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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 یانآزادی  ب خونین   روز!  دهم ثور

س نصیب شان  وبرای ردوبهشت ف  ت های شهدا جام شهادت را نوشیدسونالیژ به همه خانواده های اول از همه
 از خداوند متعال خواستارم     وبرای زخمی ها شفای عاجل  بازمنده های شان  صبر جمیل 

 می خواستند صدای این ملت را بگوش ملت بود که با قلم  وتصویر صدای اندارست های جوان مشعلونالیاین ژ 
بکنند ان را تحمل نتواسند هراس داشتند و دشمنان انسانیتنها آ ه از قلم وکمره هاا کغجهانیان برساند اما دریهموطنان و

انه ها می ترسند  نها ودر کل از رسآچون دشمنان  از  جام شهادت  نوشیدندکه  داک وخون کشیدنبخ را  جوانان واین
نستان قطع جنایات دشمنان را ا، بیداری مردم در افغدنمردم  می گرد عامه  وبیداری رسانی باعث اطالع  کهبخاطری

 رقم می زند.
تالش می  ها این ملتدرد های ه تصویر کشیدن برای ب انها  کار نمی کنندی مقام یا چوکی ومنصب برا ژونالیست ها 

حقایق   افشاءنها برای آ  ،و انفجار وغیره است  ترو ، هنوز قربانی جنگد که ملت ها نبه جهانیان نشان بده کردند تا
از هیچ تالشی فروگذار  ه ودراین راحسن انجام می دهند ا وجهه  را بهژونالیست ها  همیشه وظیفه خود  تالش می کنند

 .نیستند
 

به دوش  دولت است که ساحه  ونالیست ها ژامنیت مردم و بیشتر  ظحف  نگاه می کنیم  در حادثه دهم ثور عمیق وقتی 
فراموش نکنیم  البته   ،ت ها بتواند با خیال آسوده خبر رسانی کنندسونالیژ تا بسازند فراهم  یست ها ونالامنی برای ژ

حسن مثل ژونالیست ها انجام میدهند اوجهه به وظیفه  خود را  مثل  سربازان  لت کسانی  در رده  های پایین  دو که 
 مسئول     .انجام می دهند می بینید ختلف  کشور در نقاط م که مبارزه با  دشمنان در میدان های  جنگ   همان طور 

که  قابل اصالح  دولت است  که اشتباهات خود را قبول ندارند ونه اصالحاتی  پایه  این اوضاع مقامات بلنداصلی  
مسلکی  این اوضاع را سامان  بطور که باشندمی کسانی که الیق ان مقامات  کوشش نمی ورزند ونه  دران است 

 دهدمی ملت قربانی بیشتر  در این جا متاسفانه   این نو حوادث نباشیم که شاید دیگر  شاهد   ندنتعیین نمی کبخشند  
 ی یایهدل پیاده نمسواره از همان مثل معروف است که   اما کی گوش شنوالیست هم جز همین مردم هستند ژونا و

 نه[نه ]گرسو سیر از دل گش ]آید[
سنگر های انها بطور خسته ناپذیر ها هم باید بگویم که  نهال بیان آزادی  خشک نمی شود چون راه این ژونالیست  

صدای  آزادی بیان  ها وامثال اش دهم ثور . بایقت شناسی وحقیقت یابی استحیق هراچون کار آنها   ادامه می دهند
 .ایت پیشه بیشتر آفتابی و منفور میگردندباره می گیرد. وبرخالف دشمنان جنونیروی دو بلکه  قوت خاموش نمی گردد 

  ....... دارد ادامه ش بقوت حقیقت جو یت هاژورنالیسراه ، بکوری چشم بزدالن
 

 وستند و جاودانه شدند. پیکشور  افتخارتاریخ  که به هستندشخصیت های  ،شهدای این راه

 
 ردم نیکو سیرندــــم ،گل بیخار جهان            سر نشود در بستانــــگل بیخار می

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند        م نمیرد هرگز اشخص نیکونسعدیا 
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