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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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  استاد اکبر قريشی
  ٢٠١٩ فبروری ١۶

 

 
  ،مرد گر خارهتسا

 !شدند يتيمو خاينان  جنايتكاران  

  
  

 رزوآ ھميشه شما وطنداران دانيد می ھمه كشور سياسيون وعزيز نمحصال،  ناستادا ،دانشمندان،  گاهآ ،شريف مردم

 ،فروشان وطن شر از را خاك اين تا گرفت می قرارست باي حكومت سأر در وشخصی رامآ افغاستان كه داريد

آزادی، دموکراسی و عدالت  كشور در مردمی انقالب يكبا پيروزی   نموده خالص پرچم و خلق باند  وجاسوسان
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 ی وتعداد اسالم لباس دری تعداد اما داشتند تالش زاديخواھانآ  ونامبازر اجتماعی در آن تحقق بيابد، به موازات آن که

،  بدبختی به را كشور داده بازی ن و آ اين نامه ب را پرست وطن  ونجيب عوام مردم روشنفكری  و شنگری رولباس در

   .کشانده اند امروز تا بربادی  وويرانی

 باعثمردم را فريب داده  ...، امريکا، عربستان سعودی وچين ،روس ،پاكستان ،ايران،  انگليس ھای نماينده رزيادت

 مملكت اين خاين روشنفكران از یمشت ھا جھادی نامه ب یگروپ  سال بدين سو٤٠ز ا شدند داخلیو  خارجی ھای جنگ

 بادارھای چوررا  ملت ھای مادی و معنوی وسرمايه نددورآ افغانستان در را جنايت دتوانستن تا اند هگرفت گروگان را

  .اختندس خود

 تا شدند باعث بودند كرده جاه جاب كشور در شوربازار حضرت نامه ب خودرا ۀنمايند که  ھا انگليس اول ۀمرحل در 

زادگاه و محل  به سالما نامه ب را كشور اين امروز تا دندند که برربب بين از را خان هللا امان و روشنفكران ی ازتعداد

 ۀھممشاھدۀ  باکه  رنديگ یم قرار وجدان بیھای  تكنوكرات شان پھلوی در .اند نموده تبديل المللی بين يزمرتروپرورش 

 خودساخته القاب را ديگر يك هشد جمع "دیمجد "ۀسرمرد سالون يك مه درھای اين تيکه داران دين، ھخيانتھا و  جنايت

  .دنساز می ضايع را مردم وقت داده

 ی و امثالشو فروشی وطن  و ھا خيانت از كه ه جای آنب افغانستان مشھور گر خارهتسا فروش وطن مروز در مرگا 

 گروھای باالی دیمجد هللا ةغصب ردنم .دھند می سوق بگمراھی را كشور ملت يندنما محكمه رای و و كنند صحبت

 انندم ديگری تعداد  و جنگسالران ۀھم ،دانش سروربی ،مسلميار،  محقق،  خليلی مانند پست تكنوكرات سالمی وا

 غنی دست نشانده دولت يسئر ،رزیکحامد ،اسماعيل ،عطا معلم ،قانوانی ،سياف،  عبدهللا عبدهللا ،اتمر حنيف، اسپنتا

  .ا يتيم ساختر شان ۀبودندھم كرده اشراك فروش وطن اين جنازه در كه  ديگریكسانو احمدزی

 شاه ،امين ،نجيب ،تركی ،ببرك مثلنيز را يد اين وطنفروش انم نوشته کشور را واقعی تاريخ قھرمان ملت وقتی ولی 

 .واھد نمودخ ثبترشت به نام خاين د خط به را به چه حال و روزی انداخته اندكشور كه ديگر جنايتكار ھا صد و  شجاع

 و  فروشان وطن،  جنايتكاران تا فرستاده افغانستان بهی را و خداوند،  شده فارغ عراق و سوريه از امروز يلائرزع

  . شوند راما ملك اين  عوام مردم تا رديبگ ينا از بعد را شان نفس و ملی ناخاين

 كشور يدئنما وحدت دسته ودار اين درمقابل تمام داده انکت خودرا تا ستا رسيده آن  موقع،  پرست وطن و  شريف مردم

رگ اين جنايتکاران را بايد جشن م . شود عالما ملی جامعه نفع به جنايتكاران اين ۀسرماي داده نجات عزرائيل و اشم را

 .و تحمل مجزات ھم باشدگرفت ھرچند با تأسف بدون محکمه 

  


