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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Political  سياسی

  
   کابل- استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠۴
  

 
  چم و ديگر جواسيس،ردوستی اخوان و خلق و پ

  .ناشی از سرشت مشترک شان است

 
 كشور در  که به ھمين اساس ،ی باشدم نهاخواھ یزادآ ۀيترب و ميتعل پرورشگاه و محبت،  یزادآ ،تيانسان مھد ما كشور

ھای  دولت خيتار فغانستان باعث شده است که در درازنایا ائیيجغراف وقعيتم. بود نموده كسب اديز شھرت جھان یھا

 از را جھان مستبد ومقتدر كشور دو هتوج ٢١و ٢٠ قرن در .مايندن مداخله ر آند ايدن بزرگ یھا قدرت و استعمارگر
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 يکی خواسته و می خواھد با تسلط بر افغانستان بر آيای جنوبی و نموده جلب خوده ب وقعيت جغرافيائیم و خام مواد نگاه

  . اشغال نمايدی ميانه را ھای آسياآبھای گرم راه پيدا کند و آن ديگری می خواھد با تسلط برافغانستان، کشور

اين کشور ھای متجاوز و غارتگر، چون به تنھائی نمی توانستند کشور ما اشغال و دار و ندار آن را تاراج نمايند، 

تا ھم راه نفوذ روه گروه مزدور و خاين به وطن را در آغوش خود گرفته تربيت نمودند ھريک از آنھا سيل سيل و گ

  . را در افغانستان باز نمايند و ھم در غياب باداران، وظيفۀ سرکوب مردم آزاديخواه کشور ما را انجام بدھندشان

 ١٤اين دو باند خاين و جنايتکار در جريان .  بودم از اين جنايتکران و وطنفروشان باند ھای خلق و پرچ گروهنخستين

بين آحاد ملت به سال حاکميت شان تا توانستند آدم کشتند، خانه و زندگی مردم را ويران کردند، دشمنی و خصومت 

 سال حاکميت از صحنۀ قدرت و حاکميت در ١٤وقتی بعد از . وجود آوردند و آنچه را می توانستند به تاراج بردند

  . مذھبینار رفتند، از خود کشور به جای گذاشتند ويران، غرق در خون و تا گلو در چنگ ارتجاعانستان کافغ

بھدستور باداران کسانی که به محض آمدن شان به شھر ھا، . جانشين اين باند ھای دزد و آدمکش، اخوانی ھا شدند

اينھا در . آنچه از غارت اول تا آنزمان برپای بود افتادند خارجی شان، چون مور و ملخ به جان داروندار و باقيماندۀ

ًمدتا تمام مناطق روستائی را خراب خلق و پرچم که ع. حقيقت کارھای نيمه تمام خلق و پرچم را خواستند تمام نمايند

  .ان برابر نمودند سابقۀ چند ھزار ساله اش به خاکد افتادند و شھری مانند شھر کابل را باھاکرده بودند، اينھا به جان شھر

 و اجيران مصيبت مردم ما به اين ھم تمام نشده بعد از تجاوز امريکا و شرکاء بر افغانستان، در کنار آدمکشان ناتوئی

آدمکش آن، يک نسل ديگری از وطنفروشان و جنايتکاران که تا آنزمان در کشورھای غربی مصروف عيش و نوش 

  .ايات و خيانت ھای گذشتگان شان را تکميل نمودند شده، جنبودند، نيزوارد افغانستان

مگر در واقعيت امر  زنند یمًن که ظاھرا با يک ديگر اختالف دارند و دم از دشمنی اين وطفروشھا و جنايتکاران با آ

آن سرشت بيگانه پرستی و دشمنی با مردم و تاريخ افغانستان . م آنھا از يک سرشت و خميرۀ واحدی به وجود آمده اندتما

از ھمين روست که آنھا با وجود چنگ و دندان نشان به يک ديگر، در واقعيت امر با يک ديگر برادروار زندگی . ت اس

  .نيدپرچمی ديده می توا" حنيف اتمر"و ی ناخوا ی"معلم عطا"را در عکس می نمايند که شما نمونۀ آن 

ًھمين دو نفر که اکنون برادرانه در کنار يک ديگر نشسته اند، مسلما ھريک از آنھا به ده ھا و صد ھا فرزند بيگناه اين 

  .در حالی که اينک خودشان برادر وار با يک ديگر آميزش دارند. لمان و يا کافر کشته اندکشور را به جرم مس

  

  


