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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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ان به ي پادشاه بام ورھراتي امر،مزاشھنشاه  ، پدر طالبیرزکحامد
  زدند  مسكو زانویسايكل

  
است، طوری که ما تاريخ را از نظر می گذرانيم، ديده می  درجھان ی اقتصاد وی نظام،یاسي تحواالت سھدخ شايتار

به عنوان بزرگترين و  که شاخه ای از ترکان بودند به حيث يک قدرت سياسی و" نیعثما" یامپراتورشود که 

مناطق آسيای کوچک، اکثر خاورميانه، قسمت ھا " عثمانی"کشورکشائی . داورترين دولت اسالمی شناخته می شپھن

" وين" شمال افريقا، قسمت جنوب شرقی اروپا تا قفقاز را در برمی گرفت و نيروھايش را تا پشت دروازه ھای ایھ

 "روم " تا"هيھسپان"از به شمول پاپ   ھاسايكلافراد   عثمانی داشت،ليفۀخ که یبا قدرت. ھم رسانده بود" اتريش"پايتخت 

.  صورت می گرفتليفهخبه فرمان تقرر آنھا  ،نددور آیم یجابرا م ي رسم تعظمی آمدند وه ي به تركی عثمانليفۀخ نزد

، چنانچه شاه عثمانی ديبر ی مش را سر، وی را سر به نيست می نمود، يعنی كرد ی میچيپاز فرمانش سرفردی ر گا

يه بعد از تصرف کشور ھای اروپائی دستور داد تا ھيچ اسيری جنگی گرفته نشود و ھمين بود که کل" سلطان سليمان"

   .اسرای جنگی اروپائی کشته شدند

 نزد  ھایخلقو يک عده از  طالبان ، افغانستانیھا  تعداد از مالکيبه گزارش از رسانه ھای داخل و خارج کشور، 

ای ن در آنجا ادزد زانو رفته و با  مسكویساي به كلسفر نموده و بعد از مالقات با ھمکيشان خوده ي روس"امپراتور"

نفر بوده و در صورتی که ما به چھره ھای اين چھل نفر نظر بيندازيم، می  چھل تعداد اشتراک کنندگان  .احترام نمودند

 و تكاريجناو مرتد و خاين به کشور است، ديگری  دزدبينيم که ھيچ کدام از اينھا نمی توانند از مردم نمايندگی کند، يکی 

و روشنفكر ونه ھم از نه از مردم و اسالم دين نه ازپس اينھا .  و حاميان کشورھای امپرياليستیهندي نماھا ھم تكنوكرات

  . توانند یكرده منمايندگی دانشمند 
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زور امريکا و حکومت غنی به طالب نرسيد و حال می خواھند  عالوه بر آن  بايد گفت که خود شان ھم متوجه نيستند که

تورن پس حرکت آنھا به سوی مسکو از . لت مسکو کمک بگيرند و غنی و حکومتش را از بدنامی نجات بدھندتا از دو

 ،معيتیج" عطا نور" بلخ معلم شھنشاه ، نظاریلوس از شوراپ چا"یقانون" ،راني جاسوس ا ور ھراتي ام"لياسماع"

  . به بار نخواھد آوردیحاصل ديگر خودشان یشخندي وریران جز بدناميجاسوس ا و اني پادشاه بام"محقق"

در کنار ديگر " محقق"امروز به ھمه واضح ست که  

  مھاجریافغان ھا" ايران"جناياتی که نموده، با دولت 

  که اکثريت  روان كرده بود"هيسور" را در جنگ

نوكر و  جاسوس "اسپنتا" .شان كشته شدند

 زشاھنوا" يست،ونورت اپ"مف پدرايلط" ،"یرزکحامد"

 "یعباس ستانكز"و رويزيونيست، فروش وطن "یتن

 ، تعدادی از هينوكر روسو جاسوس پاكستان و  یخلق

حزب به اصطالح  از ی تعداد و ھم ی پاكستانیمالھا

 ،"یترك" ،"کببر"ورۀ داز " دموکرتيک خلق"

 یكا ج"جاسوس بزرگ و نبايد  "بينج" و" نيام"

