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 یاسالم سواديبو  فاسد یوانسانھا ھا دولتوقتی  كه ديا دهيد یاسالم ممالك در خيتار طول در ،یگرامو زيعز وطنداران

 درً اخصوص . ھنوز ھم می کنندو كردهه ک ندينما استفادهءوس نيد از اند نموده كوشش ميدا ،اند گرفته دسته راب قدرت

 توسط .ساختند ثيوحد تيآ خود از نده اگرفت اديرا یعرب كلمه چند  کهیئمالھا اي ھا اخوند ريفق  وهماند پس یھا كشور

 خوراكو  جان ،مال ازورده آريثأت تحت را پرست خدا مسلمان مردم تمام یاسالم ھای غوردو  نيتشآ اناتيب  ویحمدا

 عقب خيتار طول در عرب جھانکه  باشد یم خاطر نيھم به كنند یم استفادهءوس خود ۀدستو دار و خود نفع به شان

  .اير بالد اسالمی نيز شده اندس یمانسپ باعث مانده

اين . است یكيغمبريپ ،یكي نأقر،  یكي خدا كهی درحال دارند خودرا روانيپ ھركدام نده اساخت فرقه ٧٣ اسالم از امروز 

 به برند یم تاراجه ب ا ر گريد كي یزندگو  زن ، مال و  ترور گريد ۀفرق یاسالم ۀفرق كي اسالم نامه ب امروز چراکه 

 ھرچه قب مانده استع دانش و  علم از سال اھصد که  ستاننافغا ما كشور درً اخصوص . استياسالم سوادتن نداش نسبت

  .كنند یم قبول مردم ديبگو فروش نيد یمال كي

 ھا خوندآ نيا اند دهيكشان خونو  خاكه ب راما  كشور اعشدو  طالبجھادی،  الراناجنگس، که چگونه  ديدار یگاھآ شما 

 شفاخانه و داكتر ، تواند ینم رفته بازار به محرم بدون زنناجايز و  پوھنتونو  یقيموس،  دانش،  مكتب دھند یم تيروا

  .ر خانه زايمان کنندد ھا زن،  ندينماه مراجع ھا مال نزد .دنشو یتداوو طومار  عويذت توسط ھا ضيمر ۀھم نباشد

 یم بيوترت هيتھ غذا ملتفروش خون از که فاسد دولت محافل در پرست خود و  پرست و شکمبومشك یمالھا امروز 

 نان پول ھا مال غاتيتبل مقابل در قدرتمندان نيا .ی دھندم فاسد یانسانھا نفع به تيروا نآ درمقابل نموده اشراك شود

 مندان وزور دولتًکه اکثرا است،  باشداگر  ھم اسالم نيد خالف كنند یم ی کهھركار گذاشته شان ارياخت در را مساجد

  . كنند یم تيحما دفاس یمالھا نيا از

و  ورده اندآ درافغانستان مساجد در را  یرانيا و  یپاكستان یھا خوندآ،  ستندين وارد اسالم در كه نادان و سواديب مردم 

 یاستخبارات دستگاه و  یباز بچه مساجد پوھنتون یجاه ب؛  یخانگ مدارس مكاتب یجاه ب .  اندهبرد ءقھقھرا به را كشور

  . عمار نموده اندا را  یگريد كشور

 و یطالبان یعرب،  یپاكستان ،یرانيا یھا جاسوس از یتعداد  متشکل ازصلح یشورا نامه ب سالون كي یرزکحامد 

 و چور فكر در، صرف  ندارند یگاھآ نيازد  که سواديب و  دزد شان تياكثر اما نيد عالمان نامه ب ه وجود آوردهبيداعش

 بادآ اسالم در یگاھ قطر در یگاھ ، مسلمان امروز بودند كافر روزيتاد اينھا . ھستند مردم و مال پول و خوردن  پاولچ

 كي دوره شان ۀھم .م اسال نه بود نيد نه.  رفتند مسكو كنفرانسه ب پرچمو  باندخلققالبی  ستانيكمون توسط  که رانيا و

 وطن مردملق و پرچم خ زمان در اندازه یچ تاکه  كردند یم انيب خودرا قدرت دوران یھا یكش دمآ ۀقص ،تهسنش رهفس

  .اند نموده اعدامرا  خواهيزادآو  پرست

 ھزار ٦٥ با تبختر می گفتند که چگونه در کشتن بيش از اديست ھا نيزھاين جنايتکران ھيچ يک از ديگری پس نمانده، ج

 شايد .امن و ديگر نقاط کشورھموطن کابلی تأمل نکردند، به ھمين سان طالب و کشتار ھايش در مزار، يکاولنگ، کوھد

  :بھتر است گفته شود چسز ھائی تمام اين باندھای وطنفروش را با يک ديگر نزديک می سازد نکات آتی است

 . ، بيرحمی و بی حيائی، شکم پرستی، چپاولگری و غارتگری جنايتکاری،وطنفروشی

 

  


