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 19/10/2019         یوسفی محمد ختر ا
 

 روید؟ ینم صلح هانبیگنا با ریختن خون

 

 که برشهید است قوماندان عبدالزاق  دتهاننګرهار مصادف به اولین سالګرد ش شهادت هموطنان بیګناه در روزی 

   .استرسیده پاکستان به شهادت  (.آی .سا .آی) دشمن توسط دسایسس اسا

ان داخلی ـنـمـدش هــبار ـرهـننګ والیت مینه هـی هسکـسوالـلود ـذار مسجــاز ګــمــن نداـیـهـخطاب ش

 !اع افغانستانـــدف یـن و بــؤمــردم مــمه ــبن ـــــخارجی خائ و

   چه بود؟در روزی جمعه  نمازگذارخون  گناه ما شهیدان غرقه در ! المذهبو  اندبی وج -سیاه  ای خائنین رو

 

 بدهید.   را هانبیگنا کشتن ما جوابباید  دیسرسوزن هم همت دار یک انسان هستید وشما  اگر ئن!خاقاتلین ای 
 

 .خواندیم  مینماز مسجد  در و مسلمان -* گناه ما این بوده که فقیر 

  .نبوده ایمزد و درهزن  -قاتل  مثل شما ست که چرابوده ا * گناه ما این

 .ردیممی کنرا غرب  روسیه و -عرب  - ایران – پاکستان ینوکرو  هبودچرا آزادمنش ست که بوده ا * گناه ما این

 نداریم.  را ع صادق گناه ما این بوده است که دولت و رهبران مداف* 
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افغانستان را با  تمام مطبوعات جهان و طرف یک از ،ندارید ، وجدان و مذهبشرف احساس، هیچ نوعخائنین شما 

مسلمان افغان را  مظلوم ترین مردم دیگر از جانب وید نموده ا پرمذاکرات صلح  نامه های دروغین تان ب فریاد

 شید. ک میبیگناه 

 

 کردید.  خودکشی میخو د تان امروز  همین حاال داشتید باید  اگر شما وجدان می

 تان؟  "صلح" * کجاست "صلح" تان؟  همینست

 ؟ دفاع میکنیدمظلوم  ملتاین همین ګونه از  مردم کشور وظیفه تان نیست؟ دفاع ازآیا ؟ نفاق ملی کجاست دولت فاسد* 

ثیف ک تمام فضای کشور را تان قبل از وقت جمهوری ریاست های برندګی انتخابات بوی ګندیده ادعا ! یدبکشخجالت همۀ تان 

 .است نموده

 ارگ و قصر سپیدار! در  ای دوزدان نشسته در قدرت

 ؟ دیکن نمیدفاع و یا  توانید فاع کرده نمید دیکن نام آن حکمروایی میه که ب تیمل از اگر  

 را  ی کشورو قصرها بدهید یاستعف ا  رسم تان اتمقام از همین امروز بایددارید و همت  اگر کوچکترین غیرت

 .تخلیه کنیدهرچه زودتر 

 باید نانسان پابند هستند  اصول آزادی و ما آمده اند و با حقوق بشر منظور نیک به کشوره ب ا  امریکا واقع اگر ناتو و

  آدمکش مذاکره کنند. روریستان حرفوییر تئو سا ن جالدداعشیا وهیچگاه با طالبان 

 با حامیان طالبان مزدور و داعشیان جالد با پاکستان  افغانستان را دربرای صلح امریکا باید مذاکرات  ناتو و– 

 آغاز نمایند. ایران و روسیه 

 ا بجنګ افغانستان را صلح و  ۀلئمسخواهند باید اوأل  افغانستان می براستی صلح واقعی را درامریکا  اگر ناتو و

   نمایند.یکطرفه  ایران و روسیه ،پاکستان

 هزاران بار مرگ و نفرین بی پایان

 بر دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان باد.

 .خواهیم یک بار دیگر روح پاک شهدای میهن را شاد و خاطرات شانرا جاویدان می

 
 روید؟ ینم صلح هانبیگنا با ریختن خون
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