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عارف عباسی

وطنداران عزیز
و شما سوگواران عزیزان از دست داده،

عید تان مبارک
در حال که به نام یک انسان و یک مسلمان ایام عید فرخندۀ رمضان را به همه مسلمانان جهان و خواهران
و برداران هم وطنم مبارک می گویم.
از اعماق قلبم برای گروه دد منش طالبان ندا بر می آورم که ای وحشیان و دشمنان آدمیت ،ای ربایندگان
آسایش و آرامش بنی نوع بشر ،ای منکران اوامر خدا ،ای مخالفین راه و مکتب محمد ،ای میر غضبان جهنم
دنیا ،ای جانوران بی رحم تشنه به خون بشر ،ای غالمان اسیر زنجیر توطئۀ بربادی و تباهی افغانستان ،ای
آدم کشان بی رحم و سنگ دل که هر روز به ده ها خانوار مظلوم و بی گناه این وطن را در ماتم نشانده و
سوگوار می سازید ،و نه به طفل و نه به زن و نه به پیر مرد رحم می کنید ،و رهبر وحشی و جنایت کار
شما صدا بر می آورد که در ایام عید سنگر های داغ تان را ترک نکنید.

ال حول و ال ،از برای خدا
کدام سنگ و سنگری همانی که دشمن علنی افغانستان با آتش خشم و غضب و توطئه
های خود آن را داغ نگهداشته.
شما ای بردگان خود فروخته و آتش به قرآن زده برای رضای کدام خدا می جنگید؟
و خون مخلوق خدا را در متبرک ترین ماه می ریزید.
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شما نام این دد منشی و جنایت علیه آدمیت تان را غیرت می دانید ،ولی شما با این اعمال
وحشیانۀ تان بی غیرت ترین گروه اید!
شما از خدا رو گشتانده به آی .اس .آی .پاکستان ایمان آورده اید!
شما ننگ و عار افغانیت و انسانیت استید.
پاکستان برای تان به نام غرور ،همت وجدان و شرافت و غیرت چیزی نمانده.
من شهادت می دهم که آنانی را که شما کافر میدانید سگ شان بر شما شرف دارد.
لعنت بر شما ملحدین و لعنت بر آنانیکه از شما حمایت میکند و شما را مجاهد و مبارز میگویند.
آیا انتحار اسالمی است؟
آیا قتل عام مؤمنین بی گناه ،اطفال و زنان بر اساس نصوص قرآن جهاد است؟
ای گرگان با لباس آدمی شما فحشا و رقاصه هایی بیش نیستید که تا دیروز با جهاد تان علیه روس افتخار
می کردید و حاال به دستور بادار تان زیر عکس پیشوای تان لینن نماز خوانده و یقین دارم که در هوتل مجلل
ماسکو طلب گوشت حالل می کنید و با کسانی دور میز می نشینید که اسرای شما را در موتر های سربسته
چاند ماری نموده و بروی اجساد مردگان تان را از دشت لیلی بیابید.
ای ابو جهالن اسالم شما کجا و صلح کجا.
امریکا هر وقتی که میخواهد بیرون شود و این ملت همان طوری که کمر هر استعمار شکست با غالم غالمان
هم تصفیۀ حساب میکند ما نه خلیل زاد میخواهیم و نه این شصت وجدان فروخته ای قدرت طلب نوکران ده مرجع،

و نه دوحه می خواهیم و نه ماسکو
اگر شما این جنایات انتحاری بازی را کنار گذاشته به مصاف رویا رویی با این ملت بجنگید شما و استخدام
کنندۀ تان به شکست و سرافگندگی مثل شوروی مواجه می شوید.
لعنت خدا بر شما خائنین دشمن این وطن.

وطن داران عزیز!
و شما سوگواران عزیزان از دست داده عید تان مبارک.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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