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 20/19/2019         اخترمحمد یوسفی

 آیا بدست آوردن چوکی به قیمت خون ملت ارزش دارد؟

 هموطنان عزیز!

وضع رقتبار کشتار ملت مظلوم و مردم بیگناه افغانستان که ناشی از توطئه های اجیران خارجی و دشمنان مردم 

کشور عزیز ما افغانستان بحد غیر قابل تحمل خویش رسیده است که نمیتوان آن چیزی را که شایسته به جواب  

  این جنایات باشند دریافت نمود و نوشت.

( کاندید جعلی تیاتر پالن شده به نام انتخابات ریاست جمهوری 17ی پر شر و شور هفده )همزمان با آغاز نغاره ها

دو برای مردم افغانستان تعهدات سپردند که کامأل مطمئن باشند تدابیر شدید  مسؤولین امنیتی افغانستان و ناتو هر

نتخابات در سراسر افغانستان  امنیتی برای امنیت کمپاین های انتخاباتی انتخابات و شرکت برای رأی دهی در ا

    اتخاذ گردیده است.

ریزی  بدون حضور مردم افغانستان مذاکرات "صلح" امریکا با طالبان در پس پرده سقوط نمود. جنگ و خون

چل بیش از پیش در بین طرفداران  توسط اجیران بیگانه در افغانستان با ماهیت اصلی آن مانند دو روی یک سکه نا

و "امارت اسالمی" با شدت آن جریان دارد. جنگ بیگانگان در افغانستان هر روز از    ی" "جمهوریت اسالم

هموطنان بیگناه ما صدها قربانی می گیرد. تنها در طی یک ماه که گذشته صرف نظر از ارقام نا اعالن شدۀ آن  

       نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی بجا گذاشته اند.  (2۳00بیش از دو هزار و سه صد )

  

 

 

 

 

 

 

 زخمی در کابل و پروان بجا گذاشته اند.  ۸0نفر کشته و ۵0در دو حمله در یک روز 

  میشوند؟ تا چه وقت مردم بیدفاع افغانستان کشته

 ؟ها مسؤول قتل عام مردم بیگناه افغنستان هستند کی

   برند؟ گاها می چرا مردم بیګناه و پاکدل افغانستان را بدون تدابیر امنیتی به قتل

 نمایندگان ناتو با تدابیرامنیتی دروغین شان ؟  لین امنیتی افغانستان ووکجاست مسو
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 2از 2

خواهند با قتل عام و غارت اموال مردم   اجیران وحشی می مردم مظلوم افغانستان سرگیچه شده اند که چرا این 

 این کشور حکومت نمایند. یباالی قبرستان ها و کوه هاافغانستان 

 ؟داخلی و خارجی قیام نمایند مردم افغانستان متحدأ علیه مظالم دشمنان آیا وقت آن نرسیده که 

 مرگ بر جنگ و جنگ افروزان. 

 

 

 

 

  

  

 


