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  بســـــــــــــــــمل

 ٢٠١١ می ٠٢
 

  ليک دبايرن مٻشتو افغانانو ژور خپګان اوسخت احتجاج
  
  

 او منفور رحيم  ته په ترخو تورو ليکو دافغان ولس په اوږو سپرو ګوډاګيانو دملٻشو اعلی سرقومندان حامد کرزي

  .چې که تاسې افغانان نه ياست ستاسو نيکونه خو افغانان ول 

  .که تاسې نن تش په نامه مسلمانان ياست خو ستاسو نيکونه رښتيني مسلمانان ول 

تي چلن کيږي نن ستاسو دنيکونو له ارمانونو، دود اودستور سره  ستاسو په واکمني ؟؟ کې داسې بې شرمانه او لعن

  .چې  دنړۍ په تاريخ کې ساری نه لري 

   .څلور ورځې پوره شوې چې ستاسو ديو افغان او قھرمان پيلوټ مړی ال يرغلګرو يرغمل ساتلی دی 

دې شٻبې څاري چې دتاريخ  اتل په  درنښت اوولولو سره دافغان پاکې خاورې  کورکلی خپل اوخپلوان يې  ټول  د

ري خوداستاسومنفور اوانسان  دښمن باداران دافغان ولس  دالزيات  سپکاوي لپاره د پتمنې غٻږې  ته  ور وسپا

  .ګل شھيد مړی له  ځان سره يرغمل ساتي  احمد

  ستا په خپل کور کې ستا عزت لوټيږي کرزيه  آيا  ته  ھم  افغان يې ؟

  قام حماسې ملنډې ښکاري؟) پښتون(تا ته دباتور او اتل  افغان 

بس دی بس دی نور يو څه  د احمد ګل شھيد  له پاکو وينو څخه زده کړه  ژوند به تل نه وي خواتلولي به دتاريخ  

  .په زرينو پاڼوکې تلپاتې وي 

موږ بايرن  مٻشتي افغانان   د ھر ژوندي موجود په مړينه  خوابدي کيږو خو ھغه  چاچې په لوی الس موږ ته 

  .وی سره خواخوږي  وجداني جرم بولوجګړه او لمبې  راوړې دي له  ھغ

احمد ګل شھيد په اړوندسخت  په غوسه دي دھغو  موږ دنړۍ په ګوټ ګوټ کې دافغانانو نظرواخيست  ھغوی  د

ليک وړاندې کووچې سمالسي  د شھيد افغان   ټولو ګلواو اتلو  افغانانو په  استازيتوب  تاسو ته  خپل سخت  احتجاج

  .ته وسپارئ  پيلوټ  مړی  خپلوخپلوانو 

  :يادونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

موږ د شھيد احمد ګل پيلوټ ټولو خپلوانو ته دخواشيني په حال کې دجميل صبر غوښتونکي ملي اتل احمدګل شھيد 

  .ته د فردوس جنت سوالونه کوو
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يار باله  خو نن يې  دجنازې  پوښتنه  ھم له طالبانو څخه  داګيله کوو چې  په لمړۍ ورځ  خو تاسو احمد ګل خپل 

 .نه کوئ 

 دشھيد احمد ګل دپوره پٻژندګلوي لپاره دا الندې لينک کښٻباسئ 

  

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/١٥٤٩١  

  

  

  

  


