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 12/۹۰/2۹1۲          مساپر کوچی
 

 و تورن اسماعیل تهدیدات عریان عبدالله عبدالله
 «هفتۀ شهید»به مردم بیدفاع افغانستان بمناسبت 

 

 هدرطی چهارده تمامیت ارضی کشور راه دفاع از افغانستان در واقعیت دردناک و تلخی است که ملت بالکشیده  
 بزرگ ساکنان های همۀ اقوام خورد و ن شک با اشتراک دلیرانه و فداکاریجنگ تحمیلی دشمنان میهن ما بدو

 .این سرزمین هستند ملیونها شهید و قربانی داده اند

افغان واقعی بهمه قربانیان و شهدأ بیگناه میهن منحیث  ماهیت ضد ملی وبیگانه بودن این جنگ باید هر بنابر

هید ش سیاسی ولوکه قربانی و قومی، نژادی، مذهبی، لسانی وفریضه مقدس ملی اجر بگذارند و بدون تبعیضات 
بوده باشند منحیث وجیبه اسالمی و ملی  طرفهای درگیراین جنگ شوم تحمیلی دشمنان افغانستان یکی از آن درهر

  باید به آنها یکسان برخورد شود.

دفاع از مادر  ت همۀ آنان در امرقربانیان آن شهدأی پاک و فرزندان بیگناه میهن ما بوده اند که شهاد بحق همۀ
  .وطن مایۀ افتخار ملی و درد ورنج بازماندگان و مادران شان ماتم مشترک ملی همۀ ما است

برسیدن مقام و منزلت شهادت به یک قوم، نژاد، مذهب و لسان تعلق ندارند، بلکه همۀ شهدا این سرزمین  آنها
  .باشندمی یادبود شایسته سزاوار که بدون تعصب و تبعیضواجب احترام کشور است  بحیث افغانها وانسانهای

کشور ما با سؤاستفادۀ از نام این محرکۀ مقدس میهنی برای  متأسفانه عمال اجیر وغارتگر بیگانه گان در مگر

  انواع بهره برداریهای نامشروع شان دوکانهای متنوع تجارتی خود را گشوده اند.
حمایت مستقیم نظامی وغیر نظامی  تاجران سیاسی اند که با موجودیت ودوکانداران و  این اجیران غارتگر

ی دیگری هیچکس هستند، اتباع افغانستان غارتگر شان خود وابستگان خارجیها مغروراند و تصورمینمایند که تنها
  اتباع این کشورنیست و دیگران هیچ نوع حق وحقوقی درافغانستان ندارد.

صرف بنام عدۀ از افراد محدود  ،وغیره وغیره« هفته شهید»و« سالگرد جهاد»ل ازآنها همه ساله به بهانه تجلی

    که تعداد شان هم از شمارانگشتان یکدست بیشتر نیستند تجلیل بعمل می آورند.
آنها تنها و تنها همان افراد محدود انگشت شمارکه مربوط به قوم وقبیله خود شان اند شهید و قهرمان میدانند.آنها 

آن افراد محدود قوم وقبیله خود محافل مجلل را با مصارف گزاف ملیونها دالراز بودیجه دولتی درداخل  برای
 .سفارتخانه ها برگذارمینمایند کشور در وحتی در خارج از

چپاول و قتل  و اذیت، چور های سبب آزار و آن روز میدانند که در آنها به بهانه تجلیل سالگرد خود را مستحق

   ند.مردم میشو
از خودپرستی شان ملیونها  و پر  دروغ در چنین روزها با خطابه های کامالا سردسته های عمال اجیر بیگانگان 

جنگ تحمیلی دشمنان مردم افغانستان قربانی گردیده اند بحیث شهید نمیدانند وحتی  شهید بیگناه میهن ما را که در
  اسما ایشان را با تمسخر یاد میکنند.

های وه شان درخطابها خویش به شی «تجلیل»ازهمان ستیژهای «هفته شهید»های بنام  نیزدر روزامسال آنها 

  تعصبات کور قومی و مذهبی بودند سخنرانی کردند. از سخنان شان مملو هیتلری
 مردم افغانستان را بخصوص دیگر شان، بار گونه   تیتورن اسماعیل امسال در بیانات فاشس ه وله عبداللعبدال

  فین سیاسی شان را که درمیان سایراقوام و پیروان مذاهب دیگرهستند بیشرمانه و عریان تهدید کردند.مخال
در شهر هرات به آواز بلند اعالن کرد که هیچکس در افغانستان « هفته شهید»تورن اسماعیل امسال در محفل 
دوستم معاون اول برحال  اسبق افغانسان بشمول عکس جنرال جمهور ئیسه رلحق حمل عکس داکتر نجیب ال

  ریاست جمهوری افغانستان را ندارد.
کابل پایتخت افغانستان و در بسیاری از والیات کشور سرک، تپۀ و دفاتر دولتی بجز  بلی تورن صاحب! در شهر

 شورای نظار، جمعیت« رهبران»دروازه تشنابها جای دیگر بکلی باقی نمانده است که باعکسهای طویل وعریض 
  احمدشاه مسعود در آن نصب نباشد. برهان الدین و اسالمی
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افغانستان میخواهند که بجزعکسهای  در تورنها روشن است، این غارتگران جنایتکار هدف چنین تهدیدات
  .های هیچ کس دیگرحمل نشود ه کلکانی عکسلشورای نظار و حبیب ال« رهبران»

« رهبران»های  لوم و بیدفاع کشور ما را با نصب عکساین غارتگران جنایتکار میخواهند مردم مظ
 واموال بیت المال  مردم ندار و شبهای تاریک دار ه کلکانی فریب دهند و تابتوانند درلشورای نظار و حبیب ال
  را بی دردسرغارت کنند.

. اگر کشور با و حمایتگران خارجی شان مانند آفتاب روشن است« جهادی»پیام مردم افغانستان به همه رهبران 
میشد، بیش از چاردهۀ میگذرد که بمنظور تداوم جنگ و  اعمار« رهبران»های  کردن عکس ئینباالکردن و پا

متعدد را باال و   «رهبران» نگارنگرهای  کمک استخبارات خارجی عکسبه کشور ما عمال داخلی  غارت در
  .پایین کردند

یش ویران از پ های حکمرانان ضد منافع ملی بیشتر کردن عکس ئینمگر بدبختانه کشورما هربار با باالکردن و پا

   .قربانی شدند هزاران هزار انسان بیگناه ترگشتند. درجنگهای برای تصاحب قدرت
 کشور زیبای ما ویران گشت و به یک مخروبه کامل تبدیل شده است.

اینکه کوچکترین اشاره و حرفی به بیشرمی بدون  سفیدی و چشم تورن اسماعیل همچنان درهمان محفل با بسیار
حاالنکه تصرف   میزد،« مجاهدین»کشور را توسط « آزادی»قتل وقتال کنونی در کشور داشته باشدّ، الف از

 .کشور خارجی بدست آورده اند 25ناتو و قوا نظامی  25را با بمباران طیارات بی  قدرت نامشروع شان

میالدی،  2۹12درانتخابات « مجاهدین»از شکست فاحش  بعد حرف اخیرقابل تذکرهم اینست که نکته جالب و
  مجرمین فرا گرفت. فرارسی محکمه   دست دادن قدرت با روز را وحشت و از« جهادی»دامان غارتگران 

شان که عامالن اصلی جنایات جنگی درکشور « جهادی»باالی بقایای تنظیمای  بزودی چهرۀ عوض کردند و آنها
 گذاشتند.ما بودند اسمای جدید 

تحت نظارت مشاوین خارجی   آنها با به تمسخرگرفتن اساسات و تجارب علمأ قبول شده وحدت ملی کشورما،

  شان آگاهانه از قواعد اصولی تجربوی وحدت ملی کشورما بخاطر تداوم جنگ و غارت طرفه رفتند.
ریر متناقض حقوق بشر را مانند ری مخلوط سازی اجسام جامد همۀ افراد و جنگجویان شتیئوآنها با استفاده از

  کشمش نخود مخلوط و بدو دسته متخاصم نامگذاری کردند.
برهبری رسول سیاف وهابی است که نصف « حراست وثبات»فساد شورای بنام و یکی ازآن مراکز جدید شر
نصف دیگری شان در بیرون از  های دست اول حکومت در داخل نظام و اعضا آن شورای درکرسی

 جاکردن پولهای غارت شده شان هستند. به مصروف جا  نظام

این شورای بی ثباتی که در بیرون از نظام قرار دارند، همواره تبلیغ مینمایند که در « رهبران»سخنگویان و

 صدد براندازی نظام خود شان نیستند.

د که باید ان یدفاع کشوربلی! این یک حقیقت واضح است که هدف این تبلیغ تاکتیکی شما صرف تهدید مردم ب
دشمنان   بدون چون و چرا ازغارتگران درون و بیرون این نظام فاسد اطاعت کنند، ورنه شما بکمک مستقیم

  مردم افغانستان میتوانند هر روز بالی را بسر مردم بیدفاع کشورنازل کنید.
   زنده باد مردم بالکشیده وسلحشورافغانستان

     خارجی شان.مرگ براجیران اجنبی وحامیان 
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