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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

  
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٨

 
  انگليس و استخبارات امريكا

 ھای شان را تحميل می دارند پالن افغانستان یباال

  
 معی از وطنفروشانج

 ،انگليس، عربھا ،يونان ،روم ،ھسپانيه ،پرتگال، ستا حال دھشا تاريخ داريد خاطره ب نجيب  و شريف مردم شما

 شده دنيا سردمدار امريكا امروز .کنند می و هكرد تكه تكه  و پارچه پارچه را جھان امريكا يسمامپريال باالخره شوروی

 در زياد اننوكر  وھا اجنت ،نظامی و اقتصادی قدرت  به عالوۀچون دنكن می باشد ھمان را خواسته شان دل ھرچيز

  . ندا كرده تربيه جھان ھای كشور
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 كاره ب را باراتیختاس اقدامات قرارگرفته خطر در ھرزمان شان منافع قتیو داده در ھا كشور در را.جنگ ين ابنابر

 و یشورو عليه ربانی و ديگران -  گلبدين رھبری تحت پاكستان در ھارا اخوانی ءابتدا افغانستان در مثال طور .سته اندب

 جنش مسير شت شان را تعيين بدارند، ونقتی مردم دست به کار شدند و خواستند سرو . به راه انداخت پرچمو  خلق باند

رقرار ساخته، نيروھای ملی و ب نزديك ۀ رابط ھا پرچمی و ھا خلقی با داده ريتغي ورویش عليه را كشور مردمی ھای

  .بی کردندانقالبی در داخل و خارج از افغانستان قصا

بعد ھا  وحدت حزب،  انظارای شور مانند اخوانی ديگر گروپھای ای یآ وسی شش أی ام استخبارات وقت درھمين 

 و ساختند حاكم یديگر انجنايتكاری باال را كارجنايت گروپ يك ،نموده جذب خود واسيسج توسط را...  و طالب

تاد عم موادمخدره به را مردمسپرده در عين حال  مخدره مواد قاچاقو يزمترور ،جنگی ھای هگرو به مارا وطن درنتيجه 

 ...ذھبی و م ،قومی ،زبانی تبعيضفعاليت نيروھای ملی و انقالبی، به اين ھم اکتفاء ننموده  جھت خنثی ساختن . ساختند

  . روند می زده دامن خود اجنتھای سطتو را

  ندوش قومی جنگھایو  بدبينی باعث  تا ندددا قرارو يا يک ناسيوناليست تنگنظر را  تفاشسي يك یھرقوم سأدرر آنھا 

 نامه ب" سيا" استخبارات .رفتند زده دامن دركشور را جنگھا. ندكرد يجادا وامريكا انگليس خود كه را طالبان. که شدند

  .كردند تقسيم گروپ چند به را جنايتكار و فروش وطن ھایگروپ صلح نامه ب و ديموكراسی

 ،جاسوسو چاپلوس هچ و ھر آناحمدزی غنی ۀدستودار ،راتتكنوك ، پرچمو  خلق ھای باند،  ھا اخوانی ،طالب نامه ب  

نگھای شان را تازه مه را کله به کله کرده زير نام صلح، جھند ھست افغان نه دندار وجدان نه که ملی خاين و فروش وطن

 می ارگ داخل ا شماست،ب حق گويد میو  رود می طالبان پيش جداگانه طور امريكا ۀنمايند خليلزاد از جمله. می کنند

آنھا ذيحق دانسته  رود می خلقی پرچمیھای  باندھا،  اخوانی نزد كه زمانی ،ھستم شما طرفدار منی گويد که  م و شود

  .شود می تيار چيز ھمهبه ھمه وعده می دھد که 

 كند می پيدا ادامه شان بين جنگکه  ی دھدم وعھده نھاآ ۀھم برای گردد می شرفياب وانگليس امريكا سفارت در قتكهو 

 زير مواد تمام نمايند خودفيصله بين تا اينھا بريم می بيش خودرا ھای پالن ما تسا نموده گم خودرا راه ملت بيچاره

 وسر شده فروختهی ھا ليدر يا ھا فاشسيت اگر .ستا اشغال دركشور  وانگروگ مردم يشود م برده ما توسط شان زمينی

 كدام اگر شوند می خاموش شان ھمه،  ماست پيش تان جنايت ھای دوسيه بگويماين که  يا و پول اندازه يك با  كنند صدا

 توانيم میکه  كردهذنفو نقدرآ شان دربين ما استخبارات باشيد نئمطم شوند می ترور خودشان توسط دنماي سرپيچی شان

 گروپ اين از ھركدام باز ستا زنده خليلزادتا .  كنيم تطبيق ھا وجاسوس نوكرھا اين یباال خودرا دايمی ھاینپال

  .رنديگ می وھداھيت كنند می ھا سفير تقديمو   تھيه راپور روزه ھمه ھا خانه سفارت به جنايتكاران

 توسط آنھا اھداف شان و ددارر اختيارد راه گرو يك خانه سفارت ھر كه ايد ديده سال چندين درطول افغانستان شمامردم 

 ھميشه آنھا بين خودزيرا . چيزی به جز فريب مردم نمی باشدمی زنند، اين که امروز از  صلح گپ . را پيش می برند

صلح داشته اند به صده ھا ھزار ھموطن مظلوم ما را کشته اند، مگر ھيچ کدام بر ديگری دست بلند نکرده است، زيرا 

ھيچ گاھی با مردم صلح نمی نمايند مطمئن باشيد آنھا . جنگ ھردو طرف با مردم افغانستان است. ندآن بين ھم صلح دار

ًی که آنھا فعال تبليغ می دارند بيشتر ھمکاری دو قصاب و سالخ را در صلح. و از ريختن خون مردم دريغ نمی ورزند

 .تکه تکه کردن قربانی که مردم باشد نشان می دھدو بريدن گلو 

  


