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آینده  تیک زعیمایری آزاد و دیموکرگ ملت مظلوم و ستمدیده افغان که با قبول هر نوع قربانی میخواستند در یک رای

شکارچی کهنه کار که سفانه بازهم متأ یر نجات دهنداز بدبختیهای دامنگ مادروطن خود را تعین و کشور خود را

دیده  هتهی م(2001)در کانفرانس بنملت مظلوم از پا افتاده و ضعیف افغان  آمدنبرای گیرکه  را نمیخواست تلکش

 ختم انتخابات و بلند شدن صدای ارگ یا مرگبا و محیل لهذا شکارچی مکار ختم شود شان بازی بدون شکار ندبود

ست در آگ رسانید و در نتیجه زدوبندها و تهدیدهابه مادروطنما پاچه ها را بر زده در چهره یک مال و مصلح خود را 

با ه کرا  یو سرنوشت جوانانبست  ا با بی بی عبدهللا عبدهللااشرف غنی رازدواج نامیمون الحاج  نکاح  م عقد201۴

برای  ملی  حیث سرمایه معنویاز منابع داخلی و خارجی در طول سیزده سال دوره حامد کرزی بصرف ملیونها دالر 

ه وادار بتربیه شده بودند داخلی و خارجی تحصیالت عالی آبادانی کشور عزیزشان در مؤسسات  وارزشمند ت اخدم

صدای آزادی،عدالت خواهی و دیموکراسی واقعی خواهند فرار از میهن نموده و کشور را بار دیګر از دانشمندان که 

ند با گنج امروز قهرمانانه در میدانهای نبرد با دشمنان می که و به تعقیب آن سربازان سر به کف را دبود تخلیه نماین

ود سالح و مهمات نظامی مواجه ساخته تا باالخره تشویق به ترک مادروطن شده و کشور عزیزما را که از بکم

ن اراست و نګهبانی آن وظیفه ملی،اسالمی،اخالقی،انسانی و وجدانی ما است بدست دشمنبمیراث برده ایم و ح اکاننیک
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. قبل از اینکه به دسیسه بزرګ دشمنان مادروطن ما بپردازم برای تفنن داستان را  ند خورده تاریخی ما بسپاریمسوگ

 .ب میرومند بعرض شما میرسانم و سپس به اصل مطلکه برای برژنف رهبر اتحاد جماهیرشوروی وقت ساخته بود

برژنیف با معشوقه امریکائی خود نشته بود و از معشوقه خود پرسید که  -:دوستان عزیز داستان از این قرار است که

فت من صرف یک خواهش دارم وآن ، معشوقه امریکائی اش برایش گدر دنیا چه آرزو دارد که برایش براورده شود

 برژنیف برایش جواب ،، باشنیدن این خواهش معشوقه اشیسپورت را در اتحاد جماهیر شوروی آزاد بسازاینستکه پا

 .ی کنیمزندگداد ای شوخک میخواهی که من و تو تنها در کشور پهناور اتحاد جماهیر شوروی 

ها را آن زدواج نامیمون الحاج  اشرف غنی و بی بی عبدهللاا نکاح  با عقدبرمیګردم و آن اینسکه  بحال به اصل مطل

را به چمچه زدن مصروف و برای نجات خود از سرو صدای جوانان  با  و دیگ دیگو و چمچه را به به بگو مگ

کشته شدن فرخنده ا و دامن زدن جنایات چون هپاسپورتعاشق به وطن را با آزادی احساس و وطندوست آزادی خواه 

 زا ازدیاد استفاده، بیکاری،غربتبلند نمودن سروصدای داعش، در نقاط مختلف کشور، وادث خودکشیهانامراد، ح

و بدبینی به جوانان را تحت فشارهای روحی  ،باران رخشانه نامرادحادثه کندوز و باالخره حادثه سنگ مواد مخدره،

ندانش سرخ و هر روز سرختر میشود نمایند قرارداده و مجبور به ترک مادروطن بالکشید که دامانش بخون فرزاسالم 

ه اند نه تنها به تدریج م بست201۴ست رف غنی را با بی بی عبدهللا در آگو آنانکه نکاح ازدواج نامیمون الحاج اش

 انند ونیز گی ملت افغان را بطرف عیسویت بکش بلکه با استفاده از فقر و بیچاره ودال بدبختی تبدیلافغانستان را به گ

به خون ملت افغان بسته شان  دو رهبر که از آغاز ازدواج نامیمونآرزو دارند با استفاده از اختالفات دیگر را ه و آنچ

تان برای رسیدن مرامهای شومشان در افغانسمیخواهند افغانستان عزیز را از قشر دانشمند و تعلیمیافته تخلیه و  بود شده

ق سو بود م2001قبل از اشغال افغانستان در آکتوبر که کی و بدبختی را بطرف تاریو منطقه ملت عزیز بیدفاع افغان 

اه و دانشمند اینست عزیز مخصوصآ قشر آگوار در مادروطن خواهش من از هموطنان بادرک شرایط ناگلهذا  بدهند

که برای ناکامی توطیه و دسائیس دشمنان در عوض اینکه حیات خود و مادروطن خود را با مهاجرت و ترک 

مظاهرات صلح  یعنی اهانه و متحدانهآگانقالب کشور خود د با قبول قربانی در داخل طره می اندازنوطن به مخامادر

و شر د تا خود و مادروطن از بدبختیهای دامنګیر نبر ضد دشمنان مادر وطن براه انداز جویانه را در سراسر کشور

 .دننجات یابدشمنان 

 ت و باغیرت وطندوست را در حفظ خود داشته باشد.خداوند ملت افغان مخصوصآ جوانان با حم
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