش ھا ویدر دامن اخوانخود را امروز ولی  ی زدندمدرد مردم داد از  ر ظاھردروشنفكران مرتجع 

 یبرارا  انتخابات ه را وش خود جمع نمودهيپو دوربه  را آنھا ۀھمكا يامر نوكرو دولت مستبد . می کنندعمل مردم  ضد

پس با اوضاعی که در کشور حاکم است بايد . ان ھستندزده رو گري دکي ۀمانند مگس در كلوآنھا ھم  گذاشته بازشان 

ھرچه  را یوطن فروشان اخوان  که روز تا روزنآ ۀدستو داراين جنايتکار قرن و كا يامرامپرياليسم  ر بگمر: گفت

  .عمل نمايندف افغانستان يمردم شر می کند تا ھر چه بيشتر عليه تي تقوبيشتر

از يکی قرار داده بود که اه يست سين ملت را ملل متحد درلالكتعداد قاتيکه نام د ي دارخاطره بًيقينا   خوانندگان عزيزشما

ست سياه کشيده شد و دوباره به جان مردم ي قاتل مشھور گلبدين بود که به خواست غنی و امر بادارش امريکا از لھاآن

ه شد و حاال اين جانی با پول سرشاری که از ستمديده که ھنوز خاطرات جناياتش تن انسان را به لرزه می اندازد، فرستاد

به ھمين ترتيب . کرده یاست جھموريد ريكاندباداران غربی و شرقی ومسلمان و کافر خود به دست می آورد، خود را 

 ،تلي عبدهللا ب و وطنفروشانی مانندی نورالحق علوم،ف اتمري حنمی ھای خاين و وطنفروش مانندپرچعالوه به گلبدين،  

وسط تد يبااين ھا ھمه افرادی ھستند که  ...  و  محقق، مسعود، معلم عطا،یلي خل،تسي فاشی احمدزیورسن غنم تيحك

  .حکمه و به سزای جنايات شان برسندم مردم در محاکمات انقالبی و مردمی

 أیوطنفروشان رو  ھا جاسوسنياآگاه باشيد به  ، جوانان با ھوشپرست وطناناستادو  دانشمندان ،بي نج وفي مردم شر

كنند  یخدمت مما  به كشور و نه ھمشما و  ما نه به، اينھا ھستندوميھن مادشمن مردم  ن ھاي ا، خوب می دانيد کهديندھ

نوکران و جاسوسان اجنبی فقط در فکر براورده ساختن منافع . خود را باخته اند شرافت  ووجداناينھا در مقابل پول 

  .باداران خود ھستند

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 
 " افغانستان د پسش به يک دوا پيش،مخودم ": مۀ ميدانھعارش

  

  
  


