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 ۲۸/۰۷/۲۰۱۶         افغان جرمن آنالین
 

فاجعۀ درد ناکی که جز جاسوسان، دیگر تمام اقوام افغانستان را 
 گلیم ماتم نشاند بر عزادار ساخت و

      

 

 سروی و در دوران کرزی برق را که از جانب کمپنی فیشر آلمانی چند سال قبل همه باید دانست که موضوع تخنیکی قبل از
 گوش کنید:  دقته لینک ذیل را ب لطفا  . آنرا به معضلۀ سیاسی تبدیل کردند چرا حاال ،ه بودتنظیم شد

3mp. net/audiovideo/bahran_khate_barq. german-afghan. http://www 

 
. همزمان با والیات همجوار صاحب برق میشود دارد و غانستان تحت پوشش پروژه برق قرارمیان مثل اکثریت والیات افبا

یدانند که زیر این کاسه نیم افغان م وطنداران نجیب ،سیاسی ساخته اند عام المنفعه را ۀاینکه چرا گماشتگان ایرانی این پروژ
 . پنهان است کاسه ای

 ستان نشان دهد. اینبار به بهانۀدندان برای ملت افغان با نمایش قدرت، چنگ و دآشکارا میخواهایران از چهار دهه به اینطرف 
ملی  پیراهن حضرت عثمان ساخته و ملت را در ماتم را، چرا از بامیان نگذرد؟ و ها بگذرد سالنگاینکه چرا برق از 

 اگر. بیشتر ویران کند میخواهدفاق مردم افغانستان را با طاعون ن باهمی ایران با نمایش قدرت زندگی هم زیستی. نشاندند
چرا چنین جنبش بزرگ را برای دفاع از تهاجم پاکستان  ،رهبران گماشته شدۀ جنبش روشنایی واقعا ً خواست همدردی میداشتند

 . افغانستان میشودملت  بیداری در برابر پروژه ای بسیج کردند که سبب ترقی و برخالف ایران بسیچ نکردند و و
خصوص ه جانب دشمنان افغانستان ب که ازشکننده ای  ناامن و که در فضای ندمیدانست ته شدۀ جنبش روشناییرهبران گماش

جای حمایت از ه ترقی افغانستان میشود، ب که باعث بیداری و است چرا برای انتقال یگانه شمع طوفانی ایران پاکستان و
تند تا این شمع را خاموش سازند. درد اساسی ما براه انداخآن  یهعل دیگری را طوفان   رساندن این شمع به تمام مناطق کشور،

 تهاجم قرار دارد؟ امنیت سرتاسری کشور است که ازجانب همسایگان مورد تهدید و بلکه اولتر ازهمه تنها همین برق نیست
برق  عام المنفعه ۀبرابر پروژ ایران قد علم میکرد در جای اینکه در برابر دشمنان افغانستان مثل پاکستان وه جنبش روشنایی ب

  قدعلم کرده است؟؟؟
بختانه این جنبش . بدشان می پندارند ترقی کشور ما را خار چشم هر گام هر آن ما را تهدید میکنند و ایران و پاکستان که 

مساوی  ناش به سرتاسر افغانستاکه خیر  ه ایپروژ. زاده میشود عام المنفعه ۀمثل سمارق در برابر یک پروژ روشنایی
. تواند که باداران ایرانی ما نمیخواهند تا افغانستان صاحب برق سرتاسری شود جنبش روشنایی مستقیم گفته نمی. میرسد

مسخره میخواهند این پروژه را  با چنین حیله گری چرا از بامیان نمی گذرد و چرا از سالنگ ها میگذرد؟اینکه  ازینرو به بهانۀ
 . در افغانستان ناکام سازند

یا حرکتی  حزب یا جنبش یا تنظیم و وطنداران پاک نفس و ملیگرای ما اعم از تمام اقوام شریف افغانستان نیک میدانند که هر
مردم  در غیر آن. قدرت پول آنها براه افتاده انده همه از جانب بیگانگان و دشمنان بوده که ب که در افغانستان ایجاد شده همه و

اساسی وجود  حزبی دو اصل زیرا به پای استادن هر تنظیم و جنبش و ،رند تا جنبشی را سازمان دهندعادی این امکان را ندا
 بتواند فعال گردد:  دارد که

