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AA-AA 

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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 Political ياسیس

  
  

 استاد اکبر قريشی
  ٢٠١٩ جنوری ٢٦

 

   رفته است"یدصبغت هللا مجد "یبه دستبوس" ف اتمريحن"ست يخاد
  

 

ن ي، دی سرجاسوسی، جاسوسی سردزدی، كشتن سركشتن، دزدی سروطن فروشیت، وطن فروشيت سرجنايجنا

 سواد به ی جاھل و بین توسط عرب ھاي از مرتدیتعداد. ھمه بيانگری از واقعيات كشور استسر دين فروشی  یفروش

رھبر اسماعيله را " یالنيگ"نام اسالم و مسلمان وارد افغانستان شدند که از جمله می توان حضرت شوربازار و خاندان 

ن فروش نفوذ خود را ي دی توانسته بود توسط مالھاور جھان بود،تامپرا" سيانگل"ھمچنان زمانی که استعمار . نام برد

در تعدادی از کشور ھا " انگليس"خ گواه است، استعمار ي آرام، آباد و متمدن گسترش بدھد، طوری که تاریدركشورھا
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دند، ميان مردم ي که رس ایهانگليسھا در ھرقار. حاکميت داشته است" نيكا التيامر"و " ايآس"، "قايافر " ھایهدر قار

  . داخته و حكومت كردندنفاق ان

 كامل و درست ین آگاھي اکثريت مردم محدود است و از دی اسالم سوادی اسالمیطوری که می دانيم در کشورھا

 زرخريد خود را در یا بھتر بگويم نوكر ھاي توانستند تا چند خاندان ویبارات جھانسھا و در مجموع استخيانگل. ندارند

  . ندجا كرده کشور ھای مستعمرۀ خود جاب

 در سراسر جھان بلند ی عدالتخواھیامروز بايد گفت كه جھان درحالت توسعه و پيشرفت قراردارد، لذا صدای جنبشھا

فروشان ھنوز  نين دي خود را از دست داده است مگر اۀراكثر کشور ھای مستعم" سيانگل" رود، با وجودی که یشده م

گرفته است که " كايامر"و " روسيه"اليستی ي امپریتر کشورھاس را بيشي انگلیكه امروزجا ھم پا بر جاھستند، با آن

ستۀ خود اجنت دركشور ھای عقب نگھداشته شده و روبه انكشاف مانند افغانستان دارند وبا طرح اھركدام اين دولتھا به ر

ز ما در ي عز نمايند، به طور مثال در كشورملیعد خود می خواھند تا مرامھا و اھداف ضد بشری خود را ي جدیوريھايت

که البته اين   نداشتندیاھگزم آيزم و كموني خود را كه از سوسيالیتعداد اجنت ھا  زميزم و كمونيمرحلۀ اول به نام سوسيال

ن بود به دانشمندان بزرگ جھان، به ھر اسم و رسمی که بود تعداد زيادی از روشنفكران كشور ما را اعدام و يخود توھ

  . به قتل رساندند

که مردم افغانستان عليه شوروی مبارزه می کردند، در ھمان زمان کشور ھای امپرياليستی که در رأس آن در زمانی 

 در ارتباط بودند، طوری که می اينخفروش و  ني دیمالھا از سران مجاھدين و ديگر كتعداديقرار داشت با " امريکا"

رت رسانيد، چنانچه تا به امروز ھم نفوذ و حاکميت دانيم امريکا بعد از شکست شوروی ھمۀ آنھا را جمع نموده و به قد

در حالی که شايد ھم  با مبارزات مردمی در كشورما می توانست . آنھا را به نفع خود با پول و سالح حفظ نموده است

 ران ويد و پست فطرت را از اي پلین گروه ھايكا ايس و امريولی  باز ھم انگل. ان بيايدييک دولت ملی ومردمی به م

  . پاكستان بر گرده ھای مردم سوار نمودند

ون يليک  مي خلق و پرچمی كه ًوع شد و بعدا سازش با وطنفروشانانيم در ابتداء جنگھا در كابل شرطوری که می د

