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  .آزاد ل
  ٢٠١٩ فبروری ١۵

 

  ؟؟پا کافر انديکا و اروامر، سيه مسلمانرو
 یخر تعداداند که درين اوا يانات روز مره کشور را زير نظر داشته باشند حتما متوجه شدهحقايق و جر دوستانھرگاه 

 سکو گذاشتند؟ اينما رنگين است رو به سوی م انھموطن از ی که دست شان به خون ده ھا ھزار تن ئاز شرفباخته ھا

 . جدا استفتند موضوعکه چرا به عربستان سعودی نر

که  کردند اکنون با اين می امر يکا سجده  يس جمھور آنوقتئر) ريگن( يک تعداد جانيان و آدمکشان که سالھا به پای

تعظيم به طالبان نھاده و به خواست آنھا و باداران شان  منافع خود را در خطر می بينند زير فشار قدرت ھای بزرگ سر

 که با پای بوسی رھبران و بزرگان آنھا از راه ھای ديگر و به اشکال ديگر داشته ھای تا باشد يف بردندبه مسکو تشر

 درا بلد تر شون ع شخصی شانمادی خود را حفظ و ھمچنان راه يابی برای مناف

  ،ان جھادی رھبرۀھميعنی  چھل سال گذشته اينھا ًيباکه درين مدت تقر ديم به وضاخت می بينيماگر کمی به عقب بر گر

بوده اند و زير ھمين پوشش ھر چه ) راه هللا(اصطالح خود شان مبارزين  منفعت طلبان جنگی و يا به،یئاقبران مافياچقا

 خود را زنده نگه دند و با ريختاندن خون ده ھا ھزار ھموطن بيگناه مااختناق پديد آور ،حبس کردند ،توانستند کشتند

 .بابان خود شدندشنودی ارديده و سبب خوگرخون  ه بهآلودداشته و صاحب ھمه چيز اما 

ره از اين بيچا( ، پدرام ، معلم عطا، علومی،حنيف اتمر ،کرزی ، قانونیای مانندخته بی شخصيت ھای وجدان فرو

 بادشاه خان ،سماعيل خانا ،محقق )فته است حتی وقت سخنرانی ھم به او داده نشدوم و مورد نفرت قرار گرلبسکه مظ

الدين،  قلم آخندزاده، حوا علم نورستانی، مدار علی کريمی، حاجی دين محمد، شھزاده مسعود، مولوی زدران، شيرمحمد

خرم، مولوی عبدالسالم ضعيف، انجنير يوسف  داکتر مشاھد، زلمی ھيوادمل، حکيم مجاھد، داوود علی نجفی، عبدالکريم

قاچاقبر مشھور (فوزيه کوفی رنگين دادفر سپنتا و داکتر زلمی رسول، پشتون، عبدالجبار تقوا، ضراراحمد عثمانی،

صحبت ھای ) يکانظر به خواست امر( ھمه سعی داشتند با احترام به طالبانو   وجدان ديگر شامل اند و چند بی) کشور

چنين کاری را ھم از صدق دل انجام ضعيفان  وجدانکه اين . نکنند گليم خود پا دراز تر خود را طرح و از اندازه و

که  اين مثل کردند اه می به اطراف نگ گونهتمباھا) ستانکزیمال (گاری در کنار فتن عکس ھای ياددادند و حتی با گر

 د شمشير زنھا ھستنۀآنھا ھم در جمل

) قانونی(خاصی از آوردن صلح در افغانستان سخن گفته و بعضی ھا مثل   با طمطراقفباختهکه اين ھمه شر جالب اين

 )استکه در حقيقت ھمان فقر و بردگی (ياليستی کشور امپر ۴۶ ساله زير تسلط ١٧ آورده ھای ؟؟ در دفاع از دست
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باشد چون اين ھا ھمه از باداران قبلی شان بوده ) دست آورده ھا(ھمه  سخن گفته و از صلحی صحبت کرد که حافظ اين

 ؟و است ؟

ھستند و ) يکاامر(به خصوصھانی جياليسم خريد و نوکر مطلق امپر اينھا ھمه زر: يدئماتوجه فر !!ھموطنان عزيز 

 سيه به کمک و ھمکاریی زير نام جھاد عليه روئفتن قدرت حر کت ھامنافع مادی و گر دست آوردنه اينھا برای ب

يکا مشغول و متکی به آن  امرۀپيش  بوسی سناتوران و دولت جنايتیياليست ھا انجام داده و سالھای سال به پاھمين امپر

 .دتکب شدن زيادی را در قبال مردم خود مرجنايات

ی اين ئسيه کافر و متجاوز بر کشور ما بود ؟؟ اکنون با گرد ھم آرو )کرد که منافع شان ايجاب می(در آن زمان 

  کشور متجاوز کافر اند۴۶ سيه مسلمان و امريکا وسازند که رو طالبان در مسکو چنين وانمود می شرفباختگان در کنار

 ؟؟؟

 ،پاکستان(مثل سياسی و بر آورده شدن خواست ھای باداران شان  ظاتاين بی ناموسان و شر فباخته ھا روی ملحو

فتند   است نراز رفتن به عربستان سعودی که به زعم آنھا يک کشور اسالمی ؟؟... ) سيه و رو ،کيه تر ، امر يکا،ايران

دادند ؟؟ اين   خود را ادامهۀينانتجاعی و خاجلسات ار) وتينپ(ر يبا ھم زير تصو. انستند بستان دسيه را بھتر از عررو

 ؟ اسالميت دارند عایھای جھانی کافر اند ؟؟ چون اينھا ھمه اد  ياليستسيه مسلمان و امپر  انست که روۀدخود نشاندھن

فراموش کرد که منافع مادی و معنوی آنھا ھر چه  ينان نشانگر ھمين اصل است و نبايدو عملکرد چھل سال اخير اين خا

مشخص کافر و يا   د ھر شخص و کشوری در مقطع ھای زمانیھمان موارد باش ايجاب کنند و ھدايت باداران شان در

 ؟؟!!شود  مسلمان حساب می

سی ی و روئيکا مزدوران امرۀينانتالف ھای خائنظراتت را پيرامون اين ا توانی آزادانه می!! ھموطن خوب و با فھم 

روز افزون  بوی بدبا ه رو  دنبالۀ کشور و سگان ھرزۀی دولت نشاندوحشيگری ھا ،تاريک ،موضوعات حاد در قبال

گشت نا پذير و زبه مبارزات پيھم و با  اباطيل خواھد شد وۀيگزين ھمس باالخره حق جانتر ی ؟ئکشور بنويسی و بگو

 . داشتفقيت توده ھا بايد ايمانمو

 ھای موده و در شناخت جاسوستوجه فر) يو تيوب( به پاکستان "مجددی امين هللا" به راپور دھی حضرت صاحب ًلطفا

 .دراه ندھي  بيگانگان بر خود دغدغه را )نراد(

  


