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  ،!کو امضا ،!کو امضا
 کنم یمی ول کنم ینم کنم، ینم

 

 امضاء ای و امضاء در نظر ابرازی اصل مقصد نوشته، نیا عنوان وجود با که کنم عرض دیبا خدمتتان سالم، زیعز وطنداران
 ازی طرفدار در خصوص به افغانستان نخبگان طرف ازی باالئ بلندی نظرها ابراز که رایز  ست،ینی تیامن قرارداد نیا ننمودن
 ینمی ول دانند، خسروان شیخو مملکت صالح ند،یگو یم که نیا به گذارم یم را آن و است شده نشری تیامن قراردادی امضا
 به هک مردم بر شده لیتحم خسروان ای و مردم نیب از برخاسته خسروان خسروان؟ کدام که بگذارم ناگفته هم را حرف نیا توانم

ی ول . دیانجام خواهدی خوار و خفت و ی مل منافع ضد به ها یدوم عمل و دهیانجامی مل منافع و فالح به هایاول نظر و کار نیقی
 قال و لیق عقب در کهی فعل ۀکنند وسیمأ و ناهنجار وضع آمدن وجود به در شهیر ها ده جمله از بتوانم که است نیای اصل مقصد
 که میگو یم من و بودهی اساس تیاهمی دارا شما هموطن نیا نظر به که را آن عنصر کی دارد قراری تیامن قراردادی امضا
 . بدهم قرار بحث مورد است شده مردم ما ی(فکر صالح خلع) باعث

. است ملتی روین و قدرت به اتکاء و خود به اتکاء اا یثان و توانا و قادر خداوند به مسلمان ملت کی ثیمنح اوالا  اتکاء عنصر نیا
ی امضاۀ شنامینما و سرکس به میانداز یمی مختصر نگاه نمودم انیب کهی فکر صالح خلع بحثی برا زمینه شیپ ثیمنحی ول

 رکشو ۀده سه از شیبی ایقضا از آموختن، داشتن نظر در با کهی حال در. است ساخته جهیسرگ دچار را همه کهی تیامن قرارداد
 مهه که بن کنفرانس بطن از متشکله دولت تینها در و ثور هشت و هفتیی کودتا وی پوشالی ها دولت آمدن کار بسر خصوصاا  و
 و میدانست یم دیبا که« یاسیس دانش هم آن و دانش و علم انیمدع بخصوص» ما حال به نیمبدا م،یا ندانسته حال تا اگر و میدان یم

 بلکه افغانستان مردم مصالح و منافع اساس بر نه هادولت نیا که میبدان که میخواه ینم اصالا  که است معلوم م،یدان ینم هم باز اگر
 اصطالح به کشور از بوده، طماع گانیهمسا جمله از بزرگی کشورها المدت لیطو و رالمدتیقصی ها پالن و منافع اساس بر

 همی چند از و افغانستان کشان زحمت و کارگرانۀ کنند نابود تیواقع در وی کارگر دولت قرارکننده بر نام به که گرفته شوراها
 تیامن و حصل ،یموکراسید تأمین زم،یترور قمع و قلع نام به که ناتوی قوا ویی اروپا نیمتحد کا،یامرۀ متحد االتیا که طرف نیبد
 هزار سه از اضافه با اقل حد و افغان هزار ها ده کشتار و سال 10 از بعدی ول. شدند داخل افغانستان میحر بری آباد وی آزاد و

 قراری اقتصاد دیشد بحرانات در هم خودشان که جهان و کایامر مردم بیج از دالر هاونیلب صرف ویی اروپا ویی کایامر جوان
ۀ درام نیهم خود و ملک زار حال که اند، مانده «مجموعه نصف» در ناکام افغانستانی مکتب مردم اصطالح به تیواقع در دارند
 . است مدعا شاهدی اسیس آور شرم
 به ندادن تیاهم و کابل میرژ با روزمره معامالت در افغانستان بحران در لیدخی خارجی کشورها روش و راه گرید جانب از

ی مرکز دولت نیاراک و جمهور سیرئ از دنید بدون شه،یپ تیجنا مقتدر انیوال و ساالران، جنگ با ها دیواد دید وی مرکز دولت
 یروهاین ثیمنح افغانستان دری نظامی قوای دارای کشورها گرید ویی کایامری قوا ازیی کایامری ها رسانه کردن ادی همچنان و

