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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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  استاد اکبر قريشی

   ٢٠١٨ اپريل ٢٥

  

  )!مدآ دوستم جنرال( ترشد روغن  دراسالمی حزب نان

 
 

 در ما زندگی تمام و ميكرد می را پاكستانی ) یآ اس یآ ( دولت ریکنو دايم اسالمی حزب ما) ای یآ سی( باد زنده

 از دانشمندان و وروشنفكران نجيب و شريف مردم ما حزب و پاكستانی عسكر توسط ھميشه و رفت شده رتي پاكستان

 دايم و ميرسانيد می قتله ب پاكستان و افغانستان در ن و آاين نامه ب روزه ھمه را سفيد ريش مرد و زن و النکو خرد

 خود بادار نامه ب را خشتی پل مسجد فتيمرگ را كابل كه ھرزمان فتيم گمی و كرديم ومی كرده را شان مزدوری

  .كنيم می یرگذا نام )الحقءضيا(

 )یآ اس یآ( شما از اسالمی حزب وتمام ما گردد دولت يك ،دو وھر نموده پاكستان خاك ءجزرا  افغانستان  اين کهديگر 

خلق و پرچم و  دست از هكرا  ندهھپنا مھاجرو اھصد كه توانستيم ما و دساختي ھا زندان ما برای كه باشيم می خوش

 برای روزه ھمه وشما بوديم نموده تسليم شما دسته ب ويا نموده زندانی، راكشتيم شان اكثريت، بودند شده فراری روسھا

 را )جان رزیکو مدزیحا غنی() من طالب برادران(و شما كمكه وماب داديد می) وچپاتی دال(شمابوديم غالم كه حزب

 جوان نسل كه نمودند وھدايت دادند مدنآ كابل ۀواجاز كشيده سياه ازليست مارا نھاآو يدنمود معرفی النک بادار به

  . ببريم رامیآ به را كشور خام مواد ميبتوان تاما برسانيد قتل بهرا  شان ۀھم بايد را وروشنفكر

 مردم سر رابهئی  البنان چ ٢٠٠٦تا٢٠٠١  سال مانند باز را كشتار شود می قبول تان امر كه گفتھم  گلبدينما يعنی 

  .باشد كردهن كشوركس درتاريخ كه ياورمب نجيب و يفشر
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 دال(شود می تضمين تان زندگی و سازيم می مادهآ شما وحزب تان برای ھا را  زمينه تمام که گفت )ای یآ سی (ًابعد 

 خانه پول كه ام داده وظيفه جان اتمر و مدزیحا غنی هھمرا خودرا سفير و تبديل )چلو و وكباب پلو( به را )تان چپاتی

  . كنيد زياد كشتار تا دنزيادنماي را  تان ھای وباديگارد

 تان چشم گلبدين امروز و داريم مدنظر را یرگدي ھای چيز شما برای رفتيد ساخته وردهآبر را ما یرزوآ كه یزمان

 ، غنی ( با شما یپھلو تادر ام كرده روان ازتركيهرا  )جنرال دوستم( جناب تان دھمجا و" كمونست" برادر روشن

 ھای وجنك نمايد ويران یمدت برای را وخاك وملت مردم باز كه )نمايد ھمكاریديگر فرشان وطن و عبدهللا رزیک

 نامه ب را منطقه ما نظامی ودوستان وما برود بين از كشور اين نسل تا شود تر شديد و شروع تان بين در خونين

  . يمئنما يرانو وليبيا سوريه عراقمانند ديموكراسی

 عیواق تاريخ و شود می بيدار جوانان ی که زمان بدانيد شما ولی بكنيد توانيد امروزھركارمی كه گويند می روشنفكران

 نموده محاكمه كشور اين ۀيندآ ھای نسل یروز را وجدان بی و فروشان وطن ،تكارانيشماجنا كه يكند م قضاوت سرشما

 . نمايند می محكمه المان ھای نازی مانند وردهآ بيرون قبر از )وببرك تركی ( مانند را تان ۀمرد و

  


