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   فروشی يک خلقیشرفباختگی و وطن
  

 سوسيال امپرياليزم يکی از خلقی ھای شرفباخته به اسم محمد يونس فکور که تا ديروز خود را عام و تام در اختيار

 يکبار ديگر ١٣٨٩ سرطان ٢٧شوروی قرار داده بود و تا توانست به ملت خود خيانت و ظلم روا داشت، به تاريخ 

اين . و اينبار با زانو زدن در مقابل سفير کشور امپرياليستی انگليس عمق خود فروشی خلقی ھا را به اثبات رساند

ام عالوه بر اينکه ملت خود را جاھل و به دور از تمدن خطاب کرد، از کشته انسان بی مايه و رذيل با بی شرمی تم

ی مردم شرافتمند ئشدن سه عسکر نيرو ھای اشغالگر انگليس شرمسار گرديد و با گفتن فکاھی بی معنی و بی محتوا

  . و با وقارم را وحشی جلوه داد

ش تر از خودش در زمان اشغال افغانستان ھر چند ماھيت اين انسان بی مغز، احمق، وطنفروش و حزب وطنفرو

عزيز توسط اشغالگران سوسيال امپرياليزم  آشکار گرديده بود، اما اينبار چنان وطنفروشی و بی ناموسی نمود که 

  . سفير کشور امپرياليستی انگليس نيز از شرم عرق سرد به پيشانی اش نشست

که توسط وحيد مژده تحرير و در سايت بی محتوا و ضد مردمی جرمن آنالين به نشر رسيده،  اين مالقات گزارش

زمانيکه اين گزارش را خواندم و به آخر آن رسيدم از عصبانيت خود را کنترول کرده . برايم بسيار تکاندھنده بود

  . نتوانستم و يک ساعت تمام می لرزيدم

ی؟ ئورم را جاھل، وحشی و بی تمدن بگوخود حق دادی که ملت شريف کشت به أتو به کدام جر! آقای فکور بی فکر

ی، بی تمدن و وحشی خو تو ھستی که تا ئرد که ملت قھرمانم را جاھل می گوجھالت خو از سر و پای تو می با

اگر تو فکر ميکنی که فردا . ديروز ناموس ات را به روس و امروز ناموس ات را به اشغالگران غربی می فروشی

ساب اين گفته ھايت را مردم زحمتکش و شجاعم نمی گيرد، کور خواندی؛ روزی فرا خواھد رسيد که حساب ھر ح

  . کلمه ات را بايد پس بدھی

برای اطمينان خاطرت بايد بگويم که ديروز وقتی اين مطلب را در تکسی و با مردم خود در جريان گذاشتم، ايکاش 

عطش تشنگی آنھا فقط با ريختن . ت تشنه است املتم به خون. ی کردیشان را درک ممی بودی تا عمق احساسات 

  .یئتو اعدام است و آن ھم اعدام صحراجزای انسان کثيف و وطنفروشی چون . خون ات رفع می گردد

 


