
 

 

 روح مدافعان شهید وطن را گرامی میداریم

۵۱۰۲ فبروری  ۵۲  

درروزهای اخیر بار دیگر مردم داغدار افغانستان در سوگ عزیزان شان ماتم 

                                                                               .   دار گردیدند

رقی وطن در مدافعان دروازه های ش این بار فرزندان رشید وبرومند افغان،

 آماج دسایس وحمالت ناجوانمردانه جالدان طالب وغازی آباد والیت کنر، 

قرار گرفته وجام شهادت نوشیدند که ما روح شان را ( ای ـ اس ـ ای )اجیران 

.تسلیت خویش را به خانواده های شان تقدیم میداریم ترین مراتب شاد وعمیق  

جعوناناهللا وانا الیه را  

ول وم جنگ اعالن ناشده پاکستان، معلی تداقوع این تراژیدی هولناک در راستاو

ونوکران طالب وترویست آن میباشد، که سیاست های ( ای ـ اس ـ ای ) دسایس 

کجدار ومریز ایاالت متحده امریکا وانگلیس باعث تداوم و تشدید آن گردیده، که 

                                             .مورد نکوهش و تقبیح جدی قرارگیردباید 

                                                                             :از جانب دیگر 

خاطره  این ماتم ملی ما را وامیدارد که بخاطر ارجگذاری صادقانه به خون و

: مسایل را مطرح وبه این حقیقت تلخ اذعان نمایم که شهدای وطن ، رک وراست

قوای مسلح موجود با تمام فداکاری های صفوف ومنسوبان آن داری مدیریت 

                                                               .ضعیف وغیرمسئول میباشد

ی وقومی را به یاد باید داشت، تازمانیکه ضوابط جای روابط نامشروع تنظیم

نگیرد ومسلکی بودن اساس تقرر نباشد، افغانستان هیچگاهی دارای قوای مسلح 



                                                        .نیرومند وملی نخواهد گردید

متاسفانه ضعف اراده سیاسی در رهبری دولت وشخص رئیس جمهور، قمارهای 

ریف وتشخیص با سرنوشت مردم، عدم تع سیاسی به منافع علیای وطن وبازی

ما را وتروریستانیکه خون هموطنانبه پاکستان  دهیباج،دقیق از دوست و دشمن

میریزند وهمچنان تداوم دیپلوماسی انفعالی که حتی نام فاعلین وعاملین جنایات 

هولناک ضد انسانی را بر زبان نمی آورند، افغانستان را در سراشیب سقوط 

                       .ست وبود کشور را به مخاطره انداخته استقرار داده ، ه

 برابر تاریخ ون افغانستان با احساس مسئولیت در است تا پارلمابسیارضرور 

مردم در اسرع وقت ممکن ، استجواب واستیضاح وزرای قوای مسلح را در 

ار لین محل ومرکز را مورد باز پرس قرووکار خویش قرار داده ومس اجندای

ضباط ،نیرومندی واستحکام قوای مسلح داده وتمام توجه خویش را به دسپلین، ان

                                                                             .معطوف بدارند

درحالیکه مردم افغانستان درآستانه بیست وپنجمین سالگرد حماسه دفاع مستقالنه 

شرقی کشور در برابر تجاوز پاکستان قرار دارد، با تمام  ازجالل آباد ودروازه

غبارهای تاریک وعوامل منفی ، بااتکا به اراده نیرومند مردم وجوانان آگاه و 

به منافع ومصالح علیای کشور، فداکار و با چنگ زدن به وحدت ملی و اتکاه 

نبوده ( گوسفندبره و )افغانان که هیچگاهی ، چنانچه اولیای امورمطرح مینمایند 

دسایس  در برابر کفتارهای پاکستان از وطن ومردم خویش با سرفرازی دفاع و

دشمنان تاریخی را نقش بر آب نموده وازحق موجودیت وتداوم افغانستان و گذار 

                                                         .آن به شاهراه ترقی دفاع مینماید

را ( عبدالرحمن لودین )خواه معرف وطن م بی بدیل آزادیکالمنحیث حسن ختام 

                            :                         میشویم که مصداق حال ماست متذکر

ای ملت از برای خدا  زود  تر شوید                                                       

شوید                          یله دشمن خبرشر مکر و ح از                             

پلنگ                      طرفدیگر ازیک طرف نهنگ واز                             

هر دو به خون ما دهن خویش کرده رنگ                              

بااحترام                                                                                          

                           شورای رهبری                                                      

ر اروپاانجمن حقوقدانان افغان د                                             


