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  استاد اکبر قريشی 

  ٢٠٢٠ نومبر ٣٠

  

 اکبر قريشیاستاد

  ! به نسل ھای آيندهالبطانت يخ ت ويجنا
گروه وحشی طالبان تانکر ھای تيل را توقف داده تمام  تيل آن را  

  .در کناره جاده  خالی کردند

كه دست به اعمالی را خورده باشد  ر مادر خودي شیاگر كس

 مردم ن جنايتکاران اي  . ی زند نميت استت وبشريخالف انسان

اين نوکراِن  دشمنان  .  می َکشند خون به خاک و ار وكشور خود

مردم افغانستان،  گويا از اين  آب وخاک نيستند واز مادر و پدر 

اين وحشيان بی آزرم  نه از دين و نه از . پاکستانی متولد شده اند 

دن  انسانيت و نه ازاخالق باخبر ھستند وبا تمام مظاھر انسان بو

  . وترقی وتکامل  در تضاد قرار دارند

 ووطن  ديگری به جز و يران کردن ل  انسانی و شرافت  ھستند که کارطالبان  وداعشی ھا  تھی از تمام  فضاي

  .ميھن ندارند بيگانگان و دشمنان مردم وبرای نوکری 

نام دين ه ه ھر آن  ب  به جز قتل وغارت چيزی بھتری  نياموخته  اند ک،ازاسالم  اين وحشيان ونوکران پاکستان

  .  زنند مسجد ومدرسه  را آتش می،  سرکھا  را تخريب و خانه ھای مردم و  پل ھا ،مکاتب
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 ان وتوده ھای كاندار دان،  استاد، دانشمندانان،وجوانان ريپ قتل وکشتار به سرگرمی شان تبديل شده است که 

 یھاھ را شاھراه ھا ول دري تی تانك ھا بي به تخرشروعباز ته سنشرام ناين گروه وحشی  آ .نديبكاررا ترور نمايغر

 ،كردند می  اره ی عمومیھاه را در شاھرا دار وهيرميدار وغ وهي می در زمان سابق درخت ھا. نمودندیعموم

 لي تد بعد از توقف دادن تانکر ھا   تمام وردنآ ی م تيل گري دی از كشورھا برای زمستان كهان  را جراامروز مال ت

   . تا تيل  به دسترس مردم قرار نگيرد ساختندی جاری ھای پھلوی  سرک  در جورا تانکر ھا 

ئی ھای كايفاسد وامردست نشاندۀ برند دولت  یلذت م از اين عمل غير انسانی  خود  تماشا دارند وی وحشطالبان 

رای  كه ھمه بدخاموش ھستن به خاطری  دارند گر آگاھی  ا.  ندارندیگاھآ وادث  ح وگويا از اين رام بوده آاشغالگر 

  . متحدانه عمل  می کنند افغانستانیانريو

  .ل خودرا گم نموده انديوفام  خودی زندگ ھمه وھمه راهِ ان  مرد،ننا ز،كارانه  كسب،كانداران د،تاجران،مردم 

نام ه  بی وزارت فاسددست نشانده و دولت  و رند  گيی كه از خون ملت  معاش  م مفتخوری ھا ومال ھایشدند چلکجا 

 که ن فروشياحزاب د.ی از اينھا بلند نمی شود ئه ولی صدا ھا را دور ھم جمع نمودی تمام چل که اوقاف دارد و حج 

  .كشند ی خودرا نمی صدا ھای وحشی ، ن عمل  طالبي اۀ در بارنام اسالم  را با خود يدک می کشند 

  ی مولو ، ھامالشد  كجا  اسالم،ن فروشانيشد د  كجا. روند ی  مردم  خورده مۀمرد زنده و  از نان مال ھای مفتخور

  دبه یھا شيش ھا وريري بچه باه سوده ھمرآ گدا  وش ھستند مسجد گرمنداوت يھمه شان فاقد علم ،ھاموالنا ھا و

  .ندانداز یدر مساجد اتن م خودمانند 

 و بچه بازی حق  مال که نوبت مالست كنند  یرا روان م  ھایچلھای مردم  شام  پشت خانه  اين دين فروشان ھر

  چتل در ھردویزار ھاي  با ا وسناتوران  است که   شورا ناليوكبدتر از مال ھا ومولوی ھا   .دين فروش را بدھيد

    .كنند یغوغو در سالم خانه مو رند يگ یكا ميوامردست نشانده   از دولت ته معاشس نش ومجلس سناشوراجا 

د يم بايد تا چه وقت پراگنده باشيفته روان ھستگ ی بل ـی بل و خوـد تاچه وقت خويد ازحق تان دفاع كنيدار شوي ب مردم

 ، روشنفكران روشنگران،یاسي مردمان س،دهي مردم فھم، استادان،  از دانشمندانموکراتيکدھه متحد بك جي

را  با  كشور. دا كنندي نجات پست ھايع وترورين فجاي از ا ومردم   تا كشوريم ئسيس نماأ تامعهج نانز و نمحصال

  .داشته باشند وشرافتمندانه  در صلح و باھمی رام آ گی زندکنيم تا  مردم  باد آاره  دوبدستان توانای مردم 

جناياتی از اين نوع، محدود به زمان کنونی نمانده، با جذب پترول به زمين، آبھای زير زمينی منطقه را نيز مسموم 

 . بيمار می سازند ما را نيزنساخته، فرزندان و نوادگا

 

 

 

 

 

 

 

  

 


