
 

 

  امیری و شرکاء -مسکین یارتوجھ  قابل

  

  قضاوت تاریخ قاطع و بی رحمانه میباشد

 سنا مقدامیری و شرکاء مزدوران و کاسھ لیسان خارجی در ائتالف  -یار مسکینھر اندازه کھ اتحاد منفور 

قرون وسطائی در پخش افترات و اراجیف در  عقب گرایاننیرو ھای ارتجاعی و  سیاه ترینبا باند ھای 

لیھ دانشمندان منحرف ساختن اذھان عامھ ادامھ دھند و شیپور ھای جعل و ریا کاری ھای خویش را ع

 یرسوایو نظامی شدت و افزایش بخشند ملکی  –ح.د.خ.ا.  حالو بر سابقو اعضای  ترقّیخواهوطندوست و 

ھا روسیاھی و صحنھ ھای کثیف زندگی شان بیشتر برمال، و پرده ھا بیشتر از چھره ھای آلوده شان 

  فزایش میابد.برداشتھ میشود، و نفرت مردم در برابر این پیکر ھای حیوانی صفت نیز شدت و ا

حرفوی حلقھ بھ گوش خارجی این اتحاد فاسد و پسکھ  کارانقضاوت بر حق تاریخ در برابر این جنایت 

، حقھ بازان، منافقان،  جعل کارانزده گندیده کھ ھرگونھ آبرو حیثیت را از دست داده است، کانون دزدان 

سید و بھ زبالھ دان و الشخواران قاطع و بی رحمانھ بود و بھ سرنوشت ننگین خود خواھند ر فریب کاران

چ وقت در دفاع از شرافت، نوامیس، و آبروی متعفن تاریخ پرتاب میشوند. زحمتکشان آبدیده کشور مان ھی

  ملی خود عاجز نبوده اند و بھ تخطی کاران فاسد درس عبرت میدھند.

ه نزدیک روز بھ روز جنایات تخطی ھا و کثافت کاری ھای بیشتری از زندگی آنان جمع آوری و در آیند

برمال خواھد شد. عالوتاً با مطالعھ بخش ھای از یادداشت ھای خانم مستمندی (ھمسر شاھی بای مستمندی 

باستان شناس سابق افغانستان) کھ در یک جلد کتاب رنگھ سال ھای ھشتاد عیسوی در ایتالیا انتشار یافتھ 

 حمدمقی و عیاشی متوکل علی هللا ترجمھ شده است و صحنھ ھای جنسی و بی اخال یاست و بعداً بھ انگلیس

ظاھر شاه در بر دارد و روابط انحرافی شاھی را با فامیل ھای گوناگون با تصاویر رنگھ نشان داده است 

و ناموس باختھ گان در افغانستان ستمدیده و  وطن فروشانحقیقی و  جنایت کارانعمالً ثابت میسازد کیانند 

  رنجدیده.
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