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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 "بڼوال"پيکان  : ازو افزوده برگردان 

 ٢٠١٧ فبروری ١٩
  

  برگردند  طالبان را مخاطب قرار داد که به افغانستان"غنی"
  زندگی کنند با افتخار و 

    

به افغانستان برگردند ودر کشور با افتخار زندگی گفت که خطاب به رھبران طالبان " غنی"رف رئيس جمھور محمداش

  .کنند

 "غنی"رئيس جمھور مين سالروز اخراج نيروھای شوروی،٢٨طی سخنرانی او دريک گردھمائی به مناسبت   

 بايد به افغانستان برگردند :داده گفتقرار ب طاخمآنعده ازطالبان راکه مستقل اند ووابستگی ندارند وذھنيت افغانی دارند 

  .وزندگی شکوھمندانه وباافتخاررا شروع کنند

 راه را" حکمتيار"حزب اسالمی تحت رھبری گلبدين  صلح باۀ افزود که امضای معاھد"غنی"رئيس جمھور 

 .برای برگشت مجاھدين در کشور ھموار کرد

فعلی برای بازسازی واعمارمجدد   کشور، اما جھاد پيکار افغانھا درگذشته جھادی بود برای آزادی:گفت او  

  .کشوراست

  گفت که مجاھدين حمالت انتحاری را"غنی"پرسش ازرويکرد شبه نظاميان درجنگ به اصطالح مقدس خود،   

  .می کردند وھيچ اخباری دررابطه به ويران کردن مساجد وکشتن مردم بيگناه دردست نيسترھبری ن

  .ی جھاد برای آزادی وانکشاف مملکت بوداوعالوه کرد که راه انداز  

ً به شبه نظاميان طالبان زمانيست که آنھا مکررا سھم گيری در صحبت "غنی"تازه ترين پيام رئيس جمھور   

  .ھای صلح با دولت افغانستان را ردکرده اند

 عنوان کرده  صلح وآشتی ملیۀگروه طالبان بيرون کردن قوای خارجی را شرط اصلی برای سھم گيری پروس  

  .اند

  

  www.khaama : منبع

  

  :افزودۀ مترجم
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 شرم از ًصالرا در گرو قدرت قرار داده اند ا بی حيائی حد واندازه بايد داشته باشد، اما کسانی که شرف خود  

  و"اشرف غنی"ُالبد اگر " برای بی وجدان شدن ھم استعداد الزم است "گفت  می"ماکسيم گورکی". دروغ گفتن ندارند

، "سياف " ،"غنی" ،"حامد"وجود دارد وفراوان ھم ھستند ؛   مستعدیمی فھميد که آدمھا ديد، زدوران استعمار را میم

  . کسانی اند که نه وجدان دارند ونه شرفۀ از جملھا" گلبدين"و ھا"مسعود"

 میبری نردند، حمالت انتحاری را رھمجاھدين برای آزادی وطن جھاد ک"  بی وجدان می گويد ۀاين مسخر  

  ."کشتند مین نکردند ومردم بی گناه را نکردند، مساجد را ويرا

صدھا راد مرد انقالبی وشرافتمند را ھمين وحشی ھا ترور کردند ھر جا که رسيدند چور وچپاول کردند، به   

ق مردم جفا دانند که ھمين جنايتکاران چقدر به ح  نود را ھمه مردم ما میۀناموس مردم بی حرمتی کردند وجنگھای دھ

 مردم ازاين جنايات آگاھند ۀکردند، شصت وپنج ھزار ھموطن مارا کشتند، کابل زيبا را به شھر ارواح تبديل کردند، ھم

 کس یف برين ناکسان که ادعات!!!! ويت مردک نامردرتف بر .ندارد ری ازکشتن مردم بی گناه ما که خب"غنی"جز 

  .دارند بودن را

  

  

  

  

 

 