 كشور را می کشند يعنی مسلمان و یک خانه نشسته اند و پالن برباديانسان را کشتند واعدام كردند ولی امروز ھمه در 

  . نده اكجا شديكافر 

دن مالی استخاره گر، يكار، وطنفروش و قاتل مردم افغانستان به دتيجنا" ف اتمريحن"چنانچه امروز خاديست مشھور 

حامد  "یاستخاره كند، طوری که برا" ف اتمريحن "یرفته تا برا" یدصبغت هللا مجد"ن فروش، يجادوگر بزرگ، د

 وجدان و یرت باھا، مگر ھمين حضي حیشرم و ننگ و نفرين به شما ب. استخاره كرده بود" یاشرف غن"و " یكرز

 دولت آنزمان یبه بود و براي حبیسۀ عالي آمد وی معلم در لی که خروشچف به افغانستان میوطنفروش نبود که در زمان

به دستبوسی حضرت "حنيف اتمر"د ولی امروز بچۀ خروشچف يعنی ي آی مین كافر به كشور اسالميگفته بود که چرا ا

:  را گذاشته وگفتی و اشرف غنیاره کند که آيا رئيس جمھور می شود؟ كاله حامدکرزبه خانه اش رفته تا برايش استخ

م، يدن نمايبه جھنم ھستم امكان دارد با پدر مھربان تان د پدر بزرگ خروشچف روحش شاد باشد و من درحالت رفتن

اشد شما وما اخوانی ھای سواد خاموش بين ملت بيت ھمراھت باشد و تا اسيبرو و دعا من و پدر روس و مامای انگل

  .مي باشیروزمند مي پاينخ

 ما گناھی ۀد قرار دارند مگر مردم ستمديی در حال حاضر در كشور اشغال شدۀ ما ھمۀ مردم آگاه درحالت سردرگم

 یآخر تا به ك.  وجدان و وطن فروش استی تكنوكراتھای بیر پايندارند، جناياتی که رخ داده و می دھد، فساد ھمه در ز

  .  كنندیاز شما سوء استفاده م ینفروش و كمونيست ھای قالبي دی ھای اخواننيا
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نده آگاه شوند و بتوانند خود را از اين گرداب ظلم و يد به مردم آگاھی بدھيد تا نسل آيدار شويمردم غيور و با شھامت  ب

  . ستم نجات بدھند

 غير وابسته خواھش می یون ھايزيتلو و طنپرست واز مطبوعاتمن از تمام انجمن ھا، استادان پوھنتون، دانشمندان و

م يد و دارو دسته ھای خاين و وطنفروش را تحرني را افشاء نمایتكاران، وطن فروشان، جاسوسان اجنبين جنايکنم تا ا

  . ن ھا خالص کنيمي اکنيد و خود را به وحدت نزديک بسازيم تا بتوانيم مردم و کشور خود را از شر

 باند خلق پرچم "كمونيستھای"ک نفر از ي كردند که نبايد یان ميگران بيفروش و ھم مسلکانش به داف وطنيس

پس گفته . درافغانستان باشند، ولی ديده می شود که به خاديست مشھور اجازه داده می شود تا دست حضرت را ببوسد

ن ي از د، اسالمان بهنايخشما  .ه اندروش رساندن و ايمان خود را ھم به فيمی توانيم که اين مال ھا در کنار وطنفروشی، د

  . خم كرده اندسيوطن فروش و چوچۀ انگل ستيم به خادي شورای نظاريھا سر تعظۀد ھميچه ساخته ا

ھمت . دي را نخورینان مليگرخاي، وحدت جنبش سمت شمال وجنوب وشرق و دیعت اسالميجم بيگر فري او مردم د

  ا مردم از بدبختی ھای چھار دھه  نفس آرام بکشند د تيد و حاکميت  كشور را به دست بگيريكن

  
  
  
 


