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 ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ
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  کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ فبروری ٠۵

 

  یف نورالحق علوميکث یتصنع نطق ۀيروح

  

کند،  یموظيفه  یفاي ای حکومت وحشت ملۀر داخليث وزي به حی نظاری که از جانب عبدهللا شورای پرچمیلحق علومنورا

او . ستي به آن کلمات معتقد نکا برد که اصالً ه  را بی در وزرات داخله کلماتی صحبتی، طی مستعمراتید شورايئأبعد از ت

  : ن آغاز کرديصحبت خود را چن

  ميکر رسوله الی علینحمده و نصل"

  ميطان الرجيباعوذ با من الش

  "ميرحالبسم هللا الرحمان 

کرد  ی تمسخر مینآات قرياو سال ھا مردم عامه را به خاطر خواندن آ.  باال معتقد است؟ ھر گز نهینآ به کلمات قریا علوميآ

سم از او ي امرپال بهیشود که سرسپردگ یفکر م. دي احمق گردیکبارگيچطور شد که خودش به . گفت یو آنھا را احمق م

  : ن مجلس گفتاسپس خطاب به حاضر. ار ساخته استيک خر تماماٌ عي

 یتي امنیروھاير نيس و ساي پولین و پر افتخار افغانستان، به خصوص شھداي ملت متدیات به روح ھمه شھدايدرود و تح"

 یبرا. زمان قربان نمودنديفاه مردم عزت و رين امنيمأن خود را در راه دفاع از کشور، تيري شی کشور که جان ھایو دفاع

  ". مي نمای عاجل استدعا می مجروحان شفایل و براي صبر جمء بازماندگان شھداین، براي بھشت برءشھدا

داد، اما حاال به خاطر  تن ی، به ھر دنائت و ذلتی حزبیدن به مدارج عالي رسی از عوامل مھم پرچم بود که برایکي یعلوم

 از ین کثافت پرچميا.  فرستدیات ميده اند، درود و تحيرا به شھادت رسانمردم  آن خودش و امثالش  کهی ملتیروح شھدا
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 دست ۀ زادیمين داي معلولی ابد معلول گشته اند، الکن برایر آن براي به جا گذاشت که تعداد کثیخود صد ھزار نفر زخم

 که ھمچو ین نظام مستعمراتيت و لعنت به ھم اسی وجدان و پست فطرتیعجب انسان ب. خواھد ی عاجل میخودش، شفا

توان  یگناه ما غرق است، مين نوع مردم، که دست شان تا شانه در خون مردم بيا با تقرر ايآ.  افراد را در خود جا داده است

  صلح و آرامش را در کشور برگرداند؟

ت و فروخته ي خاصین انسان بيا. ستد مردم مايق آن مورد شک و ترديشکش کرد که تطبي را پیئ ماده ٢٧ طرح یعلوم

  . خواھد و بس ی صرف قدرت مست، بلکهي معتقد نیپ انسانيچ پرنسيشده به ھ


