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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  

  استاد اکبر قرشی

  ٢٠١٨ جون ١٧

 

  !شدند زادآ لنگی با و فتاررگ چادری زير" احمدزی غنی"برادران 

   
 و فروشان وطن تمام رزیک حامد ۀدردور آيد، وجوده ب امريكا دولت توسط دوسره كفايت بی دولت كه آن ازقبل 

 ووعف نموده جمع) پارلمان(ینعي فروشی مرغ بازار و طويله بين در  قالبی ستانيكمون با را ھا اخوانی رانالجنگسا

  .شد جھان در ما وبدنامی كشور بربادی باعث  که نمود اعالن گر خارهتس اتوسط عمومی

 جھان در خودش اما زند می بشر حقوق و ديموكراسی ،بشردوستی خواھی،بشر زا داد كه امريکا اشغالگر دولت امروز 

 كشور در را خود منافع تا وردهآ ميانه ب مردمان بين در را كشی نسل و ويران ،دره ب در را جھان  نمودهریبش جنايت

ش سياھ لست در كه ا ی رانكش دمآو ددز،  جانی ًافور شد واقع خطر در اگر و ديگر به زور سرنيزه تأمين کند ھای

  وجھانمردم  به و  می نمايدرھا صلح نامه ب كشيده لست و ھا زندان از خود نوكر ھای دولت خواھش بهدارد قرار

  .آورده است رامیآ اشغال تحت دركشورگويا  كه كند می وانمودکای اشغالش شر
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 كشور تمام از كه متحد ملل چرا دانم نمی نم .بيرون نمودندمتحد ملل سياه ستيل از را گلبدين پيش  وقتچند طورمثال 

 و بشر برای ما كه دتوان نمی فتهگ را امريكا و به بودھ خاموش ریبش جنايت اين مقابل در دكن می نمايندگی جھان ھای

 كاران جنايت تمام وشما كنيم كارمی اند ديده جھانی جنگ دو و كنند می زندگی زمين درروی كه ھائیانسان تمام رامیآ

 يا و ترور را بيگناه انسان و ھزاران اھصد ، دارند قرار ما سياه لست ودر اند نموده ریبش جنايت كه یئھا وريستوتر

 اعمال ازآنھائی که حتا  است متحد ملل قانون خالف كه می نمائيد کاریخالص ما نزد از نآو اين نامه ب اعدام نموده اند

  .ندگير می قرار مردم ضد ی نمائيد در حالی که ھنوز ھم  مرھا دنيستن مانيشخودپ

 کرده ايد رھا ساخته خالص سياه ستيل از را كابل قصاب و كش دمآ جانی يك اول مرحله در شما افغانستان در امروز

 در روزه ھمه و است نكرده ما یاردو و عسكرشما حق در كه نبود جنايت چه مدهآ افغانستان در كه یروز ازوی ھم 

 در  شان اكثريت دھستن وطالب داعش ھم خودشان .كنند می یئصحرا واعدام ترور را نفر اھصد ما كشور ھای واليت

 ملی ارودیبه اصطالح  توسط كهآنھائی  .دارند خبر تان واستخبارات دارند زندگی فاسد دولت ھمرا )ارگ( داخل

  .شوند زادمیآ افغانستان انھایزند از احمدزی غنی اشرف مال فرمان به ه چندما از بعد گرفتار

 از گلبدين مال اخوانی باند از تروريست و قمارباز د،دز ،قاتل) ٢٥٠(تعداد به ديروز پوليس جنرال يك ۀفتگ به نظر

 برای شرمساری و خجالت باعث دشدن ازاد بابا لنگی  باو شده بودندگرفتار باچادری كه و بگرام پلچرخی زندانھای

 نمی رفته گرا چلو وپای اشعبدم كار جنايت چار توان شد کهاند نموده اشغال را افغانستان كه یئھا دولت و ناتو ،امريكا

  . توانند

 می تمجيد خواسته تان سفارت درداخل يانئامريکا شما نده اشد زادآ كهرا  اش دستهو دار شموله ب گلبدين مال امروز

 برایھم  گلبدين. دننگير غرض ر به نيروھای اشغالگر شما مگ دنبكن دندار رزوآ یھركار که يدئنما می تشويق و ديكن

 در باشيد نئمطم كنيم نابودمی  را شان ۀھم ھست حاضر شما نوكر كند اقدام شما عليه ھركی .چشمگويد می شبادارھاي

 دو را ٩٠تا خاطره ھای دھۀ  كه است مدهآ اسالمی حزب نوبت دارد قرار وخاك خون در كابل كه ساسح ۀمرحل ينا

 باز وبچه ونادان بيسواد ، جانی،  قمارباززد، د ی کهچيز بينيدن افغانستان در را پرست وطن انسان نسل كند زنده باره

  كرد خواھد حكومت ما كشور دروجود دارد  دنيال دروقات اجنبی نوكر

  


