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 !شیطان فاسق، فاسد، :معنیه ب درافغانستان مجاهد

آن چهره  در وشد،  فقیر نشر ملت مظلوم و محضر روهای سیاه در تصویری که ازاجتماع گروهی بنام "مجاهد" با
کدام ده  اینها هر دیده شد، قاچاقبر دیگر و بسم هللا نابسم هللا و ده ها دزد قانون،یونس بی  تورن اسمعیل، های سیاف،

کابل  کوهدامن و پنجشیر، کاریزمیر،هرات، در پغمان، و یورو را دالر، پوند الجورد، طال، زمرد، از خریطۀ مملو ها
لیکه در هر در حا -ظاهر شدند اجتماع دیروز و قبر های  مصنوعی پنهان ساخته و لبها را خاک مالیده در درغارها

محمدی تاپۀ دزدی و اختالس چسپیده   خشتک قانونی و شیطان گره خورده، در خان صد ریش سیاف و اسمعیل تار
سه  کدام دو هم هر حاال درآمد داشتند و متباقی اعضای این اجتماع غداران کسانی اند که تا دیروز چوکیهای پر و

لچ و لق افغان این بود تا  گرسنه و فقیر و محضر ملت موتر و چند کالشینکوف دارند= ولی هدف ازین تظاهر در
این اجتماع  جان مردم باقی مانده، آنرا نیز بنوشیم. دوباره چوکی میخواهیم تا چند سیسی خونیکه در بگویند: ما

 خاینان شناخته شده بود. غاصبان و تظاهر قدرت توسط دردان،

میالدی همینطور اشخاص در  18قرن  ای ملت مظلوم افغان ! اینها که امروز خود را مجاهد میخوانند در وسط

بیچاره گان را مثل مرغ و گوسفند حالل  فرانسه که هرکدام ملیونر بود، به زور برچه بر مردم حکومت میکردند و
فرانسه را رویکار آوردند که  مقابل این طایفۀ طفیلی قیام کرد و انقالب کبیره تبر ب میکردند. مردم فرانسه با کارد و

برای مردم"  جهان منسوخ قرارداد و "حکومت مردم از طرف مردم و اروپا و م را دربرده گی مرد غالمی و

شما را چه  -ملیون فقیر، گرسنه و پای لچ داریم 25ملیون نفوس  30ما در افغانستان از جملۀ  –سیس نمودند أرات

د ؟؟؟ سیاف پغمان را ازین مجاهدین ملیاردر تحصیل کنی ها توانید پولها و دارایی های غصب شدۀ خود کرده که نمی
قرار  -جریب زمین ملکیت دولت را تصرف کرده ها درننگرهار صد –و کاریز میر را درتصرف خود دارد 

های پغمان، کاریز میر، کوهدامن و ننگرهار  مسموع عاید خالص ماهوار سیاف از مدرک عمارات کابل و جایداد
از قانونی  -ازبسم هللا یک ملیون دالر –ملیون دالر عاید ماهوار تورن اسمعیلخان یک –ماهوار دو ملیون دالر است 

بانکهای  اینها هرکدام در –کدام زاید از یک ملیون دالراست  یک ملیون دالر واز برادران احمد شاه مسعود هر

ملیون دالر دخیره شده است. اما در  50تا  20حساب از  هر در لندن و سویس حسابات اسعاری دارند و –دوبی 

آخر تا کی شما  –لوم در ین زمستان نان خشک و در پای اوالد تان سلیپر رابری میسر نمیشود شکم شما مردم مظ
اوالد تانرا  مقابل این مجاهدین غدار که بزیر نام دین خون شما وه به قربانی دادن دوام میدهید؟  آخر تا کی شما ب

سیاف در پغمان بروز دهم  قصر عقب چوشیده راهی هستند، "تری تری سیل میکنید" ؟؟؟ یک مسلمان گرسنه که در
محرم انتظار یک توته نان و حلوا را داشت، تا شام انتظارکشید و گرسنه بخانۀ خود برگشت ! این نامسلمان سیاف 

ه را کسی ندیده که از عایدات سرشار خود ذکات بدهد یا اینکه به فقرا ومحتاجین خیرات بدهد و یا اینکه هرگز ب
 ها وبیوه خانه ها و دارالمساکین اعانه داده باشد !!! موسسۀ سره میاشت و یتیم خانه

ثابت شده که "ماکیان چاق از تخم دادن میماند !" این ماکیانها که اکنون خود را مجاهد مینامند، از خون ملت 
د جانسپار! این طفیلی ها را از بین برداری میخورند وشکم سیر میخورند، اما ازتخم دادن مانده اند! ای ملت فقیر و

 نادار ها توزیع کنید! وثروت شانرا که همه غصب ودزدی است  به فقیرها و
کسانی را که در اجتماع "مجاهدین فاسد" حاضر شده  یک از سوانح هر ایکاش شخصی حاضر شود که هویت و

د، افغانستان، اجتماع: فاس بودند تسجیل کند تا آنگاه مردم مطلوم خوبتر پی ببرند که معنی اجتماع "مجاهدین" در
شیطان" است. فاعتبروایااولی االبصار! باعرض سالم وتعظیم به مردم شریف ومظلوم  فاسق، غاصب، غدار و

 افغانستان.

 2015دسامبر  19 –سید خلیل هللا هاشمیان 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemeyan_kh_mudjahed_afg_ba_manai_fassed.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemeyan_kh_mudjahed_afg_ba_manai_fassed.pdf

