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رسيدو په اړه دافغانستان دازادی سازمان مبارکی  را د کوچنی اختر د
  پيام

 
نځ کې سوزول کيږي اونړيوال اومنطقوي ھيوادونه خپله زورازموينه داچې ھيواد دنړيوالو اومنطقوي تضادونو په م

زموږ په خاوره افغانستان کې کوي اودجھاد ويوکی يې ورته پيداکړی دی چې دپيړيو راھسی  پرموږ باندي تپل کيږی 

 خلک اودپرديو ھيوادنو ګټي په نظر کې نيسي اوزموږ وطنوالو ته يې سخته ضربه رسيږی اوھمدغه غريب اوبيچاره

قرباني او شھيدان کيږی اوزموږ په کورونو کې واويالوي ،ساندی اوژړاګانی له ھرطرفه اوريدل کيږی نو په داسي 

شرايطو کې څه به موږ اوڅه به عيدونه اواخترونه ولمانځو په داسي شان سره چې دافغانستان دازادی سازمان دټولو 

 ورته وايی خصوصا داخرنۍ پيښي چې په خوست ،جلريز  درديدلو وطنوالو سره په غم کې شريک اودعيد مبارکی

اوبدخشان کې وشوي چې داھم دپرديو توطي اودسيسي وي دافغانستان دازادی سازمان دخپلواک افغانستان له پاره نه 

روشنفکرو غږ کوي چې دفرعی اختالفات يو طرف ته پريږدی بلکې کوي اوپه ټولو ستړی کيدونکی ھلي ځلي 

دخپلواکي په الره کې ھيواد له دغه تضادونو څخه په ايستلو کې کوښښ وکړي چې نوره جھاد کليمو په وساطت 

 قرباني نشوو اوپه عامو خلکو غږ کوي چې نوره داسالم په نومونو اوجھاد ويوکو باندی ونه غوليږی چې دطالب ،

 کړنی يې ښي بيلګی دی اوھمدوی ددين ټيکدران دی بلکې خپل دين دسياست قربانی نه کړی اوھمدغه امريکا داعش

 نو موږ بايد دی چې له بغل نه يې طالب اوداعش راووت اودبرتانيه له ګيډی نه اخوان المسلمين ځږيدلی وه

 کړو اودواحد نه بيلدونکي خپلواک اوښيارشوو خپلي ملي ګټي دنورو شخصي اومنطقوي اونړيوالو ګټو قربانی نه

اوديموکرات افغانستان له پاره مبارزه وکړو چې له اضدادو څخه دوحدت په طرف حرکت ، اودخوشاله سوکاله 

  ديموکرات افغانستان په ھيله اوټولو ھيوادوالو ته عيد مبارک 
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