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یک ازحمله وحشیانه اخیردرکابل و  یک جرقه امید برخاسته

 دی سینمایش چشم سفیدی و تروریزم پاکستان در واشنگتن 

بعد از حمله اخیر تروریستی  وحشیانه تنظیم شده ، اکماالت شده و هدایت شده توسط دولت، اردو و استخبارات 
بادل پرغم  پاکستان در کابل که منجر به قتل و زخمی شدن صدها افغان بیگناه گردید ملیون ها افغان در سرتاسر دنیا

ه دعا کردند و بر دنیائی که تروریزم و شیطانیت پاکستان را تا هنوز ن کردند وبرای افغان های داغدیدیبه پاکستان نفر
 . کنند حیران و قهر شدند نفهمیده و یا از آن چشمپوشی  می

اما فعالیت های پر احساس و به موقع جوانان افغان در کابل در رساندن کمک به زخمی ها و آوردن خون و دیگر 
ه از وسایل ارتباط جمعی امروزی مثل فیس بوک،  تویتر و انستیگرام به ضروریات به  شفاخانه های کابل با استفاد

دشمنان افغانستان را حیران و شرمنده و روسیاه کرد و فعالیت های سیاسی مجبوری و دنباله روی شکل بی سابقه 
 .را به حرکت در آورد

از  ،و احساس افغانیت را پرورانده اندجوانان افغان خارج از افغانستان که پدران و مادران شان در آنها قلب و خون 
تنظیم شده ، اکماالت شده و هدایت شده توسط دولت، اردو و استخبارات این حمله مذبوحانه تروریستی وحشیانه   

یک تعداد به . به شدت متأثر شده و هریک به ترتیبی در صدد نشان دادن عکس العمل معقول شدند پاکستان در کابل
 . گرفتند افشاگرانهآمیز لمت یره آغاز کردند و یک تعداد دیگرتصمیم به فعالیت سیاسی مساجمع آوری کمک ها وغ
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از باالتریت درجات علمی در امریکا در سن خود برخوردار هستند صرف این جوانان افغان تحصیلکرده که همه 
ه همیشه  مشکل عمده ما منحیث افغانان بدون عقده ها و تفرقه های قومی ، زبانی ، مذهبی، حزبی و سیاسی ک

والدین شان بوده است ،دست به دست هم دادند و تصمیم به براه اندازی مظاهره مسالمت آمیز در مقابل سفارت 
 .پاکستان گرفتند

 

این جوانان افغان اعالمیه هوشیارانه ، غیر احساساتی ،افشاگرانه و به زبان و شکل قابل فهم ازطرز دید و فهمیدن 
مثل فیس بوک،  تویتر و و وسایل ارتباط جمعی امریکا تهیه کرده و از تمام وسایل ارتبلط جمعی مردم ، اخبار 

 :شمول سایت وزین افغان جرمن آنالین بدین ترتیب پخش کردندب،  انستیگرام

 اعالمیه

افغان  488اده تر از و زخمی شدن زی 08  حمله جداگانه توسط انفجاربمب منجر به کشته شدن زیاده تر 4در جریان هفته گذشته 
و کشتار مردم غیر   حمله این هفته یک مثال کوچک از سال های نفوذ و حمالت وحشت افگنانه عناصر خارجی. شده است

 .عسکری در افغانستان میباشد

چندین  براساس. هفته گذشته تائید شد که رهبر طالبان مال عمر زیاده تر از دوسال قبل در شهر کراچی پاکستان فوت کرده است
 .راپور مال عمر منحیث یک کچالو فروش در پاکستان زنده گی میکرده است

آباد پاکستان کشته شد ؛ جائی که وی در فاصله کمتر از یک میل از قشله عسکری  اوسامه بن الدن در ایبت 1822در سال 
دولت امریکا اسناد مستقیم در دست داشت که دگرجنرال احمد شجاع پاشا قومندان آی اس آی از . پاکستان زنده گی میکرد

 .موجودیت بن الدن در پاکستان خبر داشت

خوب . اجتماعات عام اعالم کرده است که دشمن افغانستان ، دشمن پاکستان استصدراعظم پاکستان نواز شریف چندین بار در 
 .حاال وقتش است که ادعای خود را ثابت کند

