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 1تر 1 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد لزومایسنده نو  ۀدعقیمسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندٔە مضمون میباشد، 

 
 30/04/2019         نجیب اشرف 

 

 
 
 

 بوطن خیانتقهرمانان و  آستان بوسی دشمنانقهرمانان 
 

 ،ا را تحریم کردندافغانهلویه جرکه ملی مشورتی چرا  ،بوطن خیانتقهرمانان و  آستان بوسی دشمناناین قهرمانان 
از آب ن الوصاف شانرا نمایچو شد  میبرمالء  آنهاجنایات ، با آبرو انسانکه درین سه هزار دوصد نفری بخاطر

 . کرد  بیرون می
وقاتالن درآن  که دسته از دزداناما در نشست مسکو  . شد می آفتابی رسوایی شان آزمون ها همچنان در چنین 

 . به نمایش گذاشتندر درپشت قاتلین کشوخواندن فریبنده  را نماز  افتخار ان مقتدی منحیثوطلبانه اد  ندشرکت داشت
چهره های گر اینها شناسند. ا ردم میرا وقاتل قاتل را نکوهش کرده نمیتوانند آنها همدیگر را بهتر ازمزیرا دزد دزد 

 به طالبان ایجادگردنباله روی خود را  آنها ؟ کردندنشرکت  چراباسر بلند دوصد نفر  هزار و پاک می بودند مثل سه
. چرا صلح را تخریب کنند ،تحت نام صلح رفتند تا به مسکو ، با افتخارتلین هزارها افغان بیگناهاوق شتهدوحشت و

در توافق قاتلین با قاتلین   .بیگانگان اند بی اراده ها مهره های بازی ؟ بخاطریکه این قبولدار شدندگی را نچنین ن
ارادیت افغانها را که در حال د خود میخواهنبه امر بادران شان نها بنام صلح . ااند ولی باملت افغانستان در تضاد

رهایی  میخواهند از دست جنایات ایران وپاکستانمرگ وبد بختی ش خون وآت هل سال چشکل گرفتن است وبعد از 
تخریب و تحریم  را باید  که جرگه مشورتی صلح ملت افغانستان، بادران آنها به این قهرمانان خیانت امر میکند یابند
 کنند.
 :ببینید وبشنویدوکنید ک ذیل را کلیک  لینلطفا ً

https://www.youtube.com/watch?v=vIDrpN5lxLc 
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