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 وسست فروش وطن ھای پرچمی -  قیخل ،اخوانی -جھادی ھای شخصيت بی ،ملی ناخاين، قاچاقبران ،زداند شماه ب

 اين که  ستا مرك افغانستان ۀشد فروخته احزاب و  اجنبی نوكر ،جاسوس ،اراده بی دانشمندان ، نفسال ضعيف ،عنصر

 در جھاد نام ب را  ھا كشور ۀھم نقاتال.  يدفروخت سعودی عربستان و  پاكستان ،ايران،  شوروی به مرتبه يك را كشور

 مردم ۀھم كه اين تا ايد نموده  ترور شما را مرد زن از پرست وطن و گناه بی انسان ھزار اھصد ايد نموده جمع ما وطن

  .مدندآه ستو به
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 دسته ب جلوتان ديشد نابودمی تان ۀھم نقريبع شده شروع تان عليه افغانستان سرتاسر در خواھان زادیآ ھای جنبش 

 در را بن كنفرانس موكراسید نامه ب دادند ريتغي را  مردمی ھای جنبش ريسم بود منطقه استخباراتو  انگليس ،امريكا

 ميز يك دور را خود واجنت نوكر افغانستانلۀ أمس سر در دخيل ھای كشور ۀھم كنفرانس دراين نمودند داير المان كشور

 ر چنين اوضاعید. كردند كابل روانه حامدگرزی گیسركرد به خودرا ھای جاسوسسرانجام  .بودند نموده جمع

 و انجاسوس برای را دولتی ھای چوكی .ندنمود خودتقسيم بينرا  انستانافغ ھای واليت خود ۀنوبه ب ،اشغالكر ھركشور

 قراردادند بزكشی ميدان هساخت برابر خاك خاكدانه ب را كشور ،امروز تا نزمانآاز رفتند داده خود د اعتما مورد افراد

 .ساختند یکتريا را مردم .ه صورت بی سابقه ای رواج دادندب وطن رادر ترياك شتک، بردند تاراجه ب را كشور موادخام

  .نمودند چوررا  ملیھای  سرمايه .ساختند مروج زدید، و ترشو ،اداری فساد ،بيكاری 

 كيتحره ب شان ۀھم خود ۀنوبه ب داعشو  طالب ،خود نوبهه ب پاكستانو  چين،  ايران، خود ۀنوبه ب روسيه امروز 

 كشور خاك و مردم عليه دسيسه ھمهو  ھمه ، اندونيزيا گاھی ،درچين گاھی ،مسكو در گاھی ،قطر در گاھی ،امريكا

  .ويا قانونمند جلوه بدھند، جلسات پيھم داير می کنند تا نابودی کشور و مردم ما را گ نيست كشور نفع به يچ يکھ ماست

 شان نوكرھای و جاسوسھا .ش بعد از غارت منابع ما و کشتار مردم راه فرار می پالندا دسته و دارو  امريكادر حقيقت 

 انتخابات ديگر روز قت،وم حكومت رحط روز يك .روند می زده ديگر برسر يكی. ندرقراردا خطر چنين حالتی دردر

  .را نشخوار می نمايندطالبان با  صلح مدنآو 

 .كردندمطرح  بندر ديگری را  كنفرانس دويرت المان ۀخارج باوزير امريكا ورتدس به ربانی الدين حصال مال امروز 

 باز جھانو  منطقه رامیآ  و صلح نامه ب .باشد می ای كاسھ نيم كاسه زير  و هرا در ای دسيسھديده می شود که باز ھم 

ی باال ھا سالرا  عام قاتل تابتوانند مايندن رزیکحامد مانند خود مغالو  نوكر و جاسوس يك تسليم را افغانستان ندھميخوا

  ھندد دامها مردم

 خاك و  مردم یباال ويرانگر فروش وطن ھای انسان ما كشور تاريخ طول در كنيد قضاوت شما افغانستان شريف مردم 

 كارمل ببرك ،امين،  نورمحمد ،باانگليسو عبدالرحان خان  خان يقعوب ،شجاع شاه كه بينيند شما .نكردند كه نبود چه ما

،  مزاری،  ربانی مال،  كابل قصاب گلبدين،  مجددی هللا صبغت سأدرر گانه ھفت گروه ،روسيه با خاديست نجيب و

 ،طالب پدر رزیکحامد الخرهابو  سعودی عربستانو  پاكستان ،ايران با ھشتگانه گروه محسنی و اكبري ، محقق،  خليلی

 را وطن.  ردندك جنايت خيانت و در حق مردم آن ما كشور حق در جداگانه طور نھاآ ۀھم باداعش زیاحمد غنی

  .كردند اشغال را افغانستان كشور دو و چھلدر نتيجه .  نمودند امپرياليستی ھای دولت تسليم. فروختند

يگری در بن به چه منظوری است کسی نمی د كنفرانس طرحو  ندراد پالن چه شان افغان نوكرھای ناتوو  امريكا بازھم 

.  مايدن ريتغي نژادو  فرھنگ ،نسل تا سازند دخيل افغانستان در راھم افريقا ھای فاشسيت مرتبه اين در شايد داند

  .نمايد پيدا ادامه جنگ يا و شود تبديل خنثاھزار پدره و  كشوره ب افغانستان

 به دست بيدارشويد ،سوزد می تان كشوره ب تان دل كه كسانی و  پرست وطن جوانان و  بيدار نسل ،گاهآ دانشمندان 

 خرابترشده كشور حال ورنه دھيد نجات نظامی اقتصادی سياسی الالند ،قاچاقبران ،زداند شر از را وطن داده دست

 حكمرانی تانی باال امپرياليستی ایھ دولت كمكه ب شان  و کون کاسۀ سهاوكو  نواسه حتا جنايتكاران اينواوالد رود می

 . واھند نمودخ

 

 

  


