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  الحاج محمد ابراھيم حبيب زی 

  ٢٠١٣ دسمبر ٣٠

  فق گرديدوانگليس در پالن خود م
دولت کمونيستی روسيۀ  ستانن افغاطرف با تھاجم انگليس و از طرفی دولت وقت نستان از يکدر ادوار گذشته ملت افغا

دين و نواميس ملی آرام نگرفته انگليس ھا را در  شوروی را به رسميت شناخت واين ملت غيور و با ناموس برای حفظ 

که انگليسھا ازطرف ملت مجاھـد افغانستان به  فاحش دادند ، زمانی قدم اول صرف با تفنگ ھای چقمقی  شکست 

اين از ليون ي بايد درآينده چند م، مصمم شدند تاچند نفرمحدود قام در مقابل مکناتن وانت خاطره شکست روبرو گرديد ب

  .گواه  است که تاريخيند ملت را نابود نما

بعداً  شيعه و سنی را دامن زدند و که خاطر خوانندگان ارجمند مسـتحضر است اولين بار اختالف بيـن برادران طوری 

خاطر اختالفات بيـن برادران پشــتون و تاجـک ما ه را ب قابل پول گروپ ھای فاشيستیم با استفاده از چند خائن ملی در

گيـری از ضياع خاطر جلـوه  ب.اين بديختی ھـا را ما و شـما به چشم سـر ديديم ين سـه دھـۀ اخير اپـيريزی نمـودند که در

 ور خالصه خبر امروز را به عرض برسانم که دولت افغانسـتان آزادی زنـدانيـان پاکستان راطه ب وقت شما عـزيزانم

با دولت افغانستان  رساند که طالبان  داند و ازنظر اھميت سـياسی می آينده را خداوند می! يک دست آورد اعالن نمود؟

   .ھند بودھم زدن انتخابات با دولت ھمکار خواه يکجا بوده و در آينده ھم برای ب

که ملت افغانسـتان ھمان ملت شجاعی است که ھردو ابر قدرت انگليس و روس را شکست داد آرام  ينـااما غافل از

در اصل اين دو برادر با ھم می افتند  موفقيت انگليس اينسـت که تاجک و پشتون بين خود نخواھند گرفت تنھا درفکرما

آقای حسين بارک اوباما که ريشۀ اسالمی دارد و   که اميد وارم.رود ن میآرزوی انگليس چنـد ميليـون نفر از بيبه و 

برادران تاجک ما برادران اصيل  شوم انگليس خود را مجزا نمايد و آرامی مکتب اسالم است از انديشه ھای  صلح و

د و در نشو ھم  نی باشيعه وس  پشتون و تاجک و،در مقابل دولت ظالم انگليس  واز خود و با خود دانستهپشتون خود را 

را   فـريب دشمن و نماينده ھای اجير شاندهحفظ امانت نياکان خود و يا بگوئيم نواميس ملی خود متحد ومتحد ومتحد شـ

  .     د با عرض سالم و حرمت ننخور

 

 