 . برخوردار باشد خارجیباید از حمایت یک قدرت چه داخلی یا  :۱
 چنین ، در غیر آن امکان وجودبپردازد ردن بگیرد وه گگزاف یک جنبش را ب باشد تا تمویل مصارف باید مرجعی در میان :۲

 . کن استمنام جنبشی
تمویل شده بودند به چشم سر  و احزاب را که از جانب بیگانگان ساخته شده تنظیم ها و نتایج اعمال جنبش ها تحریک ها و

 . افغانستان را به نابودی سوق داده است ،اخیر بجای ترقی ۀده دیدیم که درین چهار
داشتن  واضح است که  تاز قرار گرفته است؟ خصوص از جانب ایران مورد تاخت وه این پروژه ب ایجاد میشود که چرا سؤال

ه میتواند ب اصلی است که وطن دو ترقی و بیداری. آن مناطق می گردد ترقی و سبب بیداری رق،ب برق در مناطق بدون
ازین سبب . فریبی های دشمنان را بگیرد ماتحاد سرتاسری اش را باز یابد و جلو تهاجمات و عوا ،ترقی وسیلۀ بیداری و

تشکیالت وسیع . است اقدام کردهبا پول هنگفت  بسیار وسیع به خنثی کردن این پروژه دشمن بوسیلۀ جاسوسان اش است که
 تشنج دامن زدن   با عام المنفعه را ۀاین پروژ ظف شده است تامؤ با آن وسعت اش جنبش روشناییسازماندهی شده ایران بنام 

 . سازد متوقفآنرا  ،قومی سیاسی ساخته و ای مذهبیه
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بدون شک مناطق بامیان وردک را نیز تحت پوشش دارد یعنی همزمان برق  ،فراموش نکنیم که درین پروژه سرتاسری برق
فریبی  ایرانی مغالطه و عوام جنبش روشناییآنچه که . رسانیده میشود مناطق همجوارش ردک وبه والیت زیبای بامیان و

 . به اکمال برسد خواهد این پروژه در اصل رژیم ایران نمی میکنند به این خاطراست که
 با وجدان ملی دقت کند در می یابد که این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی فرهنگ و اگر انسان با در غیر آن

سروی شده  محاسبه و آقای محقق، بینهعضو کا ،کابینه آقای سرور دانشوزیر تحصیالت عالی و عضو  ،معاون دوم خلیلی
تسلط داشتند این دولتی  سرور دانش خلیلی و محقق که بر کرسی های اهم چرا جنابان. بود که از راه سالنگ ها بگذرد

هم اکنون . کندبتواند بکار آغاز  ایران گمان نمی کرد که این پروژه علت آن روشن بود که ؟در آنزمان بلند نکردند اعتراض را
گماشتگانش  ایران بوسیلۀ ،این پروژه صد درصد بکار آغاز کرده و تمام شخصیت های ملی برای تحکیم آن تالش دارند که

 . دساز)جنبش روشنایی( می خواهند این پروژه را متوقف 
، عارف رحمانيخادم حسین کریمی، احمد بهزاد، مثل  اشخاص تطمیع شده ای ،، توظیف شدهجنبش روشنایی رهبران داخلی

آخوندی  مزور رژیم. از ایران فرمانبرداری دارند نوای رسیده اند مستقیمن که از برکت ایران به نا ریحانه ازاد و داود ناجی
مردم  به لطالیف الحیل گماشتگانش، است بلکه بواسطۀ خونین را در کابل سازمان داده ۀبار اول نیست که چنین فاجع ایران

 . به فصل کردن همیشه سوق میدهد جای وصل کردنه ب با شرف افغانستان را مظلوم و
 

تا سوریه می خواهد  عراق وغان در جبهات جنگ آخوندی را نیک میشناسد که ایران قاتل هزاران اف ما ایران مزورملت 
براه  خود اگر این نا آرامی ها را رژیم آخوندی ایران برای حفظ سیطره زیرا. منطقه سازمان دهد را درالزم ناآرامی های 

ایران از بدو رژیم  رژیم اش را حفظ نماید؟ ایران نمیتواند یک کشور دیموکرات در کنارش عرض اندام کند، و نیاندازد
برای حفظ  یمن و افغانستان چه در عراق، بیروت، و در داخل ایران چه چندین بار را آخوندی تا این زمان حوادث زیادی