 رد و افغانستان خارج و داخلی ایدیم گانچرخانند و گانسندینو از تعداد کی برعکس {our occupation forces} اشغالگر
 یبرا ناتوی کشورها و متحده االتیا طرف از انیعر اریبس شکل به کابل میرژ دادن قرار فشار تحت راا یاخ و اشغالی وریت

 و دهش انتخاب کهی رنگین بهر ولوی انتخاب جمهور سیرئ ثیمنحی کرز حامد محترم آن رأس در کهی تیامن قرارداد نمودن امضاء
 موقف 4314ی جنور 4 مورخی مطبوعات کنفرانسی ط در جمهور سیرئ بایی کایامر سناتوران زیآم اهانت برخورد نوع افشاء
 آقا یول نبود، انیب به حاجت که هیحما تحت وی پوشال میرژ کی جمهور سیرئ ثیمنح افغانستان مردم مقابل در رای کرزی آقا

 افغانستان دستان به قلم از تعداد کی ۀسال نیچندی هاتالش و تپ و دیدر رهنیپ اصطالح به مطبوعات بای خبر رانسفکان دری کرز
 سازش وی تیکفا یب مختلف نیعناو تحتی کرزی آقا خود شخص از ها تیشکا وجود با که بودند داده خرج به کوشش که را
 ستد میرژ کی نه را میرژ خود حداقلی ول گفتند یم را تیواقع گرچه ،یجنگ کاران تیجنا و بشر حقوق نیمتناقض بای کار

 هم را دوستان نیا زحمات ،یکرز خان حامد جمهور سیرئی آقای ول. نمودند یمی معرف اشغال تحت و تیصالح فاقد و نشانده
 . دیپاش رخشان بهی سرد آب اصطالح به و داد هدر به
 را کیتراژ سرنوشت نوع چهی دیتراژ ۀشنامینما نیا انجام که دید دیبا حال. افزود ملت شتریبی سردرگم به هاجنجال و جار نیا

 . آورد خواهد ارمغان به افغانستان دردمند ملتی برا
 ردیگ قرار عاجلی ابیارز مورد دیبا و بوده قیعمی نگران ۀیما کهی عنصر گفتم باال ۀمقدم در کهی طور شما هموطن نیا نظره ب
 امدهین وجود به شب کی در که رایز) شود، کار آنی باالی روشنفکر انیمدع طرف ازی طوالن مدت کی یبرای مند حوصله با و
 و است ملتی توانای بازو و روین به اتکاء و خود به اتکاءی ها مفکوره جیترو و غیتبل( برود نیب از کردن کار شب کی با که
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 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 به مردم ساختن متقاعد وی خواه یآزادی ها مفکوره با مردم اذهان کردن روشن و جیترو و غیتبل بهی ال شد نخواهد میسر نیا
ی نمو و رشد ،یعاد مردمی مذهب قیعم اعتقادات و افغانستان ملت بودن مسلمان وجود با که رایز. شان خودی ها یتوانمند و روین

 گرید و هاافیس تا ها هللا صبغت ازی مذهب درانیل اصطالح به طرف از ملتی بازوی روین و متعال قادر خداوند به اتکاء عدم
 از اتیح طول در و بوده استعمار گرو در شان ناف که تکنوکراتان و دانشمندان و علما اصطالح به تعداد کی هم و طلبان ادیانق

 ریغ به اتکاء انحرافات ۀاشاع از خودی باال بلندی ها پلومید با و است مدهانبر ییصدا ریغ به اتکاء وی وابستگ جز شانۀ حنجر
 اتینظر ـۀوارائ تمسخر با را ملت و بخود اتکا و اعتماد راه نیمبلغ آواز و صدا برعکس. است دهید صدمه سخت اند، دهینشرم
 و افتاده دوم از کهنه،ی ها یوریتی وابستگ عدم و خود به اتکاء وی واقعی آزاد شده، لیتبدی ا دهکده به ایدن گرید کهی انحراف
ی ورهاکش هیسا در است بهتر خصوص به و گرانید منافع در را خود منافع که دیبا و ندارند قیتطب محل گرید و بوده کیکالس

