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 د؟کجا میبرنبه را کشور  سیاسی مسیرحرکتعمال شیطانی 
 

طلب توسط عمال  گوخونریزی بدون تشخیص طرف مقابل جن گشعارصلح سراب اند که بحیث وسیله تدام جن
 .رندبکارمیب ما اجیران شان برای فریب، چور وچپاول و ایجاد وحشت در بین مردم مظلوم افغانستان استخباراتی و

 اً یمسراب فریب مستق راه اینپاکستان و ایران هستند که همسایه ما  های کشور دشمنان معلوم الحال صلح افغانستان
یش درپبیشرمانه  نراآران بین المللی گ حمایت اجیران داخلی و بجهنم میرود. غیره القاعده و بنام طالب، داعش و به
دفاع از حقوق حقه کشور را درچوکات قوانین بین المللی با دشمنان میهن  جرأتاند، مگر زمامداران اجیر  رفتهگ

 ندارند. عوامل تداوم جنگ وفساد درکشور کامأل روشن است. 
 

زمانی "  اه کنید :  گنافغانستان یس جمهورئاشرف غنی ر سرکوچۀدرهم و برهم و بی بند باربا این جمالت یکبار اول:  
گیرد، این  ها را می ها/جادهشان سرکشوند وخونکه اوالد ما، کل مردم افغانستان اوالد ماست، پارچه پارچه می

جنگ است یا صلح؟ به اساس آیه کریمه کشند، جواب ما  که وقتی مخالفان ما را می یامتحان الهی است. به این معن
جواب شر را به خوبی بدهید. صلح بر جنگ افضل است. بدون آن فرق چه خواهد بود که جواب کشتن را به کشتن 

  بدهیم. امتحان ما این است که در روزغم ازعقل خود استفاده کنیم " 
 

ز ا اول فراری رئیس جمهوری افغانستان بدالرشید دوستم، معاونع مکرر کاربل الفعل لواطت جنایتکار ودوم: 
 تواند" .       بدون حضور او صلح با طالبان صورت گرفته نمی "ترکیه چیغ میزند  کشور دراه امنش گقرار
درمیدان  میالدی( 2۲۲1شان حرفوی تان )سال دمکآچنین باشد؟ شما با گروه که بدالرشید دوستم باید ع قایآبلی 
ه ین افسران آی ایس آی پاکستانی کئعملیات سقوط علیه طالبان بحیث یگانه گارد محافظت مطمجریان  ی قندوزئهوا

تل هم قبنام طالب را  بودید. هزاران افراد بیسواد دهقان کشورمیدان افغانستان رهبری میکردند سپاهی  جنگ را در
ً و اند ذاشتهگی که دشمنان مردم ما نامش را صلح گجن. نمودید  وجودخودت اصأل مثل  چون افراد فاسدبدون  اقعا

گیره خورده است بدون شما « صلح»شورای هماهنگی شما با نام شما ومتحدان بغاوت شمال و نمیتوانند. شتهدا
  میلیونی قحط الرجال انسان است.   03چارکاله درکشور 

 

وسایل فساد دردست دولت بنام احزاب سیاسی بحیث مکانیزم « جهادی»ر گجزایر شیطانی تنظیم های غارتسوم: 
ات امکاناز   .مورثی اشغال کرده اندرا دولتی  کرسیهای مگر معلوم است این دزدان نه اپوزیسیون  .فاسد قرار دارد

      وسایل تعمیل اهداف شوم خود استفاده میکنند. دولتی بحیث
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را بحثهای پوچ و بیمورد که در  مامدعیان حمایتگر دروغین قوم، مذهب و تذکره مردم مظلوم و بیسواد : چهارم
ردم عوام بنام قوم، مذهب و حقیقت دشمنان کشور ما بخاطر رویگرد اذهان عامه و ستر جنایات خویش در بین م

پخش میکنند تا بهانۀ باشد برای انجام جنایات و حفاظت غارتهای نامشروع شان. اسم کشور، نوشتن قوم و  تذکره
مظلوم  تهدید مردم با بحران کار میگیرند. مردمبه حیث وسیله  را مذهب در تذکره بحرانزا عنوان کرده اند و آن

اسما در روی کاغذ کاری مفید را برای مردم کشور  اگر شما صادقانه فکر میکنید که نوشتنکه فریاد میزنند ما کشور 
ما انجام میدهند، لطفأ بروید نام کشور و قوم را شلغم و کچالو بگذارید مگر بحیث افغانها همت بگمارید جنایات و 

 .قتلها را مردم بیگناه کشور ما توقف دهید
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