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 مقدس براي قصابان  اين پوشش مناسب و( در رابطه با سوزاندن قرآن BBCراديو تلويزيون   

 دزدان  دريائي  واكنش شماري از ة در درون  طويل) كشور هاي خارجي  اخواني مزدور و جاسوس

کتاب " ت انسان له حيواني در هيأم ج تني چند من ، از ميان آن جمع. طويله نشينان را نشان داد 

ن نشان داده  چيزي در مورد را به ساير   طويله نشينا را به دست گرفته آناي  نيم سوخته "آسمانی 

نزديك آمده در حالي كه از ) بي بي سي ( يكي ازميان آنها به نزديك كمرة تلويزيون  ... . آن گفت 

: نهايت خشم و قهر و غضب تف هايش به اينسو  و آنسو  تيت و پراگنده مي شد  غريده چنين گفت  

وز كرده ، اي امريكا بايد مثل روس به رسوائي از ، اي امريكا به خاك ما تجا... ن را در داده آامريكا قر

  ... .كمرة متوجه  ساير گله ها شد  . " كشيده شود  ما خاك

  !هم ميهن گرامي 

اين وكيل وساير هم قالده هايش سالهاست كه از مجموع امتيازات   پارلمان سرهمبندي شدة 

را اخذ نموده ، موتر هاي ضد ) ؟  ( .... ائي استعمار و امپرياليزم  نفع برده ، معاش ماهوار به دالر امريك

 او را تا تاالر  شوراي استعماري رسانده  و از آنجا دوباره مع الخير به ،گلوله  با باديگارد هاي آدمكش

  .خانه اش تحويل داده است  

وي روزانه بار ها از طريق  رسانه هاي داخلي و خارجي از كشتار هم وطنان بيچاره ، گرسنه ، بي 

فاع و كوبيده شده اش  توسط عساكر بي رحم  امريكا و شركاء  خبر شده ؛ از انواع جنايات  وحشتناك د

متجاوزان و مزدوران خارجي و داخلي استعمار باخبر ساخته شده ؛ از شقه شقه شدن  مردم اسير و 

قلب  الياخته شده ؛ از جنايات  آدمكشان قسمظلوم كشور به دست سالخ هاي  استعمار مطلع س

  جوانان و  حتي پيرمردان آگاه ساحته شده ؛  از ، و از تجاوز به ناموس نوجوانانامريكائي در زندان بگرام

ساختن پايگاههاي نظامي استعمار اطالع حاصل كرده ؛ از قتل كودكان معصوم به دست جنايتكاران 

دفون شده در دل   دشت و ليارد دالري مواد معدني ميمتجاوز   و چپاول و تاراج ثروت هاي هزاران م

اقوام كوه  و خاك كشورش بي خبر نمانده ؛ همينطور خبر تجاوز سربازان انگليسي به كودكان و اطفال 

 به دختر و خواهر و به خانم خودش هم "كافران" ش رسيده ؛ حتا  از تجاوز و فاميل دورش هم به گوش



ش كه ة دل آرام و نازنيننافع معنوي اش ، حربحال كه م. اطالع يافته ؛ ولي خم به ابرو نياورده است 

 را به سهولت فريب داده ، هست  و بود آنان را تصاحب كرده ، و از ن مردم ساده انديشآا سال هاست ب

يمن آن حربة دلنشين به طويلة استعمار راه يافته  ، حال كه آن حربه روي اهدافي استعماري به آتش 

 سر از تابوت  تاريك قضاوت  بيرون آورده ، و    وي را واداشته تا در كشيده شده ؛ وجدان دراكوالئي اش

ش را در دست دارد ؛ بغرد و داد و فرياد راه كنون زنجير قالدة رنگين و منقوشي كه هم اصاحببرابر 

  .  اندازد 

 غربي ها زماني كه خاري به پاي آنها مي خلد  داكتر مخصوص به ة بلي هم وطن ، سگ هاي نازدان

همين سگ ها  هم گاهگاهي از روي خشم به طرف صاحب خود مي نگرند و غر مي . دن آنها مي آيد دي

  . صاحبان ميدانند كه اينها تا ديوانه نشده اند از غريدن و  چك زدن آنها نبايد هراسيد . زنند 

