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اشرف نجیب

قهرمانان آستان بوسی دشمنان و قهرمانان خیانت بوطن
این قهرمانان آستان بوسی دشمنان و قهرمانان خیانت بوطن ،چرا لویه جرکه ملی مشورتی افغانها را تحریم کردند،
بخاطر یکه درین سه هزار دوصد نفرانسان با آبرو ،جنایات آنها برمالء می شد وچلوصاف شانرا نمایان از آب
بیرون می کرد .
همچنان در چنین آزمون ها رسوایی شان آفتابی می شد .اما در نشست مسکو که دسته از دزدان وقاتالن درآن
شرکت داشتند داوطلبانه منحیث مقتدیان افتخار نماز خواندن فریبنده را درپشت قاتلین کشور به نمایش گذاشتند.
زیرا دزد دزد را وقاتل قاتل را نکوهش کرده نمیتوانند آنها همدیگر را بهتر ازمردم می شناسند .اگر اینها چهره های
پاک می بودند مثل سه هزار و دوصد نفر باسر بلند چرا شرکت نکردند؟ آنها دنباله روی خود را به طالبان ایجادگر
وحشت ودهشت وقاتلین هزارها افغان بیگناه ،با افتخاربه مسکو رفتند تا تحت نام صلح  ،صلح را تخریب کنند .چرا
چنین ننگی را قبولدار شدند؟ بخاطریکه این بی اراده ها مهره های بازی بیگانگان اند  .قاتلین با قاتلین در توافق
اند ولی باملت افغانستان در تضاد .انها بنام صلح به امر بادران شان میخواهند خود ارادیت افغانها را که در حال
شکل گرفتن است وبعد از چهل سال خون وآتش مرگ وبد بختی میخواهند از دست جنایات ایران وپاکستان رهایی
یابند ،بادران آنها به این قهرمانان خیانت امر میکند که جرگه مشورتی صلح ملت افغانستان را باید تحریم وتخریب
کنند.
لطفا ً لینک ذیل را کلیک کنید وببینید وبشنوید:
https://www.youtube.com/watch?v=vIDrpN5lxLc
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