 ،در داخل ایران منحرف ساخته رژیم میخواهد توجه مردم را از جنایات آخوندی نوسیلهبدی ایران. براه انداخته استسیطره اش 
 . جنگ سازد مشغول درگیری های میدان های

قضیه را  ال می برد و مشکل زمانی و تخنیکیؤبا دولت کابل زیر س را گماشتگانش تمام مذاکرات معقول وسیلۀه ب اینک
ه را از حالت مدنی آن خارج ساخته ب موضوع. استفاده صورت گرفت دم سوء  از احساسات پاک مر که سیاسی ساختطوری 

 . است و قومی تبدیل کرده شکل بسیار مضحک سیاسی آنرا به خواست نژادی
و  با شعار های مغرضانه پس. اصطکاک بین افغانها را فراهم کند  زمینه برخورد و میخواهد در قبال جنبش روشنایی، ایران

در نمایش اول که . بود شرافتمند قوم هزاره ملی، معقول و اهراتی را انسجام میدهند که برخالف دسته هایتظ نفاق افگنانه
 ،فهمیدندتعدادی  درین جنبش سهیم شدند ولی روز بعد که تعدادی کثیری دیدیم که ،هنوز به حیله ای ایران واقف نشده بودند
که  نفاق افگنانه چنین تظاهرات اباء ورزیدند زیرا دانستند که این از شرکت کردن درین قضیه دست ایران مستقیم دخیل است

بیگانگان میخواهند اوضاع افغانستان را گل آلود سازند تا  نفاق افگنانه است که تظاهرات اصطکاکی و ،در ظاهر مدنی نامیدند
ذاب دیده اند و به ایران پشت کرده اند از ایران ع تا هزاره هایکه میکند ایران زمینه سازی. نمایندماهی دلخواه خود را صید 

غافل ازینکه آخوند های مهربانتر از مادر برای ملت . فهماند که یگانه حامی ایشان فقط رژیم ایران استببه آنها غیر مستقیم 
ا را به تا هزاره ه رژیم آخوندی دم می شوراند در ایران چه کرد که هم اکنون ویا برای هزاره های پناهنده ایران چه کرد؟
 . گرفتار آیند شان جدا ساخته دچار مشکالت سازند که ناچار به دام رژیم آخوندی نحوی از کشور

 
نیست، بل برعکس  مذاهب با تنوع اقوام در افغانستان هیچ وقت مانع وحدت ملی درین کشور نبوده و بدون شک تنوع ادیان و

مثال زندۀ این همزیستی . نان وطن، افغانها برادرـ وار کنار هم باشندزمینۀ بوده تا در برابر دشم موجودیت این تنوع خود پیش
. برادرانۀ اقوام در افغانستان وجود حماسه های است که در طول تاریخ باربار آفریده اند و دشمنان را از حریم کشور رانده اند

عزم  گاهی که افغانستان اما بدبختانه هر. ددر افغانستان میباش اقوام همیشه گی و همزیستی، همبستگی گواه این انسجام تاریخ
به شکلی این اتحاد وعزم مردم را با نفاق  قرار گرفته است و ترقی وتعالی سر کرده است از جانب همسایگان مورد تهدید

 . مشکالت با افتخار بیرون آمده استدرون  ملت افغان از اما با آنهم. افگنی خدشه دار ساخته اند
عاشورای سنتی قبول . مراسم عاشورای سنتی پدید آمد در بعد از سقوط طالبان تغییر فاحشی میداند کهنیک  هر شخصیت ملی

 دو تبدیل کردند که هیچ ضرورت آن دیده نمی شد؟ در حالیکه در سابق با احترام خاص از هر شده را به عاشورای سیاسی
وهیچگونه   اعزاز برگزار می گردید با اکرام و و مساجدعزاداری عاشورا بطور سنتی در تکیه خانه ها   تسنن و جانب تشیع
منطقه به  در سالهای اخیر دیده می شود که کاروانهای هیئت عزا داری تشکیل می دهند و از یک اما در میان نبود اصطکاکی

عه میکشند و رخ جامه ب اکثریت تسنن جامعه را غرض تحریک مزید بر آن عکسهای آخوند های ایرانی. دیگر می روند منطقۀ
ایران  واین یکنوع نمایش قدرت. زافی داردکه مصارف گ می پوشانند تمام شهر را به مانند شهر های ایران با تکه های سیاه

