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 1۷/۰۸/2۰1۸            عبدالواحد سادات ریم
 

 میداریم یدل و سوگوار را گرام نیخون یغزن وریغ مدافعان
 

 ی( كه بر اساس پالنها 21اهداف جهانسوزان قرن )  یو تمدن جهان اسالم در راستا یفرهنگ تختیباستان و پا یغزن
، فرهنگ و اراده مردم را نابود ، سازند ، به  خیاند ، تا تار دهیرا بخاك و خون كشان روتیاز كابل و تا ... ب یطانیش

  .دنسوزبآتش 
 

 یحادثه مصروف اند و چه بهتر كه بقول حضرت موالنا ، به ضرور یداغدار در همه جا به چون و چرا افغانان
 .میقرار بده نیرا هدف نخست بتیمدن بر مصآ قیو فا میها بپرداز نیتر
 

ان و افغان فیافغانستان ضع كیما تالش دارند و  یافغانستان بخاطر نابود یخیازچهار دهه است كه دشمنان تار شتریب
دشمنان  نیرت ثیاز خب یكیالحق  ایجنرال ض یژیسترات نیهم یو بر مبنا دانندیشان م یمتفرق را منطبق با منافع مل

  اعالم كرد كه : یما علن

 بسوزد "  دی" كابل با
 كیاط ارتب نیدر دیدر معرض تهاجم قرار داشته و شا وستهیخود ، پ كیتوپولویخاص ج تیبحساب موقع افغانستان

ان  بیبزرگ بحساب دروازه هندوستان ، بمثابه نطع جنگ سرد و به تعق یهایجهان باشد ، در باز اسیاستثنا در مق
در معرض كشمكش  باشدیتر م نیخون اریبزرگ كه بس یها یباز دیو در دور جد انهیم یایمعبر ورود به اس ثیبح
ر تداوم . افزون ب دهدیم یانان ، قربان یابتین یو جنگ ها یو منطقو یالملل نیاقتصاد محور ب كیوپولوتیج دیشد یها

ابت و رق سیو انگل كایامر زیكجدار و مر یها استیو س هیروس یو تبان رانیا سیجنگ اعالم نا شده پاكستان ، دسا
  پاشند. ی" ما نمك م نیناتو بر " زخم خون یأعضا ریانان و سا ینیذات الب

 

 نیافغانستان است در چن لی، پاشنه اشقانون محور و عدالت گستر یمن الشمس است كه فقدان دولت مقتدر مل اظهر
 در پرتو خرد و عقل دیبا گریغشته بخون مادر وطن، قبل از هر وقت دو با نگاه دلسوزانه به نعش ا نیمنجالب خون

امدارش شهنشاه ن تختیكه پا یكه بقول حضرت فردوس میاشداشته ب ادیو ب میو نقادانه بسراغ مادر علت ها برو یگرا
  را آتش زده اند:

 

 میاگر ما خرد داشت زدانی به
 میسر انجام بد داشت نیا كجا

 

 كه : میریتلخ را همه ما بپذ تیواقع نیا دیبا
 اریسب نروی، بد میسوزیو م میسوختیرا آتش زدند ، ما در آتش افتراق م یغزن ایقبل از انكه كابل را سوختاندند و 
 یخیتجربه دردناك و خونبار تار یو بر مبنا میین وداع نماآو  نیبا ا تیضد یریعاقالنه و عادالنه است تا با هست

 نیكابل را به ا یاز دروازه ها و معابر أساس یكی كهی، سوختن تمام ما است و زمان یكه سوختن غزن میئدرك نما
هه قبل د مینخواهد بود و متاسفانه در هنگام سقوط خوست و در دو ن دی، سوختاندن كابل چندان بع زنندیآتش م یسادگ

 کنیم.توجه  یعمق پالن دشمن را درك و به منافع كالن و مل میما افغانان نتوانست
 

 متیفرزندان قهرمان شان به ق یجار بتیمص نیچهار دهه را متحمل و اكنون در بیبزرگ ما كه جنگ و مصا ملت
 داران  كهی، ت نی، در گرو رهبران كوچك قرار دارند و تاجران دباشندیجان و خون خود مدافع وطن به عزا نشسته م

  .باشندیم یصلح و ترق بشاهراهمانع گذار افغانستان  یاسیجهاد، دكانداران قوم و جالبان س
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و به  میهست یو غزنو والیما را آتش زده اند ، ما همه غزن یو فرهنگ یخیتار تیباستان و هو یامروز كه غزن
لسله غزنه و سر س ، نعره شاعر بزرگ دارندیشانرا كتمان م اتی و اكبر جناره هللاكه با نع تیپاسداران جهالت و بربر

  كه: میینمایپاكنهاد را تكرار م انیصوف
 

 ی، مسلمانی، مسلمان، مسلمانانمسلمانان
 یمانی، پش یانـمیپش انـنید یب نیئآ نیاز
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