را  "ف اتمريحن"س ي انگل" ششیام ا"  و روس"یب

 يعنی صلح با ھدفيک  ی رونامبرده ھا. فراموش کرد

 یسايكلو به دور  "هيروس" امپراتور طالب دور

و تكاران ي جنا وستانيترور ازتا جمع شدند "مسكو"

  .نماينددفاع سياه آنھا  خيتار

ديده می شود که خود را به 

پای شان خم نموده و ادای 

 .سجده را به جای می آورند

برای ھمۀ آنھا روز طالب يد

 حاالھا بودند ولی ست يترور

ازآنھا به حيث اميران ياد و 

پذيرائی می کنند و از 

عمارت اسالمی شان نام می 

در حال  انمجاھد .برند

روپ مال گنوكر ر ضحا

ه يگرو رفته گغوش آدر  ھمديگر را  وكنند یصاحب خطاب مشدند و به وی ستانکزی  "یعباس ستانكز"يعنی  یخلق

 یمالعقب در و ستاده يدر وقت نماز پھلوبه پھلو اان تكاري جناۀ اين ھم. کیپرھم نه و  بود کی نه چر دادند يعنی سر

  .ندنماز خواند   مسكوۀندينمامھمتر به حيث ھمه و از شده طالب  یخلق

 و گاه ھم نياز دگاه سال  ٥٠درطول چيزی می دانند و نه ھم از کمونيسم، لذا آنھا اسالم که نه از ف ي كثین انسان ھاي ا

ديگر شمشير می کشيدند ولی  عليه يک وفتند  گیكر را دشمن مي دکي تا ديروز. نده ااستفاده كردء  سوکمونيسماز 
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سوگند ياد  قران  و به خدا رفتندۀخانھای ايران و پاکستان در اجنت و فروش ني دیمالھا .امروز با ھم دوست شدند

خود را به  یب مذھی ھادن دزي امروز ھم ولیمي جنگی م،ن باشد در افغانستا"ستيكمون" يک  زمانی کهتاما  كه نمودند

  .را به جا آوردندم ي رسم تعظ وبه دربار شانرفتند به مسكوو  انداخته البیق ی ھا"ستيكمون" آغوش

  
 یسال است كه مال٢٠ مردم را نماز داد یدر مسجد پل خشتًو مخصوصا  مساجد  درسي انگلیمالآزگار سال ٢٨ 

  می خواھند تاامروز بازاست که ن قرن يچندبعد از  ،دھند یب ميفرما را مردم و مذھب ن ينام ده  بیرانياو  یپاكستان

 تا جائی. دبسازنزنده  مسكوو  فرھنگ را درافغانستان ی ب وجاھلو عيسوی ھای  عرب ھارا  ی قرون وسطۀدوردوباره 

ه ه شديتربو م ي تعلی در شورو و آنھا بودندی قالبھای" ستيكمون "ًب اصالي نجۀ دوریمالھا از یکه ما می دانيم تعداد

  . ھستندارگ مسقر بودند و امروز در 
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 یمذھبو  یاسي سنن دالالي ایبازشما نبايد مسلمان افغانستان وب ينجو ف يمردم شر". آزموده را آزمودن خطاست"پس 

فروشان نين دي ھم،ن زدنديزمه برا احترام مردم افغانستان وعزت ونشان و  نام  که ھستند ھااي حین بيھمرا بخوريد، 

د ينام صلح نخوره برا  ھای شانرنگ ينو چال پس فريب  .جايع فراموش ناشدنی را به سر مردم ما آوردندفھستند که 

 ا انسان وت بيگران كه ضد تط لوا،بران مواد مخدرقاچاق  ،  یاسي سی ھازدن دياشما می دانيد در صورتی که 

 اگر ھمين ين که گفته اندا .ی را به سر ما و شما خواھند آوردئالبروزی به قدرت برسند ھمه با ھم چه   دارندتيانسان

بد بدتر   كشور روز به روز ازاوضاع  در ملک ما صدق می کند،منيب یخراب م فالنطحال ين مالھا ، ممکتب است وھ

  .اريخ بفرستيمرا به زباله دان تثف ي كیمالھھا جنايتکاران به شمول ۀوھم  پس بيائيد و با ھم متحد شويم رود یشده م
  


