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08.12.2007   اجمل انتظار 

 

  شمالاننگ ساالرمشاور ارشد ج  وسازماندهمحمود بريالي، 
 

 نيرو ها ي ملي و ترقي خواه است  اين اينقطع فوري جنگ در کشور يکي ازمطالبات جدي مردم ما تلقي ميگردد بنا بر 
سازند؛چنين يک برخورد با مسايل ميکه  نيرو، قدرت و دانش خود را در امر قطع جنگ و تامين صلح وطني  متمرکز 

  . ني را تشکيل ميدهدحاد کشور مبين خصلت و ماهيت نيرو هاي افغا
  

افراد، شخصيت ها، گروه ها،حلقه ها، سازمان ها و احزاب سياسي سالم انديش، متعهد و رسالتمند در فعاليت هاي 
سياسي و امور تبليغاتي خويش  در جستجوي راه هاي عملي قطع جنگ و دريافت زمينه هاي عملي براي تامين صلح در 

  .کشور اند
  

ن و حلقات سياسي داخل و خارج کشور، قبل ازينکه به حل پروبلم اساسي کشور به پردازند، در اما تعدادي از روشنفکرا
  .فکر تامين منافع گروپي خويش بوده و خود را از منجالب کيش شخصيت بيرون کشيده نمي توانند

  
ببرک کارمل و آور و ننگين را دفاع از گذشته شرم "ميهني"چنانچه امروز استقامت اصلي فعاليتهاي سياسي گروپ

  .محمود بريالي تشکيل ميدهد
  

 آيا. توصيف و تعريف مينمايد" رهبر فرزانه و خردمند مردم افغانستان"،ببرک کارمل را بمثابه " ميهني"نهضت 
فردي را  ! ؟، رهبر خود ميداند خوراک ماهی های آمو ساختردم نعش گند او رابراستی اين مفتن و شر انداز ملی که م

 آيا  و سالها به ديکته روسها مردم ما را خاک برسرساختند ميشود رهبر مردم خواند؟ودوز روس در کشور بکه عامل تجا
فردي را که  جوانا ن ما را به اموزش وپذيرش اخالق شوروي و فرهنگ شوروي دعوت مي نمود وآيا فردي را که از 

 ناميد؟ آيا "ر فرزانه و خردمند مردم افغانستانرهب"منافع ستراتيزيک روس  در افغانستان نمايندگي ميکرد؛ ميتوان 
ر ما ، توهين و تحقير به مردم آزادي دوست کشو"رهبر فرزانه و خردمند مردم افغانستان"مسمي ساختن کارمل بنام 

   نيست؟
 ملي افغانها ضربه  پوشيده نيست که کارمل بمثابه درست نشانده روس در کشور  بر حريت؛  هويت و غرورساز هيچ ک

 از  و آنرا رهبر مردم خطاب ميکنددفاع مي نمايد  وضد افغانیضد ملی فردي که از چنين يک فيگور ،شديد وارد کرد
  ! پدر کرده ملیخائينهم  است و يا  مادر زاديا احمق. دو حال خالي نيست

  
ياد مي " يک و واقعيتگرا نقالبي رومانتا"  متذکره که غرق درکيش شخصيت هست از محمود بريالي بمثابه  بدنامنهضت

د . رهبر واقعي ح "  اين اماتور ماجراجو را  ، اهللا و بخش افراطي آن، موصوف را بعد از زنداني شدن داکتر نجيب!کند
 1992 گواهي ميدهد  در حوادث  نيز واقعيت هاي جامعه افغاني مردم شاهدند وتا آنجائيکه. نشخوار مي نمايد" ا . خ .

 مشاور ارشد در  بود که بحيث سازمانده ومحمود بريالي اين ، اهللاي و بخصوص بعد از زنداني شدن داکتر نجيبعيسو
من نمي دانم که چرا صفوف حزب متذکره در برابر  !!!  کار سازی کرد بدستور مسکو  راامور سياسي جبهه شمال

  اند؟موش    سازي هاي افراطيون نهضت مذکور خاجعل 
جنگ  از جانب  عنصر ضد ملی بخاک سپاري آنمراسمکه در بود د بريالي به جبهه شمال  محمو خدماتهمين به پاس 
  !ورت گرفت ص قدر دانی از او"!شانداري" بگونه  حلوا تقسيم شد و  جبهه شمال  ضد ملیساالران

  
مه محل پيشبر فعاليت هاي که در واقع النه شيطاني کاجي بي در افغانستان بود، قبل از ه" خانه علم و فرهنگ شوري" 

  .  شوروي منشانه محمود بريالي بود
  

 يکي از عاملين اصلي بدبختي هاي تاريخ معاصر  در واقع در وجود کارمل و بريالي تعريف ميگرددآن  پرچم ايکه 
  .ندري گ صورت برخورد عليه بشريتافغانستان بوده و بايد با اوشان بمثابه جنايتکاران

  
و با انصاف مردم انه  وابسته به آنها در محکمه عادالنه ، سختگير  افراطي عمال بريالي و-ملسرنوشت تاريخي کار

  . تعيين خواهد گرديد بطور حتمبالکشيده و زجرکش افغانستان
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 خويش را از چنگال  جنايت کار بايد بدانند که با هياهوي سياسي، رهبران"ميهني"  و بدنامافراطيون نهضت نام نهاد
  !هد ساخترا ثابت خواد و گذشت زمان اين ادعا نجات داده نمي تواننحکمه تاريخو مقانون 

 
 ل کابربريالی د -مشهور به گروه کارمل"نهضت فراگير ميهنی"نمايش 

 

 


