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 درود بر ارواح قربانیان تراژیدی هولناک
 بدخشان

 

  د.ردیاندوهگین بر تمام حواسم سراسیمگی عجیبی مستولی گبا شنیدن این خبر . نمایم
 

 چی بايد کرد؟ 
 

  ؟دارندر ران ما را بلعیده است همه خبی که برادران و خواهبزرگ از فاجعه و مصیبتآیا 
 ؟ ها را باید خبر ساخت

  ؟برسد تواند به کمک و یاری عزیزان ما
 ؟ تواند ممد واقع شود

 آی خدا چرا ما را آفریدی ؟ 
، چی باید ستمباید ایمیل بفر. دادکنون ناوقت شب است، تلفون جواب نا م.یرم باید با یارانم در کابل تماس بگفتبا خود گ

  ؟ نوشت
ی نمایندگشور و در تمام پا خیزد، از دولت بخواهید تا عزاداری عموم را در تمام کبه همه کشور باید  م.دوست عزیز»

 همه هست و با دست بدست هم دهند ردند،بسیج گ کشور باید همه مردم د.از کشور اعالم نمایدر خارج  نستانهای افغا
 .«دارم مي عرض تسلیت برایت برانداز خانمان و بزرگ اندوه نسبتفشارم و 

 
 ینا فرهیخته رادمردان گرویده عقلم و دلم ولی ام ندیده را بدخشان که من لعنتی، شب یک چی پرید، چشمانم از خواب
 مي نگاه آنها اندوهگین و پریشان های چهره به و کشم مي آغوش در را دوستانم از یک هر خیاالتم در.  است خطه
 آن در را اندوه و غم مصیبت، از جهانی کنم،

 تلویزیون از غمبار شب آن فردای. کنم مي نظاره
 یکشنبه امروز افغانستان دولت که شنیدم ملی

 آب قریۀ فاجعه جهت را 201۲ می ماه چهارم
 حیث به بدخشان والیت ارگوی ولسوالی باریک

 .است نموده اعالم ملی عزای روز

یاد دارند وقتی مال قسیم فهیم شریک جرائم آقای مال 
 آن طبیعی خویش مرد و مردم افغانستان از شر مرگ

ران شورای نظار سه مالکرزی و چپاولگ ،نجات یافت

 لی در موردو د.کردن عزای ملی را اعالن تمام روز
ت حکومناه بدخشان غم و اندوه مردم بیگ

به یک روز  هیپوکریت و سیاه روی کرزی
  د.عزاداری اکتفاء نمو

ازین قبیل را نه  ییجفاها حکومت مفسد مجاهدین
تمام رین افغان لعنت و نف لت بزرگنسبت به مبی اعتنایي رژیم فساد  ت.بل در برابر فرد فرد این ملت جفا نموده اس

  ت.یخته اساقشار جامعه افغانی را برانگ
 

ی محکمی است سیل واست  نستانافغا ج شریک همه خانواده بزرگدرد و رن که درد و رنج برادران بدخشانی مادهد 
ملت معظم افغان با در نظر داشت  من باور دارم که د.را برهم زنن بزرگنی برادری و اخوت این خانواده پراگ

  د.ز فراموش نخواهد کرگحاکمان فساد پیشه جهادی را هر
 

غیور ما بر آتش نفاق در ، این فرزندان ناخلف ملت ان بی مروت استزیر آتش دشمنان فرومایه و همسایگ هر سو
 خابات،با شرکت در انت ی  شکوه و جالل بی نظیراین کوران نمی بینند که چگونه مردمان ما با وحدت و همبستگ د.اشنپ
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  د.نت کوبی، فساد و خیاو خونریزی ، جنگطالبان مزدور سیاه سینه
 نخواهد بخشید.ان را های این فرومایگ

، با شیوه های ناجوانمردانه فریب و تذویر یرنددارند تا مورد انتخاب مردم قرار گری در چانته ندیگ چون آنها چیز .
، که مردم ما مردم بیست سال پیش نیست که به دهل و سرنای استخبارات ی عمل و پراتیک اجتماعی نشان دادول د.شون

غانستان در عمل نشان دادند که مردم اف د.رفتنکراسی و مردم ساالری را در پیش گدیموآهنین راه  ۀهای استوار و اراد
، پاسخ مردم ما را در عقل داشته باشنگروغین اقوام امدعیان و مدافعین د؟ شیرزی درس خوب عبرت نیستگل آغا و 

د ی است که روزی ریش بازیگر را خواهبازی به آتش ،ی مردمبکاران باید بدانند که بازی با رأتقل .ندرفته اتحویل گ
  ت.سوخ

 

اکمیت ین حعمر ننگانتخابات  سۀساختن پرو با قومی ساختن و جهادی ده و سازمان یافته وگستربا تقلبکاری  خواهد
  .ست نه دوام رژیم جهادی مفسد فعلیذار ار و خدمتگساال

 

 ،ند، دارای مقدرات و سرنوشت مشترکدارای اشتراک خونی ا حاصل یک نطفه و نستانافغاو برابر اقوام برادر 
  د.جو نماینو  جست ی رال زندگرمانو

 . دارم
 

 رامی بادد شان گارواح قربانيان تراژيدی هولناک شاد و يا
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