و  مزیالیسوس نمودن ادهیپی برا پرچم و خلق فروشان وطنی وریت که داد نشان تأریخ کهیحال در. نمود تأمین قدرتمند و بزرگ
ی اپ در افغانستان مردم منافع و ملت خون کردنی قربان وی نفر هزار صدی اردو و شوراها اصطالح به کشور کمک بهکمونیزم 

 اسالم نمودن ادهیپ هم و افغانستان مظلوم ملت حق   در بودی بزرگ بسی جفای ستیالیسوس کمپی ونالستیانترناس اصطالح به منافع
. شد قیتطب ها یولوژیدیا البراتوار ثیمنح افغانستان در که بودی گرید ۀمکار ندارد، سرحد اسالم شعار تحتی انحراف وی اسیس
ی باز را یاصل نقش شسرنوشت نییتع در که است ملت کی خودی بازود و روین به اتکاء عنصر نیا تأریخ شهادت به کهیحال در
 . کند یم

 بهتر ملت کی سرنوشت نییتع در بخود اتکاءی اصل رول و نقش ازی ادآوری خاطر بهی ول است، ثابت که رایز نه، اثباتی برا
 یم سخنی کوتاهی برا و افغانستان ملت افتخار پر تأریخ طول دری خواه یآزادی ها جنگ از ییگذرا مرور به میبرو دانم، یم

 ،افغانستان پادشاه سیانگل و افغان دوم جنگ شیشاپیپ در مثالا . میانداز یم زیعز افغانستان نزده قرن تأریخ بهیی گذرا نگاه و میرو
ی نظام حاکم "کافمانجنرال " ۀاغواگرانی هاوعده اساس به سیانگلی استعمار دولت هجوم از دفاع خاطر به خانشیرعلی ریام

 امکانات با البته نبردۀ آماد و  مسلح ملت ،یتزار روس از شده داده وعدهی واهی ها کمک استحصال غرض روسی تزار دولت
 ملت،ی پهلو در شدن استاده در سرش بر ملتی ندا وجود با را خود بهی متک وی روزیپ به باورمند ملتی ول ملت، خود محدود
 از غافل خانشیرعلی ریامی ول شتافت، جانب بدان روس دولت ازی نگردست و کشور شمال سرحدات صوبه ب نداده فرا گوش

 دولت شدن ازین یب و اروپا در سیانگل دولت از روس دولتی ها یریگ ازیامت و روس و سیانگل نیب نیبرل کنفرانس توافقات
 اتیتمنی باالی سرد آب خان شیرعلی ریام به کردن کمکی گآماد دادن نشان توسط سیانگل دولت قراردادن فشار ریز از روس

 و بود، نکرده هیتک خود ملتی بازوی روین و ملتی ندا به کهی ریام و نموده، غیدر کمکیۀ ارا از انداخته خان شیرعلی ریام
 داد بحق جان فیشر مزار در شده ضیمر غصه و غم از که بود همان بود، داده دست از هم را ملت آغوش به بازگشتی رو
 لتمی توانای بازو روین و خداوند به مانیای روین با ملت نیب از آمده بر درانیل و خود محدود امکانات با ملت همان برعکسی ول
 از مملو کشور تأریخی بعد صفحات که دند،یکوب سخت را استعمار پوز روس مثلی ا گانهیب کشور کمک وی بانیپشت بدون و

 امر در را خود به بودنی متک نقش ن،یآهن اراده بای ول ملت خود محدودی نظام وی مال امکانات با شهامت با ملتی ها یقهرمان
 ذاشتندگ را نفر کی سیانگل مجهزی نفر هزار ستیبی اردو از کهی طور نمود، کشور افتخار پر تأریخ ثبتی خواه یآزاد ۀمبارز

 کشور تأریخ مقطع نیا مرور با کهنیا مهمتر و (1)برساند شان ینظام گاهیپا به را عصری نظام قدرت نیبزرگتری تباه احوال که

 وی مادی ها نهیزم وی غن فرهنگ ازی ناش نفس،ه ب اعتماد و اعتقاد آن که میبر یمی پ همی گرید ۀآموزند تیواقع کی به خود
 اسالم و ها چپ اصطالح به طرف ازی ستیولیانترناس منافعی زهری ها کروبیم در نشدن آغشته در وطن ۀنخورد دستی معنو
 کرد یم حکم حال هر در وطن مادر حب کهیحال در بود ها راست اصطالح به طرف از حدسر بدونی افراط وی انحرافی اسیس
 مردم و دوست وطن ،یمل خوب ونالستیناس کی دیبا اولتری مذهب وی چپ ای وی راست های دهیآ نوع هر وجود با که کند یم و

 کهیطور. اند نکرده گوش ۀزیآو را تأریخی بها گران درس نیا مای مذهب و چپ و راست فکران روشن سفانهأمت که بود دوست
ی قدری عال ونیروحان جهینت در که بود آورده بوجود رای فضائ خوش چه میشمرد بر که آفات از نخورده دست مساعدی فضا
یآزاد خوش عطر از سرشار هم هنوز افغان ملت شامه شان یبو خوش مشک از که نمود جامعه میتقد را عالم مشک مال مانند
 ریغ وی اسالم ،یغرب وی شرق استعمارگری کشورها و گانیهمسا بهی وابستگی ها نسخه و آفات قیتزر بای ول است،ی خواه
 یبرا شانیا طرف از سوز خانمان جنگی عمد دنیکشان درازا به و پوند و لایر و دالر به درانیل نیا خود شدن معتاد وی اسالم
 شانیا گند  ی بو از که آورده بوجود شده لیتحمی مذهب رهبران قالب در رای امروز گران استخاره و رانیگ معرکه شتر،یب سود
 . است خفقان حال در ملت
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 استیر دیکاند) ات، یامروز جان عبدهللا عبدهللا با را ات نزده قرن خواهیآزاد مبارزیی اچکزا خان عبدهللا کن سهیمقا هموطن
 رساندیم نیمجاهد و انینوایب مصرف به و زد یم سکه که رای انیاوپ خان قادر غالم ریکب مجاهد و روشنفکر کن سهیمقای( جمهور

 (2): که خواند یم زدن سکه نیح در و نداشت خودشی برایی ادعا چیه و

 
 .شود دایپ صاحبش تا زنمیم زر بر سکه    شود غوغا سرم بر تای وانگید کنمیم

 

 :دیگو یم شیها غارت قبال در ملت جواب در که اش یجمهور استیری ادعا و انینوایب غارت ازی ناشدن ریس افیس استاد با
 

 است؟ داده خدا را گانه داد خدا
 
 کمک ۀیارا بری مبنی ناز تلریه شنهادیپ قبال در که را افغانتخان  هللا اماناعیحضرت  کن سهیمقا من ۀدید بال هموطن باالخره و

 ملت شما کمک با که خواهم ینم من نکهیا بری مبن وقارت باآن شاه غازی  جانب از آن رد و اش یشاه تخت استرداد غرض
ی باال بلند نیعناو با گان نخبه و روشنفکران بنام شان زبون همرکابان و قدرت انیمدع با سهیمقا در سازم، خون در غرق را خود
 تقاضا پوندها و دالرها و ها بمب دارنده از ناله کی و صدا کی با دارند همه که مارشال، و جنرال ن،یسیاکادم و ماستر و داکتر

 به را ناحقۀ تران نیا نکهیا تر نانهیخا و خورد میخواه علف نداشتن، از وند خور یم ها گرگ که دیمکن رها را ما که دارند یم
 ی!درائ دهید وی شرمیبی زه دارند،یم اعالم افغان شهامت با و مغرور ملتی نام نام
ی ها گذشته ۀریدا از رونیب را ها ارزش باختن نیای ها شهیر. است شده ملت ما ریدامنگی فکر انحطاط نیا چرا که میآمدی ول

 جهینت نیبد میکن آغاز ثور هفتی کودتا بخصوص ویی کودتای ها میرژ زمان از تنها اگر کالم طوالت ازی ریجلوگ غرض دور
 حواض دخالت وی همکار با که خان داود محمد سرداری کودتا از الهام با مسلمان جوانان بنام یکوچک گروپ اوالا  که میرس یم

