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از راه  یرویصلح و پ یجشن گرفته صدا یسالم را با مراسم خاص )ع(یسیحضرت ع الدیم تیسویامروز جهان ع

افغان را  ۀخانواد 43صفت  یوحش شگانیپ تیو تأثر دست نابکار جنا اما با کمال اندوه، تألم  شود.  یم دهیشن تیآدم

درند و ده  یم خنیکنند و  یم یو مو یبرآورده رو ادیزنند و فر یم غینشانده، زنان، مادران، پدران چ ماتم میبه گل

توسط  وحشتو  تیبربر نیو ا ند. بستر دیدر شفاخانه ها با جراحات شد نانیقابل اطم ریو غ میبه حال وخ گریها تن د

 .ردیگ یمملکت مسلمان صورت م کی در یدولت اسالم کی کیمسلمان به تحر

 یجیبرآورده ساختن تدر از ۀتوان نشان یرا از افغانستان م کایامر یکردن هفت هزار سپاه رونیظاهر امر ب در

 دنیسدر ر نیخلق اعتماد بر صداقت جانب یمذاکرات و مراحل مقدمات نیچن ۀپس بر اساس عنعن شرائط طالبان شمرد. 

و  تیصداقت در ن ۀنشان ثیقدم ها را به ح نینخست هه دادجانب مقابل هم تن به مصالح دیبا یینها ۀتوافقنام کیبه 

داد که  یدستور م ای)مشوره( و  انیجر نیبه ا دیپاکستان است و پاکستان با یریگ میاراده بردارن، چون مرجع تصم

 .قت اعالم و جنگ متوقف گرددؤآتش بس م دیخلق اعتماد مردم افغانستان و جهان با یبرا

 خون افغان تا حال ادامه دارد.  ختنینشد و ر نیچن یول

 در کابلفاجعۀ دیروز  دریای خون  
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 2از 2

 .ودــمــاد نــمـتـا اعــر هــفــا و ســاس هـمـرات، تــذاکــم نــیه اــه بـونـگـپس چ

نوال دوام کند م نیاگر حال بد یول دیبنما یاسیو فاقد تعقل س یعمل ریغ ،یافراط ،یاحساسات اریبس دیشا شنهادیپ گرچه

 کایزاد را رخصت نمود و از امر لیم اول خلدر قد دیبا زدیو برادرم را بر هفته گماشتگان پاکستان خون خواهر  و هر

و بگذارند  هدیکش رونیمانده عساکر خود را از خاک ما ب یکه باق شودرسماً توسط پارلمان افغانستان تقاضا  نشیو متحد

 نهضت یمل امیق مکار و دروغ گو معامله کنند،   ل،یدشمن مح کی ثیکه مردم افغانستان اصالً با پاکستان به ح

 .به راه افتد یمل یمقاومت واقع

 ! نــــوط مــه

 

 فته در خونفاجعۀ پریروز در کابل خ

ح مذاکرات صل انیظلم در جر نیکه بعد از اطالع از ا کنم به تمام مقدسات یم ادیو سوگند  کنم  یکن تظاهر نم باور

 خود یچارگیتوانم و بر ب یسوزم و جلو قهر و غضب خود را گرفته نم یگناه در آتش م یبر حق مردم مظلوم و ب

م را به خود نیاز ا شترینمانده و ب یتالش ها نزدم باق نیا وصلح  یبرا ینوع اعتبار و اعتماد چیه گریو د میریگ یم

 .نمیب یم یگرید یاغواه نکرده آن را باز یواه یها دیام نیا

ه ک میگو یشان م یدانند برا یم یبخش مل یینهضت رها ایرا مجاهد و  هابوده و آن نیکه به طالبان خوش ب ییها آن

ساس و اح داریو مظالم را با وجدان ب اتیجنا نیانسان ا کیافغان فقط به نام  ایاشتباه نموده اند و نه به نام مسلمان و 

اطفال  وه،یزنان جوان ب ،ماتم زده ۀهزاران خانواد یها ادیبنگرند و گوش خود و درب قلب خود را به فر یبشر

 .داده باز کنندو پدران و مادران اوالد از دست  میتیمعصوم 

 ه ایگانیبه ب گریبار د نیآخر ینمانده و برا یملت باق نیا یظلم طرح شده برا نیتحمل ا گریبس است و د گرید

 .شود یداده و به سرنوشتش باز بیملت را فر نیا شتریب نیاجازه داده نشود که از ا

 

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک


