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  ابلک - ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٧

  

  ش کنين کن، بعد معذرت پياول توھ
. ند که حق ھم دارندي نمایمتواتر اھانت ھم مآنھا  کشند، بلکه یکا نه تنھا مردم ما را ميسم امريالي متجاوز امپریرو ھاين

 از مردم ما دفاع یند، چه کسيک دولت دست نشانده را در قدرت نصب نمايکه افغانستان را در اشغال داشته باشند و  یقتو

 ی پناه و کشور بیز را نثار مردم بين آمي حرکات و گفتار توھکا به امر مقامات باالي متجاوز امریرو ھايخواھد کرد؟ ن

 یستند که با اھانت پي ندارند و قادر ھم نین احساس انسانيتگان ثروت کمترفيشرف باختگان قدرت و ش. صاحب ما کرده اند

  .نديان مقابله نمايکائي امریدر پ

 ی از روز اول تجاوز به افغانستان، نه تنھا مردم ما را قتل عام کرده و خانه ھائیکاين امراست که متجاوزيگزارش ھا حاک

 فرھنگ و ،ن عاداتامتجاوز.  پردازندین و اھانت ھم ميروند به توھ یکه مای ران نموده اند، بلکه در ھر گوشه يورا شان 

ست، بلکه ين ی اتفاقۀک حادثين يا. ندي نمای نمیچ نوع اھانت خوداري مردم را به باد تمسخر گرفته و از ھیرسوم مذھب

.  کردندی میستان بومن روش را با سرخ پويکا آمدند، عي امرۀد که به قارين  سفامتجاوز . داردیخي تارۀشي است و ریعمد

که عکس  یاما وقت. دارند یروا م نيتوھ ھم یبه مردم محل کشتن و بستن، ۀعالو ه کنند بیکه تجاوز م یحال ھم در جائ

  . بودی انفرادعملک ين يند که اي گوید و من خواھیالعمل مردم را احساس کردند، بعد معذرت م

 سگ قرار داده یات قرآن را به رويآده و يد را کشيک سگ سفير يت پروان تصوي در والیکائيان امري دو روز قبل نظام

ن بابت يصادقانه از امن : " مردم گفتیتي بعد از نارضایکائي متجاوز امریرو ھاي از قومندانان نیکي، هشيمانند ھم. بودند

بار ھا تکرار شده و ک ين تکتي ا."مي قائلیاديکان مسلمان خود در جھان احترام زي اسالم و شریما برا. کنم ی میعذرخواھ

  .ف گردديشتر ضعين با مدافعۀيکاست تا روحين امران جزء روش متجاوزيتوھ. نده ھم تکرار خواھد شديدر آ

 . دور افگننده  را بیر بردگيام کنند و زنجيد قيت را داشت، مردم خود بايد از دولت فاسد و مزدور کابل توقع حماينبا

 