 اما خوشبختانه جامعه بیدار. جان هم اندازده ب اقوام را در افغانستان بی ثبات ساخته در افغانستان است تا وحدت مذاهب و
 . امانت الزم را شریفانه رعایت کرده اند با آگاهی تشیع تسنن و
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ریاکارانه آهسته  همانطوریکه به همگان روشن است پاکستان با گاوزوری میخواهد اعمال نفوذ کند ولی ایران بسیار محیالنه و
تا کنون در  گایران از آغاز جن ناپاک پاکستان و اعمال. آهسته میخواهد شیرازه قوی وحدت ملی افغانستان را صدمه بزند

 . کشور اظهر من الشمس است
همسایه، پاکستان  کشور به دو ا  شرکایش یکطرف میگذاریم و فقط مختصر امریکا را با اکنون خواست های جامعۀ جهانی و

 . وایران میپردازیم

"سازمان  دادن با فریب و عربستان لستان امریکا وانگ با رشد نیروهای شیطانی در قلمرو خودش و تکیه بر پاکستان

 زیرا این کشور اکنون مخربترین و، گسترش دهد را در منطقه نفوذ پاکستان همکاریهای شانگهای" میخواهد خواسته ها و
این اسلحه خطرناک، جوانان تربیه . قویترین اسلحه جهان را در دست دارد که تمام جهان از داشتن چنین اسلحه عاجز است

دریافت  هزار دالر 500عادل یک از آنها م اسالمی پاکستان میباشند، که برای فروش هر تولید فابریکات مدارس شدۀ انتحاری،
 ،عربستان، میشد هم اکنون از طرف ایران تقویه امریکا طرح ریزی و از جانب انگلستان و البته این مدارس اگر قبال  . دمیکن

 سقوط دولتین ایران و ثبات در افغانستان سبب تجزیه ومیشود چرا ؟ بخاطریکه  تقویه شرکایش پشتیبانی و القاعده وپاکستان، 
جاست که منافع پاکستان وایران  ازین. کشور یاد شده به هیج وجه نیست پاکستان میگردد ازینرو ثبات افغانستان به صالح دو

 . ندآور از یک گریبان سر بیرون می
  
 میالدی(2011  برمیگریم به حادثۀ اسفناک روز مقدس عاشورا )سال 

از دست بدهد،  تسنن سیاسی افغانستان، باعث میشود که نیروی تشیع افغانستان را کال   و از تشیع میبیند، حمایت امریکا ایران 

ترساندن از بخش  توجه پیروان و سران تشیع سیاسی را با قومی متوسل شود تا به این وسیله بتواند و به تفرقۀ مذهبی بایدپس 
با . آرزوی تجزیه افغانستان را با داشتن بخش تشیع آن عملی نماید ه به سوی ایران جلب کند ودوبار عظیم تسنن افغانستان

 . ( ۱) تشیع افغانستان در تزاید است علیه خصوصه وجود اینکه روز بروز اعمال جنایی ایران علیۀ افغانها وب

وارد میکند که  بر تشیع را چنان ماهرانه ضربه ،2011در سیاسی، ایران با حادثۀ خونین عاشورا ۀدرین بازی حساس دوجانب
از جانب دیگر ایران با این عمل میخواهد تشیع سیاسی رمیده از دولت . هیچ کس متوجه حیله ونیرنگ پنهانی وی نمیشود

 . گردندمحتاج حمایت ایران ه رجعت بدهد تا ب مزور آخوندی ایران را به ایران دوباره
سود بیشتر برده و جریان بیشتر به  کی ها درخواهیم یافت که ازین حادثه 2011عاشورای  با ارزیابی از جزئیات حادثۀ خونین

ولی برای . است ضرب صفرتناسب با مفاد ایران  نفع کی بود؟ هرگاه این عمل به نفع پاکستان ازریابی شود مفاد پاکستان در
 . ایران بیشتر از آنست که تصور شود

 . ندجنگ سالح میرساار و در غرب کابل در دهه نود میالدی نیز به هر دو طرف افشقتل عام  ایرانی ها در ماجرای
منظور ایران از ایجاد چنین حوادث خونبار و تکان دهنده این است که از میان تشیع افغانستان برای خود لشکر مقتدا صدری 

