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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۲۱/۱۰/۲۰۱۹               تمیر عبدالواحد سادا
        

 !نقایان سكانداران جهاآ
  

  
تقبیح تكرارى و همه روزه شما از جنایات علیه بشریت ، دیگر یك وقاحت ،  

   ننگ انسانیت و تمسخر بر خون افغان مظلوم و محكوم به شهادت است .
 

البته نماد " اژدهاى شرور " و " زنگى مست " ) اقاى ترامپ ( زحمت صدور 
  .كدام تویت را بخود نداده است 

 

افغانستان حمام خون و اماج تروریسم شرارت پیشه گان جنایتكار میباشد كه 
   دیروز در ننگرهار با توحش و بربریت تكرار گردید .

 

مل نماید ، اعم از طالب ، داعش و ...از درس قاتل تروریست با هر بیرقیكه ح آ
كفر ابلیس معروفتر است و حتى بزرگترین حامى ان اقاى ترامپ در اولین تویت  

   .دم ( بدان اعتراف و افشا نمو ۲۰۱٨) جنورى 
   قاى  أنتونیو گوتراش سرمنشى سازمان ملل متحد :آ
 

د ، انچه در افغانستان جریان دارد ، صاف و ساده یك فاجعه ن سازمان جهانى توهین روا مداریآ بیشتر ازین بخود و
حقوق بشر و تراژیدى خونبار و مكرر جنایات هولناك جنگى و ضد بشرى است كه به اعتراف یونوما تنها در 

   .تسالجارى جان بیشتر از دوهزارو پنجصد تن اهالى ملكى افغانستان را گرفته اس
 

لل متحد صالحیت  و مسولیت دارید تا این جنایات علیه بشریت را تعقیب ، عامالن را شما بر طبق منشور سازمان م
   معرفى و زمینه محاكمه جانیان را مساعد فرمایید .

 

شوراى امنیت سازمان ملل متحد باید كشور میزبان تروریستان و دولت حامى تروریسم را كه همانا پاكستان میباشد 
   راربدهد .، مورد تعزیرات شدید ق

 

البته در بعد داخلى شركاى قاتالن مظلومترین خلق خدا ، همین جالبان سیاسى اند كه برخالف مصالح و منافع علیاى 
   .دافغانستان مصروف بازیهاى قومى و قدرت طلبى میباشند و بر نعش اغشته بخون مادر وطن نمك مى پاشن

صلح واقعى و پایدار میباشد كه راه تقرب به این  اظهر من الشمس است كه نیاز واقعى و شرط بقاى جامعه افغانستان
  . ارمان تاریخى مردم ما ، اتش بس فورى و سراسرى است كه باید درین راستا تالش صورت گیرد

 

 تبا حرم
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