 و وبوتی عل ذولفقار میرژ به بردن پناه با مسلمان جوانان نامه ب کوچک ۀحلق نیا بود، گرفته صورت پرچم و خلقی ها گروپ
 ودندنم کشور نقاط بعض در مسلحانه اغتشاش به اقدام داود، دنتیزیپر میرژ با تیضد در پاکستان« یا اسی ا»یسرپرست تحت
 بای اسیس قدرت کسب فیکث تخم جا نیهم از و دندیخز پاکستانۀ گانیب دولت پناه در دوباره جهینت در و بودی ناکام با توأم که

 انیبن نافغانستا ما زیعز وطن به نسبت ششیدایپی ابتدا از بد اتینی دارا و ب،یرقۀ گانیب وی خارج کشور کی کمک وی همکار
 همه زا مهمتر و ثور هفت نیننگی کودتا با اجانب کمک بای اسیس قدرت کسب و ریغ به اتکاء روسیوا نیا بعداا  و شدی گذار
ی هزار صد لشکر و کمک با دهقان و کارگر طبقهی ولوژیدیا نام به ولو راست و چپی ها یولوژیدیا نمودن ادهیپ و قیتطب

 اسالم بنام باشد افغانستان ملت کهی اسالمی ها ملت نیتر مسلمانی ساز مسلمان دوباره بعداا  و نینو تزاران میبگو بهتر وی شورو
 کروبیمۀ اشاع هم و ندارد سرحد اسالم شعار تحت در رانیا قم وی سعودی ساز اسالم کیفابر در شدهی اسیس اسالم بار نیای ول

 بهی محکمی ها شهیت دگر بار کی گانهیبی ها لشکر و کمک بهی غربی موکراسید شموله ب تحول نوع هر نمودن ادهیپ خطرناک
 بهی ریناپذ جبران ضربات ملت خودی بازو و روین بهی تعال وی ترق و تحول نوع هر نمودن ادهیپ و بخود اتکاء عنصری باورها
 طماعی کشورها پنجم ستون خدمات و وطن دشمنانی جهنمی ها دستگاه غاتیتبل تحت در افغانستان ملت نفس به اعتماد و باورها

 و خدا به مانیا نداشتن در البه و عجز و( هارفتن شتر هیسا دری )ها قال و لیق نیا با و نموده وارد افغانستان مظلوم ملت حق در
 .کنند وارد نشودی ریجلوگ اگر ملتی باورها بهی ریناپذ عالج ضربات دارند هم هنوز ملت

 

 بعد آزاد بازاری دارای کشورها خود که بار و بندی بی ولی اقتصاد آزاد بازار وی غرب برالیلی موکراسید نمودن ادهیپ ریاخ در
 جنگ از متشکلی اقتصادی ایماف بای تبان در دارند قرار  آنی اقتصاد قیعمی ها یآشفتگ در هم هنوز سال صدها قیطری ط از

 جهان دوستان بار نیا. دارد قرار آنی تنگنا در ملت که استی گرید بتیمص بشر، حقوق نیمتناقض و پیشگان تیجنا و ساالران
 و هاگروه نیا کی هر دستان کهی مل ریغی روهاین گرفتن خدمت در با افغانستان خاص طیشرا داشت نظر در بدون هم غرب

 وضع بودند، دهیگرد زیعز افغانستان کشور و ملتی باد بر وی رانیو باعث و بوده افغانستان ملت خون در غرق شان درانیل
 طرف از. است دهیگردی کنون زار حالت باعث که شدند داده قرار قدرت مسند بری خارجی کشورها طرف از زندان و محاکمه

 یطوالن اقامت وی افزون باعث همی جانب از و داد شتریب رشد رای مردم ریغی گروها طرف کی از جنگ دنیکشان بدرازا گرید
 مهاجر غرور شتریب شکستن وی تکد ،ینگر دست نورمال ریغی گزند و فشار تحت شتریب مدتی عن)ی مهاجرت در مردم تر

