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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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 Political ياسیس

 
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٢١
  

  ، پاکستان، ايران،عربستان،  ، روسيه امريكا از جنكی غرامات
  ! شود گرفته بايد پرچمی  -خلقیھای  ليدرو  الراناجنگس

 

 طول در یخواھيزاد وآیعدالتخواھ یھا جنش ۀھم گاهآ  ودهيفھم مردمو ساير پرستان وطن،  نامبارز ،دانشمندان

 ظاھر در  یاخوانو  پرست وطن،  مبارز ،روشنفكر نامه ب تعدادکه يک  ساخته ثابتنيز  خيتار و  ميا دهيد ما كشور

ً باطن یول خوب  خود منافع به نظر  کشوربوده و مردم ضد هب یخارج استخبارات اجنت،  جاسوس،  فروش وطن ا

  .نده اكرد برباد مردمو  مملكت ار و نداردۀھم
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 بهو  داشتند را رزوآ نيھم یستياليامپر یھا دولت وردندآ افغانستان در را اشغالگر یھا كشور كه بودند نھايا 

 را انهبشردوست یكمكھا یھا پول تندسنش نه رامآ فروشان وطن و  تكارانيجنا یول .دنديرس ما كشور در خود یرزوآ

  .ر نموده اندپ شانھای  ازپول را ايدن یھا بانك و غصب را و مردم  یدولت یھا نيزم ،چور

 شاھنواز ،یزو گالب ،ليوك ،بينج ،ببرك ،نيام ،یكه تر محمد نور از عبارت پرچم و  خلق یدرھايل اول ۀدرمرحل

 مدت هشد كشور اشغالو  ھا یشورو وردنآ باعث ...و مزدك ،تاياھان ،یاليمحمودبر ،شرق حس ،كشتمند ،یتن

  . دنديردگ افغانستان مردم عام قتلکشور و  یرانيو باعث سال نيچند

 نيد نامه ب رانيا  و سيانگل ،یسعود عربستان،  كايامر ،پاكستانھای  اجنت ،فروش نيد یھا یاخوان دوم ۀمرحل در

 یس یجاسوسھا با پاكستان رانيدرا ايدن سرتاسر از  نقاتالدان و زد تمام  .انداختند غرب دامن درخود و کشور را 

پرورش  دانيم را مملكتشده، كشور داخل ھا یاخوان یھمكار با رانيا  وپاكستان راه از شش یآ ام ،یا یآ

 اشغال دوباره افغانستان ويران کردند تا هبرد تاراج به را ھمھ نيزم ،خانه ،زن ،مال .ساختند یالملل نيب يزمرترو

  .دارد امهاد امروز تاکه  گردد

 ، یالنيگ ،یمزار ،نيگلبد ،یمجدد هللا صبغت ،افيس رسول املشكردند تيجنا كشور درحقئی که ھا یاخوان

،  محقق ،یليخل ،مسعود ،خان لياسماع عطا معلم ،ميفھ ميقس ،یقانون ونسي  ھایخاندان،  یربان مال ،مالعمر

 كه بودند نھايا  .ھستند فروشان وطن ۀازدست ھمهو ھمه داعش و  طالب ۀدستو دارو ساير  یستانكز عباسدوستم، 

 شرفباخته یھا وجدان یب نيا كمكه ب ين کشور ھاا ددبودن سيانگل  و رانيا ،پاكستان،  كايامر ،روس نوكر ھا سال

  .نده انمود اشغالرا  كشورما

  .گردد ميتسل ملت بهمصادره شده به نفع مردم داخل و خارج  یبانكھارد شان یپولھا و  شان ارائی ھاید تمام ديبا 

 ديبا یالملل نيب انينوق به نظرمچنان ھ .دنكن خيانتو  تيجناکسی  گريدو  رندگيب پند ندهيآ نسل تا شوند محكمه مهھ

 رانيو كه یئھا كشور به یجنگ خساراتکه  المان مانند .پردازندب وروس كايامر را كشور یرانيو یجنگ خسارات

  . بود پرداخت، اينھا نيز می بايد خسارت بپردازندهكرد

،  هيروس از را ما كشور یرانيو یجنگ خسارات هک ی خواھيمم متحد ملل و  یجھان دوست بشر یھا تهيكم مااز 

ی سوم جھان بيغرو چارهيب كشور یباال گريد و شود پند انش یبرا تا رنديگب ديگر رانگريو یدولتھا و  كايامر

را ه به مثابۀ چماق دست امپرياليسم و ارتجاع عمل نموده، کشور ما ک ديپل ھای تكنوكرات نيا چنان وھم نكنند تجاوز

 . جنايت ھا و خيانت ھای شان را بپردازندغارت نموده اند بايد جواب

  
 