 . افغانستان را در آتش جنگ بسوزاند تر افغان های شیعه و سنی شک وـ  خ مثل عراق و حزب هللا مثل لبنان درست کند که
 

ت تسنن یکه خوشبختانه اکثر. فقط به همین منظور بود سیاسی از طرف ایران تغییردادن مراسم عاشورای سنتی به عاشورای
 ریخی بین آنهاأناشی از احترام متقابل تکه  خود در افغانستان ) خصوص احترام به برادران تشیعه ب افغانستان با خبرگی و

یران آرزویش را تشیع که ا خوشبختانه تضاد بین تسنن و. سکوت آگاهانه خنثی نمودند ( این توطئه را با بردباری وتاس
 بودبه ناکامی  ایران با دست خالی رو. را ازدست داده بود این نیرنگ ایران تا جایی کارایی خود ازینرو. داشت، اوج نگرفت

ایران نیرنگ دیگری را به  اًءبن. سنگ خورده وتیر ایران ب عمل نشان ندادندخوشبختانه شدت  افغانستان تشیع و تسنن و
برادرانه  احساسات تشیع را در برابر تسنن تحریک نماید، تا به این وسیله ارتباط انسانی و ستمیخوا آزمایش گذاشت که اینبار

اینست عمق تراژیدی . مصاف بکشانده گ برا به میدان جن پیروان این دو مذهب را در افغانستان جریحه دار ساخته هر دو
 . 2011ی حادثۀ خونین روزعاشورا

 
که چرا لشکر  ال برانگیز استؤسرا به عهده گرفته است،  میالدی 2011لیت حادثه ولشکر جنگوی پاکستان مسؤ اما اینکه 

از طرف  2011عاشورا  لیت پذیری حادثه خونینومسؤ. جنگوی دست به چنین عمل بزند که صد درصد به نفع ایران باشد
کانال های وسیلۀ به این معنی که ایران خواسته ب ،بند های پنهان دیگر پشت پرده برمیدارد و لشکر جنگوی پاکستان پرده از زد

به آدرس عامل جعلی عوض کند تا مردم به اصل  استخباراتی آدرس عامل اصلی این حادثه را که رژیم آخوندی ایران بود
 . افشا نشود ایران جنایتراز  ونیرنگ پی نبرند 

علی به رهبری  لشکر جنگویال خلق میشود که دربین اینقدر دسته های ترورستی فراوان پاکستانی چرا ؤدرین میان س

لیت اباء میورزند؟ این نشانه، تبانی غیر ملموس ایران ودیگران از پذیرفتن مسئو و ۲، مسوؤلیت را بعهده میگیردشیرخدا

 . رمال میسازدولشکر جنگوی را ب
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د: یادونه

 

از جانب دیگر مفت  لیت بی زحمت( صاحب ملیون ها دالر میشود وواینکه لشکر جنگوی پاکستان )در بدل پذیرش صرف مسؤ
زیرا این معامله گران جنگی جنگساالر در برابر پول نه خدا را  ؛قدرت میکند، هیچ جای تعجب ندارد مجانی نمایش و

 . بس زیرا مقصد اصلی تمام آنها کسب سرمایه و قدرت است و. انسانیت را نه عدالت و میشناسند نه مردم را، نه
مطلق بگردن پاکستان اندازند بیشتر از بیش  لیت راومسئو تالش کردند تاآنوقت   اینکه گماشتگان ایران در دولت افغانستان

 . قابل مکث است
 با مذاهب مختلفه اقوام ستان پشت تمام مردم اعم ازتاریخ ثابت کرده است که شالق استبداد و استعمار رنگارنگ در افغان

استعمار خارجی هیچکدام نتوانسته  است که نه استبداد داخلی و نه هم وحدت این مردم چنان خارائین بوده و. زخمی نموده است
 . اند، در آن خراشی ایجاد کنند

  میشود که استنباط معاملۀ پشت پرده چنین. فته استکه داعش )نامعلوم( به عهده گر ماتم کنونی را درد ناک هم اکنون حادثۀ
آنرا به عهده بگیرد زیرا از  بدون شک حاضر میشود داعش زیرا بر اساس معاملۀ پولی. داعشهم ایران از آن نفع میبرد وهم 