ما از دولت پاکستان تقاضا داریم که در مقابل تروریزم موضع بگیرد و به این عملیات مزورانه دوگانه که به قیمت جان هزاران 
 .خاتمه دهند  ن ملیارد ها دالر کمک های بین المللی تمام شده است؛افغان و امریکائی و حیف و میل شد

 لطفاً با ما شریک شوید که برای نجات جان افغان ها و امریکائی های بیگناه مبارزه کنیم

 سفارت پاکستان: محل

 بعد از چاشت 8::0تا  8:::اگست از ساعت  24روز جمعه : وقت و زمان

 International Court Northwest, Washington, DC 20008 3517  :آدرس
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 یالمت آمیز در حظور نماینده های مطبوعات تلویزیونی مثل صدای امریکا ، تلویزیون آریانای شاغلتظاهرات مس
با حرارت و شوق در افشای چهره شیطانی پاکستان آغاز شد و وقت بیانیه  عالمانه  ، هریغوبیات ، اسوشیتید پرس 

در طول سال ها برای دفاع از نام افغانستان ،مردم افغانستان و افشای دشمنان استاد حامد نوید رسید که همیشه 
 . افغانستان پایدار بوده است و با قلم و نطق و حظور خود اصالت خود را نشان داده است

 

سرخش زده بود با بلند  یتروپسپوستر بیرق پاکستان را بر موترسیکل در همین موقع یک موترسیکل سوار که 
ر سیکل با سرعت از سرک فرعی خارج از دایره مقابل سفارت پاکستان ظاهر شد و شروع به تحت کردن صدای موت

الشعاع قرار دادن صدای استاد حامد نوید کرد و شعار زنده باد پاکستان ، و بلند کردن اعتراض با لحن و شیوه ای 
ن عصبانی و به طرف وی هجوم ز این توهیا گرچه یک تعداد پیر و جوان افغان.  قصدی و توهین کننده پرداخت

پاکستانی . بردند مگر زنان و دختران افغان و جوانان مسئول مظاهره ممانعت کردند و از تصادم جلوگیری کردند
 ناناغفا فرط هب ار لکیس رتوم تسازکیا دش ماکان مداصت و گنج نتخیگنامهاجم شیطان ،چشم سفید که در مقصد بر

 ظیلغ و دایز هایس دود لکیسرتوم رتیلسکا رتاوتم و دیدش یاه نداد زیر اب و داد رارق زیمآ تملاسم هرهاظم لوغشم
 تسنیا بلاج .درک رارف و هدیسرت دندرکیم نوفلیت سیلوپ هب هک ناناغفا یادص ندینش زا و داتسرف ناناغفا فرط هب ار
 سیلوپ هعقاو نیا عوقو تقو رد لومعم نیناوق فالخرب ، سیلوپ زا زیمآ تملاسم هرهاظم ینوناق رما ذخا دوجواب هک
 ،تشاد ار  زیمآ تملاسم هرهاظم بیرخت دصق هنایشحو لمع اب هک، ناطیش یناتسکاپ رارف زا دعب و ، دوبن دوجوم
 .درکن مه یقیقحت چیه و دروآ فیرشت هعقاو زا دعب سیلوپ

 هتساخرب تبثم تکرح نیا یعمج تاطابترا لیاسوو تاعوبطم رد فلتخم قرط زا ناغفا ناناوج نیا هک تسنیا رد دیما
 ایند مدرم هب ار ناتسکاپ یناطیش هرهچ و دنهدب مادا ار ، ناتسکاپ طسوت ناتسناغفا مدرم رب هدش دراو درد و ملظ زا

و وسایل هوشیارانه ، غیر احساساتی ،افشاگرانه و به زبان و شکل قابل فهم ازطرز دید و فهمیدن مردم ، اخبار 
 روزم ناگیاسمه هرهچ یعقاو لثمت ناتسناغفا هدنیآ یارب هار نیرتهب .دنهدب همادا ایند رساترس و اکیرما ارتباط جمعی

 و هدوب اهنآ قوشم دیاب ناغفا نیدلاو ام .دنراد ارئاناوت نیا ناناوج نیا و دشابیم ایند هدنریگ میمصت تماقمو مدرم هب
 هدولآ دوخ و تفرقه های قومی ، زبانی ، مذهبی، حزبی و سیاسی یصخش یاه هدقع اب ار اهنآ یاه تیلاعف و ناهذا
 .میزاسن

 

 متخ


