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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  استاد اکبر قريشی

  ٢٠٢١ فبروری ٢۶

 
  استاد اکبر قريشی

  فاسد  ود يلعنت به دولت پل
  !یوحش انرو و طالب انهي تندرو  می اسالمیگروه ھاوتمام 

  
ن خارجی  به دست گرفته اند با تمام باند ھای اسالمی  کند رو وتيز ا  متجاوزۀکه  زمام امور کشور را به وسيل کسانی

امادر پيوند با اشغالگران يا خارج از حاکميت قرار داريد   کومت  و حۀکه  چه در بدن رو وميانه رو وھم چنان کسانی

 ی نه از حقوق انسان وديباش یگاه مآه يم تربيد نه از تعلي اخالق ھستید نه داراينه وجدان دار ھا شماقرار داريد، 

 احساس وطن پرستی در  ایه ونه ذردياز وطن شرم ھم ندار سکان بی وجدان ۀشما گل.   چيزی  می دانيدیوبشردوست

مردم  که اطفال د يدان ی تان مۀھم ءاي حی و ب ، فاسد  ، دزد  پودهی شما تكنوكرات ھا. وجود بی وجود تان  موجود است

ان بی وجدان ستيترورو تكاران يعساكر در سرك ھا توسط جنا و رتبه ئين ن پاامورأ مان ، زنان وچاره مرديب و ب يغر

 . ديباشی  قدرت مو یردن دالر چوكدا كي تان درغم پۀ ھم ولی شما دجاالن  وناموس فروشان شوند  ی ترور مھر روزه

ده ين گردآ باعث  تان ۀ که جنگھای  خاينان باز شروع نموده خود  را شما  قوادان ی و حزبیمي تنظ وی مذھبیجنگھا

 .رود ی شده مهكشت  دفاع و غير نظامی یردم بطفل  وجوان وم ھا صد کشور تاي وال و ھمه روزه در كابل کهاست
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ان  زن، اطفال،ی وحشیتوسط شما گروه ھا کاری ديگری  نداريد   یبچه بازکه غير از رت يغ یب ھای  مال  و ھایچل

شما بی وجدان  ھای کند رو وتيزرو وميانه  . می گردند ران يسرك ھا و ، شفاخانه ھا، مكاتبان کشته می شوند  و مردو

 ھا که چشمان تان را  شما.ديان برپا نموده ا در سرتاسر افغانستی ظالمانه زي خونر وی ماتم عمومرو ودولت فاسد يک

 راھی  در چھار کهنديبي بتان  را باز کنيد و یبه  روی کشتار  زحمتکشان کشور بسته ايد يکبار  چشمان بدون شرم  وحيا

  و اھل کسبه  تبنگ فروشان كرا عسن دولتی،امورأ مان ،دوكانداران  مرد ان و زنی شھر كوچه ھا  كوچه پس کی وبره

  بچه تان ومصروف ) باند بازی( یباز  حزبو) باند( در غم حزب بی مسلک ید وشما پست ھانگرد یچاره ترورميب

  .  تان ھستيد ی باز زن و یباز

ان نوکران خاص طالبھمزاد ھای وحشی  تان . نموده ايد غارت  و چورتمام سرمايه ھای ملی  را  به نام  اسالم تان 

د يشما پله  لعنت ب. بين المللی تان ھستيد یامر بادارھابه د وطن ب كشور وترور  اواليرفكر تخه  بامريکا وپاکستان 

  ايران  وه ي ھمسا کشور ھای  ِوطن فروش وطالبان نوكر ھای  تكنوكرات .ی وحشی ھا صفت و سگوانيحی ھا

پرچم  امريکا  غنوده و سايه   که اکنون در زيرن وطن فروش خلق پرچما از فاسدی تعداد يک مزدور  ديگروپاکستان 

کری   لباس نون  خلقی  وپرچمی اخاينران اجنايتک. ت در حق ملت وطن نموده انديجناھاصد خود  ی اخواناند با برادران 

 ئی؛ سنا،یدل شناسي ب و یاز موالنا  شناس  دادیئكاي وامریئاروپا ھای ون يزي تلو ھا وسبوكي در بدن خود نموده در فنو

اما در درون کشور متحد  . خود را از وحشی ھای  طالبی   با فرھنگ تر  جلوه دھند  تا زنند ی میسعدو حافظ 

وھمدست وحشی ترين  حيوانات انسان نما ھستند که در بربادی کشور امروز نقش شان چه در دولت  پوشالی  وچه  در 

  . نيست خدمت طالبان کمتر از ديروز که خودشان به وسيله  روسھا  به قدرت رسيده بودند کمتر 

بدنام را نھا آ  می خواھند گريدر لباس دخلقی  پرچمی ھای  ،ميوطن پرست دار و ك نام ي امروز چار نفر شاعران ن

 د را گرفته ي پلین انسان ھاي ا وطن جلویواقعبان ي اد، شاعران، استادان پوھنتون، كشور مایدانشمندان واقع دي با. ندينما

  توسط اينھا  ھستندمردم تمام ه  پاكستان كه مربوط ب، افغانستان،كستانيتاج ،ران ي نام چه دراكين شاعر ني چندو نگذارند

   .كننداستفاده ء سو از آنھا وشوند بدنام 

 سوء استفاده  ی روشنفكر و یكه ازروشنگر ی طوری فرھنگ وی ادب می خواھند  از مسايل گرعامله   می ھاافت ن كثيا

 یرازباستفاده ان ھای کشورمسپورت ودانان سيقی مو، ھنرمندان ،ز شاعران وطن پرست ند اھخوا یحاال مکرده اند 

نت  مردم ين را  درذھين استفاده نموده ودين فروش از دي دیمال ھا و خوند ھا و آ ھایچلکه   ھمان طوری .ندينما

.  ھا گرفته شودنيد جلو  اي با .دي نمایكار را م ني ھمف يب وشريفطرت درحق شاعران نج  پستین انسان ھاي ھمکوبيدند

جوانان كشور ما ان و ريپ ان ، اطفال،ترور زن اگر امروز دم  صلح دوست ی كشور ھا و ی حقوق بشر جھانفعاالن 

 بزرگ در حق  یجفا بيشتر  از اين  سکوت وبی طرفی  اختيار نمايد  ی وطفل كشنشود  ودر برابر زن کشی گرفته 

 .ما می باشدكشور  قربانيان ترور ونسل ھای آيندۀ

 

  

 


