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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

  ١٣٩٧ مارچ ٠٣

  

  !و اعالم حمايتش از پاکستان در گذشته" حامد کرزی"

  
 حتا  را نموده پاكستان یفرمانبردار ميدا طالبان ۀودور خود حكومت ورۀد در سابق ۀوشرفباخت وجدان یب جھمور سيئر

 .بود نموده روان پاکستان به افغانستان بيتخر یبرا ینظامۀ يتربو  ميتعل یرابرا كشور یملی  به اصطالح اردوافراد 
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ی استخبارات و تكارانيجنا تمام. بود كرده مقرر دولتی ريداوو ساير  پارلمان ،ارگ در را كشور نآ جاسوسان از یتعداد

   .بود داده شان یبرا نامه ريتقد و  مدال را یخارج

 یپاكستان استخبارات لھد ريزي اديز مدت، که نيگلبد شموله بفاشيست  انسانھای  وافغانستان رانگرانيو از یتعداد حال

 ھا سال فطرت پستو  وجدان یب ،فرھنگ یب مردمان ھست داده رخ هيھمسا دوكشور نيب اينک که مشکلی اند دهيرقص

 داده رخ افغانستان در که  یجمع دسته كشتار  وترور تمام تا جائی که  كردند ويران پاكستان دولت توسط  را ام كشور

 وطن  واند خورده نان پاكستان خورآ ی که ازتكارانيجنا یئوراھنما فروشان وطن كمكه ب یآ اس یآ توسط ھمه و  ھمه

  .ان را نشخوار می کنند، دفاع از پاکستھستند كرده رانيو ساله پنجا ظرف دررا 

 در اسالم که  ديداد یم دورغ شعار. ديئنما دفاع مادرتان از:  بايد گفت ناموس یبو  رتيغ یب ،پست یھا انسان به اين

 امروز ،تان یپاكستان ستيترور یاسالم برادران هھمرا .ديا ساخته بدنام ھا شرف یب شما را اسالم. ستا خطر

 ساخته فاسد یھا ودولتدو آتشه  یھا مسلمان شما مخدره مواد قاچاق ویجھان مسيترور دانيمرا  رانيا، ھند و افغانستان

  .ديا

 برسر ستين مذھب یجنگ ،جنگ وطن در نمودند ثابت جھان و  افغانستان مسلمان مردم یبرا الراجنگس یھا یاخوان

 داشتند یزندگ پاكستان در فروشان وطن نيا ۀھم.  باشد یم جنگ خاك فروختن  وگناهيب مردم كشتن،  یکچو  وقدرت

 داد ئی کهھا گريود نيگلبد ،یرزکحامد فروش وطن ھستند یپاكستان اجنت پاكستان ودولت استخبارات نزد دارند هيدوس

 در كجاي خورھا دال با هھمرا ما"فرياد می زند  شگريد "ميھد یم در سفارت "ًفعال ديگو یم یكي زنند یم جنگ از

  " ميور یم جنك

 باد آتا ديبگذار ما یبرارا  كشور .ديشو كجايخورھا دال یاردو در ديبرو،  بينص اي هللا اي: ت توله سگان بايد گفتبه اي

و  ساخته داعش  و طالب توسط را گناه یب انسان ھا ونيليم .ديا كرده تكه تكه و  رانيو كشوررا نيا اسالم نامه ب .ميئنما

 شما ینظام یھا سالحو اراتيطۀ ھمبا  را ھا مرده استخوان  حتاچوب ،سنگ،  مخا مواد.  ديكشت انگليس و امريکا بافته

  ؟؟ ديخواھ یم چه گريد. يدنمود ميتسل ، ايران و ديگران پاكستان به ھا یاخوان

 ديكن یكش بز كه ستين بز افغانستان ملت . و دم نياوردديشکبھم  گررايد ھزار نيچند كه ديخواھ یم باز ملت نيا از

 وطن و  وجدان یب ،ايح یب نيا .ستا كرده جھاد اعالن یرزکحامدو   نيگلبد مانند ھم شيستفا پشتون كي دتسعا ستار

 چرا رفتندگ ميس را سرحدات ،كردند حمله ما خاك یباال یپاكستان یخورھا دال نيھم ،وجدان ونهدارد  شرم نه فروش

  .  دينكرد اعالن جھاد زمان نآ

 برده نيراازب یپاكستان خاردار ميس افغان شھامت باکه افراد  امروز .ديھست فطرت پست  وديپل اريبس: به اين ھا بايد گفت

 ،كابل قصاب نيگلبد،  یرزک حامد به نينفرھا و ھزاران  صد ، عکس آن اين بچه ھای افغانشھامت به نيفر آصد اند

  . كنند یم دفاع پاكستان از و تمام آنھائی که تسعاد ستار

 تان یگرافشا سکوت نکنيد یھا وجدان یب رتيغ یبھا،  نگن یب نيا در مقابل افغانستان سراسر و كابل فيشر مردم

بر تمام رسانه ھائی که بوئی از شرافت و وجدان برده اند، فرض می دانم تا .  شود اهيس شان یرو تا ديكن راشروع

ان و جنايتکاران به نام اسالم بيش از اين افشاگری عليه اين نوکران پاکستان را شدن ببخشند و نگذارند تا اين جاسوس

 .مردم ما را فريب بدھند

  


