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  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢١
  

 
  ،فروشان وطنو  جنايتكاران

 !اند كرده ويران را باميانھای وبت قصرداراالمان

  
 

 تربيه و تعليم ضد،  مفسد ،مستبد شاھانو  پرست وطن شاھان یديھاب و ھاخوبي بوده تمدن دھم زمان ما عزيز افغانستان

  .ستا كرده تجربه را اصالحات ضد و باديآ

 در كه كسانی .بوده و استامروزي افغانستانو  خراسان ،رياناآ تمدن ھای دوره در سرزمين اين حال شاھد كشور تاريخ 

در يئبودا ثارآ مانند گذاشتندی جاه بمدنيت  ثارآ  وبادی آخود از بودند دوست وطن رگا گرفتند قرار یدولت قدرت سأر
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تاريخی ارزشمند باقی اثر ھا اھصدکه از آنھا  خان هللا امان شاه و ھرات نتيموريا عصر کوشانی ھا، عھد غزنويان،

اقصا نقاط که بقايای خدمات آنھا در   اند داشته وجودو زمامداران ديگری نيز شاھان ما كشور در ًعالوتا. مانده است

 شرق بين عتقاط که محل سرزمين اين به را جھانيان توجه گرديده درجھان ما وطن باستانی تمدن معرفی باعثکشور 

  .به خود جلب نموده استمدنيت ھای مختلف بوده و غرب

به . در محراق توجه جھانيان قرار گرفتن، در اعصار مختلف باعث گرديده که باربار کشور ما تجاوز نيز قرار بگيرد

ًزات پيھم شان، آن گاھی مستقيما تجاوز ھم  ما ضعيف بوده، بيگانگان به عالوۀ تجاوخصوص وقتی حاکميت در کشور

ورش داده چون مار آستين برای روز مبادا نگه داشته اند تا نمی کردند، جواسيس و اجنت ھای شان را در افغانستان پر

 .در ھنگام نياز مانند گرگان درنده و وحشی آنھا را به جان و مال مردم بيندازند

  
 شوروی مامپريالس سوسيال كمك ھابه وپرچمی خلقیی كودتا اثر به در عصر حاضراين وضعيت در کشور عزيز ما 

اين جنايتکاران ھمزمان با آن که جوقه جوقه مردم  ما را از . ستا شده تبديل ويرانه به كشورشدت بيشتر يافته در نتيجه 

آنھا . پرچمی رفيق خلقی اش را سر بريدبين بردند، به جان خود نيز افتاده، يک خلقی رفيق پرچمی اش را و روز ديگر 

  . ند، جنگ ھای شان را ادامه دادنی اخوانبه اين ھم اکتفاء نکرده، در ھمسوئی با قسمت ديگری از دشمنان افغانستان يع

يکی از آن موارد ويران کردن کردن قصر دار . جنگھائی که نتايج آن به جز نابودی و ويرانی کشور چيز ديگری نبود

نفروش که خود جھت آبادی کشور  اين انسان کثيف و وط.ھنواز تنی مقابل داکتر نجيب بود کودتای شااالمان در جريان

اينھا با چنان قساوت وطن . ندخشتی را باالی خشت نگذاشته اند، تا دست شان رسيد ويران کردند، سوختاند و نابود نمود

  .ما را ويران کردند، که بيگانگان در زمان ھجوم شان آن چنان نکرده بودند

ًمثال دوم ويرانی بتھا باميان ظاھرا به دستور مالعمر اما در واقعيت امر پاکستان و ارتجاع عرب که ويران کردن 

 بتھا که به گواھی تاريخ ھمه در دوران کوشانی ھای بزرگ يعنی قرن اول و دوم ميالدی آن. ای باميان انجاميدبتھ

ری به کمترين ضرموجوديت شان  شمار می رفتند بدون آن که تراشيده بودند و يکی از جملۀ عجايب ھفتگانۀ جھان به

ست اجانب بود، توسط بمب انفجار  به فرمان مالعمر، مالی وطنفروشی که بازيچۀ دافغانستان حتا به اسالم داشته باشند

  .کرده بود آنھا ختم نمودندعبدالرحمان جالد آغازاميريعنی کاری را که .  گرديدنداده شده ويرا
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و ديگری می رود، مگر ھمان سان که خدمت به مردم و کشور در دل تاريخ باقی می ماند، زمان می گذرد، يکی می آيد 

طمئن ھستم تا افغانستان وجود م .ن آن را نيز صفحات تاريخ در سينۀ خود ثبت می نمايدخيانت به کشور و ويران کرد

نسل . شددارد و تا جھان وجود دارد، لکۀ ننگ ويران کردم بتھای باميان ھيچ گاھی از دامن ويرانگران آن پاک نخواھد 

  . لعن و نفرين خواھند فرستاد،ھا بعد نسل خواھند آمد و يک يپی ديگری به اين جرثومه ھای فساد و ننگ

 

 

  


