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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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 ! مدمآ باز مدمآ باز من یپا صدا است نيا

  

 كه است شده یزير طرح دوم یحھان جنگ بعداز متحد مللواد اعالميۀ م از یكي در كهاست  مقدس ۀكلم كي صلح

ه ب دوست بشر و جنگزده ممالك نيب در یاجتماع وعدالت صلح منظور نيمھ به ديايب جھان سرتاسر در وصلح یرامآ

  .است أمده وجود

 شان لمرو ھایق نيب ودر دارند رامآ یزندگ یپارچك كي و یرامآ به امروز یئاروپا یھا كشور تياكثر ر ھمان مبناب 

 یم خود ۀنديآ و روزام نسل یبرا دانشو  علم یپ در ميودا دارند یزندگ متيوصم یدوست به وھمه ندارد وجود سرحد
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 شده برقرار یاجتماع عدالت كيا ت ته باشدشندا وجود زن و مرد نيب فرق  هک دارند تالش خود یھا كشور در .باشند

  . تواندب

در آن  یربش تيجنا اھصد كه وجنگزده شده اشغال كشور در اما ؛ جھان در صلح قيوتطب صلح مھفومست ا نيا

 ريدستگ یملبه اصطالح ی واردو ردمم توسط نيقاتلوقتی  . مه در آن می کشندھ را گناهيب انسان اھوصد گرفته صورت

 )یآ اس یآ( ستد ساخته امروز داعش و روزيد یھا طالب یايبقا كهھمان ھائی بند ايمی  انتقال یدولت یھا زندانبه  و

 یاستخبارات ودستگاه تينام شورا و تينام زندان ازبه جای مجازات با اعزاز و احترام د ھستنو امريکا  رانيا و پاكستان

شده به جان مردم انداخته زادآ ) یا یآ یس( كمك به منطقه واستخبارات نيمالگلبد پشنھاد به یغن مال وفرمان  امر توسط

  . می شوند

 یستيفاش یھا دولت توسط پودر و عطرو زدن  یشو و تسش از بعدينھا که تا ديروز حمام رفتن را حرام می دانستند ا

 صلح نامه ب ًفعال شدند وردهآ طالب و یاخوان نامه ب  کهاول ۀمرحلخالف  منطقه استخبارات و رانيا،  پاكستان ،كايامر

 تيوال یضبع و كابل شھر وارد رهانغو  لھد با ارگ ۀدستو دارو " نيد كلب" كمكه ب  ئی را هحرف تكارانيجنا نيا

 را گريكدي پارلمانفيصلۀ  مانند كه دھند یباز مبارزمارا وملت بيونج فيشر ومردم جھان كه خواھند یم كشورنموده

  .شود یم قرار بر كشور در صلح دهيبخش

 یخيتار تكارانيجنا ۀھمه ھمرا ارگ داعش و داعش نامه ب دوره نيا است گذشته یھا دوره از خطرناكتر دور نيا 

 نصب یدولت یرسه کب "یا یآ یس" النشک پدر كمكه ب را ھا یجان و ھا افتثك وتمام نموده یگي خودرا كشوردست

 مانند یمذھب یافراط دولت كي و ندينما جمعما  ۀچاريب مملكت از را یرکوروشنف یخواھيزادآو یعدالتخواھ دامن نموده

  . ندينما سيسأت ايزياندون یوافراط روم گانيتوا یمذھب ودولت رانيا یخوندآ و یسعود عربستان

بيشتر از  ما كشورتا  دنرانخور فيوكث فاسد دولت بيرف كه ارباشنديھوش ،درك با و دهيفھم مردمان ۀھم ديبا اثنا نيدرا

 نخورده عوام رامردم یستيفاش گروپ چند یبيروف نشود برقرار وطن در كيتار و اھيس ۀدور كي و نرود اقھقھر بهاين 

 وھمه كردند مطرح صلح نامه ب پالن نيگلبده مراھ تيكفا یوب پست فاسد دولت نيا مقابل در شما و ما ۀفيوظ .باشند

 ھارا تكيتك نيا یغن مال داعش پدر امروز ) یرزک حامد( ھا طالب پدر مانند رود یم كرده رھا ھا زندان رااز نيقاتل

  .دارندرا  افغانستان ینابود یھا پالن باھم یخيتار تكاريجنا دو رھ نموده یراخال ھا زندان كند یم یباز

 ھا وجدان یب نيا شر از كه باشد یم یمل وحدت كيو شما دست در حل راه دانشمندان و رکروشنف فيشر مردم او 

 درزمان ،قھرمان بينج درزمان درفتنگشن ج امروز وداعش طالب روزيدقالبی  كمونستان كه دينيبب شما ميشو خالص

 ازرا  وداعش طالب رقيب ات بس و ماست مردم دادن یباز یبرا ھمه كاينوكرامرً وفعال مال داعش ودرزمان جنرال یغن

  كنند بلند هردروازيش و یئسماآ یكوھا فراز رب دهيكش ارگ داخل

 

  