بخوان (ه خاطر سوختاندن قرآن  درغريدن و لگد زدن  و سر و صدا راه انداختن اين فرومايگان بي آزرم ب

. ي در آن نهفته است   واقعي  وجود ندارد ؛ مگر حكمت هيچ گونه قهر و خشم) سوختاندن عمدي آن

 اين غريدن و  رجز "حكمت"آيا  . بوي  بد خدعه اي  از آن به مشام مي رسد .  تزويري در كار آنست 

استعمار عبارات ذيل را در اذهان تداعي نمي گردن ميخ كوب شده در طويلة ه خواني كردن اين قالده ب

  كند ؟  

كه روسها را از كشور اسالمي تان بيرون كرديد و دولت !   اي مردم  مسلمان و مجاهد « 

 اين -  طالبان وقتي امريكائي ها از اينجا مي رونداسالمي را جاگزين آن ساختيد ، حاال 

 اين مجاهدين راه حق و راستي و ساير -برادران مسلمان و مجاهد و  برادران حكمتيارصاحب 

جاي آن انتخاب  كنيد كه ديگر كسي نباشد كه بتواند به طرف قرآن ه برادران ديني ما را  ب

  ؛ .... ما چپ سيل كند 

اي مردم مسلمان ، اگر كفار خواستند كه پايگاههاي نظامي شان در افغانستان بماند  

لمان ما و قوتمندي آن خوب است  آخر ني آخر   نمائيم  اين براي ملت مستمانبايد مخالف

 پيشرفته و قيمتي آن براي ما يدر همان وقت اين پايگاه ها با  تمام سالح ها. آنها مي روند 

  مجاهدين راه اسالم  باقي مي ماند كه از آن در راه اسالم كار  گرفته مي توانيم ؛ 

الب ما بيايند كه ما بتوانيم با  شويد كه برادران طضي آي مردم از براي خدا به اين را

آخر نمي فهميد كه در همين قران سوخته گفته . خيال راحت  به ذكر خدا مشغول شويم 

هر چه هست آخرت است كه  باقي وجاويداني مي . ي ندارد ئشده كه اين دنيا فاني است و بقا

جات پيدا كنيم كه ما بايد غم آخرت خود را كه ابدي است بخوريم ، و از آتش دوزخ  ن. باشد 

و به بهشت برين راه يابيم كه در آنجا ديدار خدا را ببينيم و با رسول اهللا هم . دايمي است 

حور وغلمان و خوراكه ها و ميوه هاي بهشتي كه  به عرق تبديل مي شوند از . كالم شويم 



چاره و فنا و خدا داناي مطلق است و ما  بندة بي. براي پرهيزگاران و مسلمانان واقعي هست 

  ؛... شونده 

مي بينيد . من كه وكيل شما هستم و به ارادة خداوند به اين شورا آمده ام !   و اي مردم 

كه با چه شجاعتي  از راه حق ، از قرآن مجيد در برابر قدرت هاي بزرگ ايستاده شده  

  » .نيد مي شوم ، پس در آينده هم مرا به وكالت تان انتخاب كمعذرت خواهي شان خواهان 

  !بلي ، هم ميهن 

 اينهم يكي از خدعه هاي  كالسيك استعمار كهنه است كه استعمار نو بدان دست يازيده ، تا با اين 

شگرد عوام الناس را بفريبد  وراه بازگشت نمايندة خود ساخته اش ، يعني طالبان وحشي و ضد تمدن را 

ين گله هاي وحشي بويناك امنيت استعماري را هموار سازد  و از طريق سلطة جابرانه و سخت ظالمانه ا

  .به نفع خود در كشور ما بر قرار نمايد 

 ضد اشغال هدستان مبارز و دليري كه به  شكافتن ابعاد ديگر اين پديده را مي گذارم به ساير قلم ب

خته شدة   فروهايكشور ما  توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركاء ، بي امان مي رزمند و بر وجدان 

 اثر مي گذارند و موجب ناراحتي - براي لحظه هاي زود گذر - انقياد طلبان بي آزرم و شخصيت باخته 

  .قتي آنان مي شوند مو

 
 


