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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 ١٢

 
   وطنفروشان  وجنايتكاران

  !كنند می خم ستانيترور و طالبان به سرتعظيم

  
 

  ھا كی ازطرف و  باكی صلح اما شده تعريف جنگزده ھایكشور و ھا ملت رامیآ برای ستزيبا و مقدس ۀكلم صلح

 و فروشانوطنبا ھم جنگيده اند؟  هدھ چندين ًاتقريبکه  طالبان با جنگسالران ؟رديگ می صورتوبه چه منظوری 

قيب به ر ھای گروه با مامپريالسي وسوسيال امپرياليستی ھای وكشور ھمسايهھای  دولتنوکر و جاسوس  الراناجنكس

بھانه ھای مختلف؟ اينھائی که بيدريغ مردم ما را به قتل رسانيده، خانه ھای بودوباش آنھا را به گورستان عزيزان شان 

  ی صلح نمايند، بين خود و يا با مردم؟؟ می خواھند با کتبديل نمودند
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 گروگان خود نوكرھای توسط را ما مردم باشند می اشغالگر ويا تجاوزگر ھایدولت به مربوط انش ھركدام گروھا اين 

 ھای وخانه اموال چور ،داخلی ھایگجن باعث ھا واخوانی فروشاننوط توتقوي خارجی ھای دولت مداخالت.  اند گرفته

 از عما عوام دمازمر یتعداد ،شان دربين مذھبی و سمتی ،قومی ،زبانیھای  تعبض وانداختن ھا گرو اين توسط مردم

 و هال وقتی می خواھند با ھم صلح نمايند جواب خونھای ريخته شدح. و زنان را به کشتن داده است جوان ،پير ،طفل

گناه ؟ اشغالگران؟ اخوانيت بين المللی و يا خود اين جالدان و قاتالن مردم بی ی دھدانسانھای بی گناه را چه کسی م

  افغانستان؟

اين از قبل روشن بود که اينھا يعنی تيکه داران جنگ و اسالم، انسانھا  و نھاد ھائی اند دزد، قاتل، جنايتکار، وطنفروش 

 سال قبل وقتی اين جواسيس و دزدان و ٤٠امروز آن را بنويسم، اين چيزيست که ی نيست که من اين چيز. و جاسوس

يگری زير چپن اسالم و امپرياليسم جھانی خزيدند، روشنفکران قاتل در دو طرف يکی زير بال شوروی اشغالگر و د

جھانيان ن را اعالم داشته، به شھادت تاريخ  بلند آآزاده و وطنخواه افغانستان با نوشته ھای افشاگرانۀ شان با فرياد ھای

  . را از کمک به اين باند ھای جنايتکار و جنايت پيشه برحذر داشتند

اين صدائی بود که مردم افغانستان از گلوی فرزندان صادق خود فرياد زد که افغانستان را ميدان رقابت بين خود 

ه پوف ھا، گربه چوف ھا و لت ما بازی نکنيد، مخاطبان اين صدا برژنيف ھا، اندرشوروی نسازيد و با سرنوشت م

، ھلموت کوھل ھاتينگ سيائو پينگ ھا،  ،ن ھاساير جنايتکران حاکم بر شوروی در يک طرف و کارتر ھا، ريگا

ه وسيلۀ نوکران جالدتان  که ب زدنددفرياران ابه اين جنايتکمردم با صدای بلند . متيران ھا و تاچر ھا در ديگر طرف بود

  .ھا، ببرک ھا و خمينی ھا، مردم ما را بيش از اين قربانی نسازيد" ضياءالحق"از قماش 

 نوکران شان مسلح اما اينھمه فرياد در بين تمام جنايتکاران تاريخ ھيچ شنونده ای نيافت، ھريک با ارسال سيل سالح

 و بعد از کشته شدن حدود دو ميليون از ھموطنان، گرد ھم می آيند، ٤٠ساختن و به جان مردم انداختند، امروز بعد از 

شکم خود طرُطر، بر قوی يگ ديگر سالم می دھند، دور از چشم رسانه ھا روبوسی می نمايند و از ميزبانی امير قبر ر

  .می افزايند، توگوئی در افغانستان ھيچ خبری نبوده و در اين سال برگی بناحق از شاخه نيفتاده است

کدام صلح؟ صلح با قاتالن مردم و يغماگران دارائی ھای شان؟ صلح با نوشتم صلح خوب و حتا مقدس است، مگر 

به رسميت شناختن و .  سال غارت و تجاوز است٤٠اين تقسيم غنايم . اين صلح نيست!  نه!وطنفروشان و جاسوسان؟ نه

ً عمال زير پای کردن خون تمام زاديھای انسانی است، بلکهتمکين به چنين صلحی نه تنھا زير پای کردن تمام حقوق و آ

نگيده اند و يا ھم بی خبر از ھمه آن انسانھای بزرگوار و گرانقدری است که برای آزادی افغانستان و رفاه مردم ما ج

  .چيز قربانی جنايات فاشيزم نوعی شوروی، گلبدينی، طالبی، مسعودی و يا مزاری گرديده اند

ردی از درد  و نه ھم می تواند د استهتا زمانی که حساب خون ريخته شده پس داده نشود، ھيچ صلحی نه شرافتمندان

 .ھای ھموطنان ما را درمان نموده، به کشتار انسانھای مظلوم خاتمه دھد

  


