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  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٢٠

  

 ! جنايتکار و وطنفروش از يک عجوزۀ ھزار داماد٢٥٠خواستگاری

  

 جان اشرف برادران  و اھرانخو باه نغار  ولھباد گل! دياريب را یرزکحامد مال و خواھران  انبرادر !گل دياريب گل

  !!دياريب افيس مال امامت با،  دياريب گل! دياريب را جان وعبدهللا

 ديا دهيرسان روز و  حال چه به كشوررا ده نيچند مدت یاخوان فروشان وطن شما ؟؟یتاك یمنطق یب و  یيايح یب ،شرم 

 از ھزار ٢٧ ،مھاجر را ليفامھزاربه صد ھا  .ديا نموده  و نابودگوره ب زنده ھا ايدر و ھا كوه به را گناهيب انسان ونيليم

 به  هبرد تان یبادارھاو به  چور را كشورھای  ميموز یخيتار ثارآ  و حتایئدارا ،مال ،رانيو را افغانستان یھا هيقر

 یربش یھا تيجنا شما مانند ھاھم نيا ديرس ھا یاخوان نوبت فروشان وطن شما بعداز .ديا فروخته جھان یبازارھا

 سرتاسر ، پروان، قندھار وگذر ھندو،  پروان ارتهک در را ھا وسك وھند مردم یھا خانه. دنداد انجام شرف مردمی باال

  . جاوز نموديدت شان ناموس به و  چور افغانستان
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 ٨٠ ديداد در كابل در را  یميتنظ یجنگھا ديامدين جور ميتقس در و چون  دينمود بصغرا  مردم مال و یدولت یھا نيزم

کاه ماش فروخته و يا به باداران تان  متيق به كستانيتاج و  پاكستان ،رانيا به را اراتيط تمام ديا كشتهرا  یكابل ھزار

  . يدداد تحفه

پيش لشکر غارتگر و اکه رقصان و پايکوبان در پيش مردم خونين بود و خون آن زخما خشک نشده بود ی ھامخوز زنھ

ی انجھت رااين بار استخبا.  بازھم به قدرت برگشتيدخونريز امپرياليسم جھانی به سرکردگی امپرياليسم امريکا و شرکاء 

ی  و کشتار يشتری عمل می کرد، شرکای جنايت تان را نکتائی دار به افغانستان فرستاده، به جای راکت زن بکیير زبا

 دردناک توأم با سرافگندگی،  مرگی.حکوم به مرگ نمودرا معتاد ساخته، ھمۀ آنھا را مانسانھا بدان وسيله، ميليونھا نفر 

  .فقر و بيچارگی

کارش " محلل"خليلزاد به حيث .  بارديگر امپرياليسم تصميم گرفته تا باز ھم شما را به حجلۀ زفاف با طالب ببرداينک

اران عروس خانم با دستان خينه کرده حاضر است، قطار خواست. را انجام داده و از لحاظ شرعی مانعی باقی نمانده است

  .اين عجوزۀ ھزار داماد ھم منتظر

فکر کرد حاال که اينھمه .  که عروس خانم از ديدن اينھمه خواستگار ترسيد و يا خودش را گم کرد رسيدرناگھان خب

عقل حکم می کند ،  و از اعتبار خود کم کنمده اند، چرا زود بلی بگويمخواستار بعد از آنھمه روسياھی در صف ايستا

آنقدر نخره کنم که دل در . پوست سير و عصای دست شان نوک سوزن بگرددکفش شان  تل آنقدر آنھا را بدوانم که 

قرمز بگويند و نه ھم اين که بالی چشمت  خطوط نه ديگر. دلخانۀ ھيچ کدام شان نماند و تمام شروطم را بپذيرند

، بپذيرند که در بپذيرند که وقتی پای به خانۀ شان گذاشتم نرومادۀ شان را مطابق شرعيت طالبی ختنه می کنم. ابروست

پذيرند که باز ھم تيلويزيونھا را به دار خواھم ستديوم ھا، باز ھم نمايش اعدام زنان بی حجاب را برگزار خواھم کرد، ب

، زنان را باز ھم در خانه ھا ی خواھم ساختمسلمان اجبارو يد، طول ريش را اندازه خواھم گرفت، نماز را بر ھندو کش

  ...محبوس خواھم ساخت و 

 ننگ نکاح جمعی را اند نفری خواستگاران نه تنھا با اين کار ھای عروس خانم مشکل ندارند، بلکه حاضر٢٥٠قطار 

زه ا خانم خوش بچرند و اجبر عروس و ط بر اين که خودشان را بگذارد تا در دور نيز با عروس خانم بپذيرند، مشرو

  .يابند تا پيشاب عروس خانم را تبرک گونه به کار برند

گ و  نن!جدد، عجوزۀ ھزار داماد يعنی طالباين دالالن به حجله رفتن م" غنی احمدزی"و " کرزی"ننگ و نفرين نثار 

ننگ و نفرين به امپرياليسم امريکا و شرکاء تدارکچيان و برگزار کنندگان اين محفل ! نفرين به خليلزاد اين محلل رسوا

  ! ننگ و نفرين برتمام آنھائی که اين جنايت را می بينند، مگر دم نمی زنند و آن را محکوم نمی کنند!رسوا


