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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

  ٢٠١٩ اپريل ٠٧

 
  
  ،ريخه ب عاقبت

  ! كند یم كله به كله طالب انقاچاقبر را با دانزد قطر در باز كايامر مپرياليسما
 

  
 نيمھ ديدار رزوآ و ديا نموده كشور یرامآ  ویادبآ وقف را تان یزندگ كه خواهيزادآ دوستان وطن شما دسته ب قضاوت

 را  افغانستان وضع یھا تيواقع تا ديا نموده كوشش شهيھم و  ابدي نجات رانگرانيو وطنو نقاتالدان، زد دست از
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 و جاسوس ،فروش وطن، طلبه جا ،هخودخوا نفر چند یھا تيجنا از تا ديساز برمال جھان بشردوست یانسانھا یبرا

  .ديزسا گاهآ یتسيفاش یھا دولت یھا نوكر

ی بينند م سرشاردارند منابع كه یسواديب یھا كشور در ادتريز را خود منافع یجھان مستبد یھا دولت ز آن جائیا 

 مردم ضد ،ضداسالم ،روشفكر ضد شان ۀھم باطن در و ظاھر در یاسالم رکروشنف نامه ب را ھا گروپ از یتعداد

 یگاھ، را ارگ یھا تيوفاشس ھاتكنوكرات یگاھ ی دھدم منصبو  مقام یاسالم تكارانيجنا به  یگاھ ،ساخته مادهآ ھستند

  . دارند دركنترولرا   كشور اوضاع رفتهگقرار ھمه سأر در خودشان و را طالب یوحش یانسانھا

 یباز" لزاديخل"خاص ۀندينما بود نآ ۀدست و ودار كايامر نفعه ب كرد یچرب ھا گروه گريدی باال تيجنا رد كه گروه ھر

 المثل ضرب نمود صحبت جداگانه طوره ب شان ھركدام هھمرا انداخته كن هبات یھا گروه نيا نيب در را پشك  و موش

و " ايس" جاسوس وھم احمق ھم شان ۀھم ھا گروه نيا " ماند ینم در مفلس ھست جھان در احمق" تا نديوگ یمکه  است

،  یربان ،ميفھ ميقس ،فيشر نواز ،وھبوت رينظ یب سرنوشت به ندينما یچيسرپ رگا. ھستند یجھان ديگر نھاد استخباراتی

  . شوند یم چارسرد.. .و عمر مال

 قبول ديبا نوكر،  كند بادار را شنھاديپ ھر اي لهيفص ھرعنی ي ھست نيمھ "سيا"ھاد ھای استخبارانی من جمله ن قانون 

ھای  دستهو دار و  تسيفاش دولت ،طالب ،یاخوان فروشان وطن ۀھم شموله ب یمل نانيخا نيازای تعداد نيبنابر .دينما

  آنیاکوشر كايامر یتسيفاش دولت یاھيس یتارو ی شوندمجمع لزاديخل توسط قطر در كايجھمورامر سيئر امر به آن

  .شود داده خاتمه ترمپه گفتۀ ب رهخمس یجنگھا نيابه . شود ديسف كشور تكارانيجنا توسط

 وچور ،ھايزدد، ھايرانيو یبدنام وقت چيھ؟ ديبر یكجام ديا وردهآبار كه راتاريخی  یاھيس یرو : از اينھا بايد پرسيد

 كشور یعواق خيتار و  ديا نموده شيزماآ ما خاك یباال که را بمبھامادرريختن و ،گنا یب انسان صدھزار و کشتار چپاول

 بيتخر روس و شما توسط كهيئھا یجا خواھديم باز امروز ديا شده ابرو یوب بآ یب جھان حسطه وب ستا كرده ثبتما 

  .ديئنما رانيو تان یھا اجنت توسط ن را ھمآ شدهن

  می خواھيد ، برای آن که نتوانند شما را از خاک ما بيرون اندازند اند هكرد درك را تان یھا انتيخ كه جوان نسل 

ًطالب را مجددا بر سر کار آوريد تا آنچه را شما نتوانسته ايد خراب کنيد و آنھائی را که نتوانسته ايد، به نيابت از شما 

  .شدويران کرده بک

می ته می شود، داده ن و وطنپرستان واقعی کشور بايد بدانند که حق گرف تمام آزاديخواھانصتمام وطنداران به خصو

 زندگی کردن، در رفاه و آرامش زندگی کردن، حق ماست حق مردم ماست بايد ندانهشود، آزاد زندگی کردن، شرافتم

ش و خاين که ھمه را به گروگان گرفته اند  نفر دزد، وطنفرو-١٥ الی ١٠٠دست يکی نمائيم و کشور را از چنگال 

در غير آن می شود گفت آيندۀ خطرناکی در انتظار  .نجات داده، باداران آنھا را نيز از کشور اجدادی ما بيرون اندازيم

 .کشور ما می باشدما و 

 

 

  