ه بگویی  دهد کهمی  نشان از جانب دیگر نمایش قدرت اش را در کابل یک جانب پول هنگفت را از ایران بدست می آورد و
مزید . که میخواست ایجاد کند ایران آنرا برایش ایجاد کرده است ترس را دوم رعب و. تشکیالتی نیز دارد و کابل رسیده است

به رهبری علی لشکر جنگوی بازهم همان . می گیردلیت را بگردن وو فقط در کالم مسئو برآن پول هنگفت را درجیب میزند
اینست . به پول همسایگان مغرض ما براه انداخته است در افغانستان را داعش" فعالیت تخریبی"نام   که اکنون به شیرخدا است

 . که هم لعل بدست آید و هم یار نرنجدچهره مزور آخوندی ایران 
  

 جنبش روشنایی که در نمایش قدرت روز اول می بینیم حادثه از جانب آخوند های مزور ایران، با تمام دردناک بودن این دو
 آنها تعدادی خدا را شکر که در دومین نمایش قدرت به جاده ها کشانده بود با فریب، هزاران افغان را که ،خاطر پروژه برقب

قوی که با شامۀ  بیداری مردم بود این نشانۀ. بسیار بزرگتر ازین براه می افتادفاجعه  اولی نبود ورنهروز  به اندازۀ نمایش
مظاهره  در سهم گیریدوم بسیاری آگاهانه حاضر به  ازینرو بار. این قضیه ایران قرار دارددرک کرده بودند که پشت  شانای

 . نشدند
 

دام توطئه های پیش پا ه خبرگی ایکه از خود نشان داده اند، هیچکدام ب یقین دارم که جامعۀ سنی و شیعه افغانستان با درایت و
 . برجا باقی خواهند مانند ملی خود همچنان پا و أریخینمی افتند و بر وحدت ت ایران و پاکستان گسترده شده

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 . علیه بیگانگان بلکه علیه مردم شریف ایران نیز اعمال میشود این تزاید مربوط به خصلت ذاتی رژیم والیت فقیه میباشد که نه تنها :1

  
 . شعیب حسن، خبرنگار بی بی سی، در مکان مخفی در بلوچستان پاکستان با علی شیر خدا، رهبر لشکر جنگوی دیدار کرده است :2
از اعضایش این انفجار را  یکینکرده، اما انکار نمی کند که  که این گروه رسما انفجار کابل را تأیید ه بود[ به خبرنگار بی بی سی گفتعلی شیر خدااو]

 . این گفته بسیار قابل مکث است تکیه بر کلمات ازماست . ترتیب داده است
shtml. _afghan_lashkar_jhangvi_iv10_l2011/12/111209persian/afghanistan/uk/. co. bbc. http://www 

 

و  چگونه عربده ،ایران که از زور ولی نعمت شان نگاه کنیدبه این چهره های وابسته 
 ،در کنار جاسوسان پنهان ایران. ملی شدند ماتم مستی سرداده باعث این فاجعه درد ناک

در  و اوامر آنها را اند از ایران فرمانبردار د، مستقیمچهره های که درعکس می بینی
 و یقینا   اینها از عملیالت انتحاری درین روز اطالع نداشته اند. جامعه ما پیاده میکنند

وظیفۀ این عمله ها  اتنه دنمی کن و نکرده ءافشا مزدورانشایران اصل فاجعه را برای 
نیت شومش   کثیر آنها در تجمع تا خواستمی که ایران بیگناه بود یجمع آوری انسانها 

 جاسوسان و. بدبختانه چیزی که میخواست عملی شد عملی سازد وزیر نام داعش را 
که همه اال بال را بگردن نیروی های با شرف  شدنددادن این فاجعه چنان فعال  سو رسانه های تطمیع شده از طرف ایران در سمت و

 . ال نرودؤزیر سولی نعمت شان  انودولت انداختند تا ایر پولیس ملی

 نیز سهیم بودند ایجاد این فاجعه که در. گماشته شده جاسوسان بی آزرم تمام سیاه روی های مرگ به 
 . تمنی داریم از بارگاه حق ن ایشان صبر جمیلاشاد و به بازمانداگ مظلوم را  روح پاک شهدا

 

 نه در نفاق  پیروزی یک ملت در اتحاد است
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