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 ۰۱/۰۵/۱۰۱۷        عبدالواحد سادات ریم

 بلخ یدهداد تا ایتکپ« یمغلگ»از

 یدار عزا و ناله ، هیگر سال(  68) 

(  م 1949)  جون(  22)  در هک بود نشده ساله دو هنوز استعمار یژیاسترا مخلوق و ییطبع ریغ شورک نیا ستانکپا

 نشان چشم زهر بخاطر و ایکامر و سیسبزانگل چراغ با ایتکپ تیوال یمغلگ هیقر بمبارد با را ینظام تجاوز نینخست

 ما زیعز هموطنان تن(  23)  شهادت باعث هک داد انجام ، مقتدر و مدرن مسلح یقوا فاقد و فیضع افغانستان به دادن

 خان محمود شاه ، دیبرگزارگرد صدارت شاه مجنون مسجد در یرسم فاتحه مراسم و اعالم یمل یاعزا پادشاه.  دیگرد

 تجاوز با مقابله در را خود دولت عجز ینوع به ییگو و ختیریم کاش وستهیپ داشت اهیس بازوبند هک وقت صدراعظم

  . نمودیم انیب دشمن

 کمرد به«  خالقان»  نازدانه کطفل از ستانکپا ، است نموده ادیرزیتغ افغانستان منجمله و جهان نونک تا زمان آن از

 در هیکشورک از زین افغانستان و افتهی ریتغ یالملل نیب ریشر گان شهیپ شرارت یحام و زکمر شرور، و آزرم یب

 یوبرا دارد قرار ایکارامریدراخت گرید ، بود خورده رقم یاتحادشور نفوذ درساحه یجهان دوم جنگ فاتحان ماتیتقس

 یقربان انهیم ییایآس به ورد معبر ثیبح یجهان و یمنطقو یرقبا یکوپولوتیج نیخون شکشمک در نونکرا با نیچندم

  . دارد«  یکژیاسترات قرارداد»  باشدیم ینظام عضالت نیبزرگتر ییدارا هک ایکامر یامپراطور با و دهدیم

 جنگ همان به شان« ارکمانیپ» مخلوق و ما یخیتار دشمن همان هک ما بیغرا و بیعجا روزگار یها یبوالعجب از

 ، ردهک شروع ، ارکبیتخر یها گروه فرستادن با ، اول تیجمعور نینخست ضد بر(  م 1975)  هک شده نا اعالم

 . است اسهک مین ، اسهک ریز هک است الشمس من اظهر و دهدیم دوام شتریب ییرو پر با و انکماک

 به بیقر نیدر غار یک همان از چرا هک میینما اعتراف زین خود ضعف به دیبا یرونیب یطانیش یپالنها بر افزون

 فقدان با مصاب و میدار«  یخیتار یزیگر خرد»  هک ما و ردیگیم یقربان ما از یافع مار روزه همه سال هفتاد

 یآ و طالبان یسخنگو یغاتیتبل اوراق یدهداد یمل بتیمص نیهم از بعد یحت و مییآیم نه بخود ، میباشیم عقل تیمکحا

 ستانکپا پالن ریمس در را خود شورک و مینمایم بدست دست را ارانکتیجنا تیقوم شدن مشخص بر یمبن را یآ اس

  . میدهیم سوق یقوم جنگ بطرف

»  هک بدانند دیبا«  غ»  و«  ع»  جنابان اما و است سوگوار شورک خارج و داخل در احساس با افغان هر کش بدون

 مادر بخون آغشته نعش بر خواهندیم هرگاه ، آبدیم نه امیالت یساز ونیسیمک و یخوان فاتحه و دعا به ما«  نیخون زخم

 میت به مسلح یقوا میتقس بر یمبن شان یغلط نیبزرگتر بر ، سو سجده یک با ، ندینما رحم دیشه سربازان خون و وطن

 اقدام کپا و متعهد ، مجرب یدرهاک نیبهتر با یمل و کیمسل مسلح یقوا بخاطر و بگذارند انیپا نقطه میتنظ و قوم ،

 ریشر اشرار ، ستانکپا انینظام تجاوز نیبزرگتر هک ریدل مسلح یقوا الصدق خلف بمثابه هیکا مسلح یقوا.  ندینما

 ، نمودند میعق را ارکتجاوز زمامداران پالن و دفع را آباد جالل و یشرق دروازه بر ، شانرا قومانده تحت عجم و عرب

 ندینما دفاع مردم یزندگ حق و وطن بود و هست از شورکآن ناشده اعالم جنگ و تجاوز برابر در زین یجار دراحوال

.  

 وطن شجاع وسربازان دینما فیتضع زیعز وطن بخاطر شانرا اراده نتوانسته خیتار جنگ نیتر یطوالن هکریدل مردم

 قرارداشته جامعه و دولت میرکت مورد تا دارند آنرا استحقاق و حق ، دهندیم یقربان شان خون نثار با روزه همه هک
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 . باشند

  : هک دهند قرار شان ارک لوح سر را بیصا حضرت وخشورانه المک نیا دیبا«  غ»  و«  ع» 

 است یابله چو ستمگر شیپ عجز اظهار

  است آتش انیطغ باعث بابک کاش

حرمت با  
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