 خودبی متک مغرور، آزاده، ملت ده،یگرد یشمن آزاد ۀیروح و بخود اتکا عنصر دادن دست از شتریب چه هر باعث جهینت در افغان
 در اجانب میتصم به نشسته منتظر و افسرده ،خاموش خور، تپک نگر، دست گدا، ملت کی به را خوردن خود دست ۀآبل از و

 بر گر نظاره و خاموش ملت کی به سرنوشتش دادن رییتغی برا مبتکر ملت کی عوض تاا ینها و داده رییتغ سرنوشتش قبال
 دنییپای برا ناله و یزار که دهد یم نشان و آورده بار را موجود وضع که است حالت نیا .(ماند خواهد و ماندهی باق سرنوشتش

ی کشورها مردم و کایامر مردم. است ملت سرنوشت بهی نگرانی برا از نهی نظامی ها گاهیپا دادن و کایامر و ناتوی روهاین
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 انجه و کایامر مردمی دوست هم نه و آن میضما وی موکراسید داشتن دوستی برا از نه ها صدا و سر نیا که بدانند دیبایی اروپا
 قشر کی یبرا و ناتو و کایامری نظامی قوای محافظو چتر ۀیسا در ستنیز و پوند و وروی و دالری برا از فقط بلکه است غرب
 من ۀفیوظ نیا دانند ینم کایامر وی غربی کشورهای ها ملت اگر را تیواقع نیا و ،بس و است افغانستان ملت غارتگران محدود

 آوردن بوجود و شدن متحد با رایی کایامر ویی اروپا ۀجامع نمودن آگاه ۀفیوظ نیا که است نینش خارج هموطنان بخصوص تو و
 و مردم، ۀپشتوان و کشور خارج و داخل ازی انتخاب واحدی رهبر کدر کی جادیا راه دری غربی کشورها سراسر در عیوس ۀجبه

 کایامر اروپا، در افغان مهاجر هاونیلم از صدیف 13 اقل حد اشتراک کشور از خارج هموطنانی برا طیشرا بودن مساعد نسبت
 و .ادد خواهد رییتغ افغانستان ملت حق در نابکاران از دی خلع و کردن دیتجر در را ترازوۀ پل که استی اساس الؤس ایاسترال و
 که افغان هزاران ویی کایامر جوانان خون و گاندهند هیمال شما پول از که شود میتفه بخصوص کایامر ۀجامع و ایدن مردم به دیبا

 بسری دب در شب و کابل در روز که است شده آنها وابستگان و ساالران جنگی برا تیامن صرف شود ینم حساب چیه خونش
 شد اهدخو ندهیآ در و شد یم ثابت افغانستان ملت حال به دیمفی وقت آنها پوند و دالر پول و ناتو و کایامری نظامی قوا. برند یم
 آگاه و مدبر مردم، از برخاسته زعامت کی سأر در افغانستان، مردمی ونیلمی ها توده و مردم خدمت در واقعاا  امکانات نیا که

ی ایماف و افغان ساالران جنگ همهی سهام شرکت ای نام هر به طالبان وی جنگ تکارانیجنا عده کی چوکات در نه ردیگ قرار
 .آنها وابستگان و ساالران جنگ از متشکلی اقتصاد

 

ی متک افغان دوست ملت کیه ب جهان خواه یآزادی ها ملت گرید و کایامر ملت نکهیا بری مبن بدهم تذکر دیبا هم رای آخر ۀکتن
 ناتوان، نگر، دست ر،یفق مانیپ هم کی به نه دارد ضرورت باشدی افغان کین صفات و ،یمل غروری دارا باشهامت، آگاه، بخود،

 پر تأریخ. میریم یمی گرسنگ از که نرو و مایخوریم گرگ که نرو که برآورند صدا لحظه هر بنامش که جبون و ترسو خاموش،
ی مل رورغ فاقد جو، استفاده مشت کی یصدا بلکه ست،ینافغان  ملتی واقعی صدا صدا، نیا که دهد یم شهادت افغانستان افتخار

 .دندار ناله و هجض ناحقه ب ملت بنام و گرفته گروگان به را ملت که است افغانستان ملت از گانهیب و
 

 .زیعز افغانستان رنگارنگ دشمنانی ناکام و افغانستان ملتی روزیپ دیام به
 
 

 انیپا
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