
 

یدسته جمع یگور و گورها یان بیقربان  
 

 ن یش ، دی، ارمان ، کده ی،عقیوطن پرست یهر روز انسان قربان ش از سه دهه استیب زیدرافغانستان عز
و  نام گذاشت روزشهدا دیهر روز را باست .غرق ستاره هاهنوز شااسمان  شود.امایشونت ممذهب ، وخ

  روشن کرد. ییا یقربان اد بودی یرا برا شمع
، روز فروش مادر وطن از جانب فرزندان  وهفته نجازده پیورسثمون هفت یات از روز نامین جنایا

   تا هم اکنون ادامه دارد. له اسالف شانیبوساغاز و یو خلق یناخلف پرچم
 یوطن فروش یهوس ها یز را قربانیهن عزیهزاران فرزند م،شان  یکوبین و پاان در اغاز جشیجانن یا

اختند.خود س و قدرت  
خلق  یات باندهایمشت نمونه خرواراز جنا یدر نشرات افغان منتشر شده ید و قربانیپنج هزار شه  لست

و هشت است.پنجاه و هفت  یدر سالهاو پرچم   
 یله باند هایبوس افغانستان ن دوستیهن پرست ودیم انباختگان ن  جین و اخریتنها اول  یج هزار قربانپن

کشف   شدند. ساختهبه گور به رگبار مسلسل بسته شده و حتا زندهبلکه هزاران دگر هبودنپرچم و خلق 
اند هاست.ن بیات ایجنا از یگرید یها نشانه  یدسته جمع یگورها  

پسر،پدر،برادر،شوهر،یدسته جمع یگور ها شف شده ازکهر جمجمه  گور و یان بین قربانیاک ازیهر   
 یه، کوچگی، همساگانه ا عمه زادیگان،عمه و ه ا خاله زادیماما و پسران ،خاله و ،و پسرانخواهر،کاکا

  تا دارند دینما  است که بر یکی ازما...یو وطندار ق، دوستی، رفیه گی،هم قری،هم دفتر ی،هم صنف
م.یمه بکشانکاز محیرا به م میهن ت کارانیو جنا شان نیقاتل  

د؟یه کشانمتکاران را به محاکیجنا قاتلین و نیتوان ایچگونه م  
  اتالن وق این توانیم ر اند کهیاسناد وشواهد انکار ناپذ ،یدسته جمع یلست منتشر شده و کشف گور ها

مه کرد.محاک  ان رایجان  
خود را  یا شهداید و یشه  یفوتو د پرور ماست کهیم شهدمر یعالوه بر اسناد و شواهد موجود،بر همه ا

 شانیا ح مختصر شهرت و زمان و علت شهادتیست با تشریا نیاست و دیپنج هزار شه ه در لستک
با و انتشار لست  اسناد یکه جمع آور یت هایسا ا دریو یرون مرزیا بیو  ینشرات داخل از یکیدر

 به یبرا یشتریهد مدارک باسناد و شوا نیا تاد نارسال بدار ،دانندیخود م یفه ملیوظشهرت شهدا را 
.شوند به محکمه  ن ملتیو قاتل تکارانیدن جنایکشان  

دن یبه محاکمه کشان و صف عدالت خواهان تیتقوده سبب یهموطنان داغد یجانبه ا همه یهمکار
ر کردن محاکمه یرا مجبور به دا یبلقوه سرانجام ارگان یروین نیا ن ملت ما خواهد شد.یتکاران و قاتلیجنا

   نستان خواهد کرد.ملت افغاتکاران ین و جنایقاتل 
ست؟را صادر کند کدام ا ملت افغانستان تکارانیجنا قاتالن و جاد محاکمهیارگان که فرمان ا   
تا  را در جامعه بر قرار خواهد کرد. یافغانستان است که عدالت اجتماع مردم ین ارگان دولت واقعیا
و عدالت خواهان سبب خواهد  دادخواهان یصف بزرگ یولش است.یدر پ یزمان دراز ین دولتیچن جادیا

  دهید دیشه رمردمفشا ا یورا صادر کند  ین فرمانینده افغانستان در اثر فشار مردم چنیشد که دولت ا
د.گرد رین از افغانستان دارویمحکمه الحه در ب طرفان ازین جانیمحاکمه ا  که دیگردواهد باعث خ  

 



خواهند شد؟ ضرد به محکمه حاخو یرضاه ان بین قاتالن و جانیا ایا  
از عمل  یشوند که حتیم رز محاکمه نه تنها حاضیم یخود به پا یدشمنان ملت افغانستان هرگز به رضا

کشند.ینه م  و ندامت یمانیاظهار پش همت کارانه خودیجنا  
 شوند در ان لیتبد رومندیک مشت نیبنان ملت با هم گره بخورند و یبا اطم یهرگاه دستان ناتوان ول

ز محاکمه آورده یم یپا ده باشند بهیکه خز یمردم آزار در هر گوشه و کنار یجان تل واصورت هر ق
ا قبل از محاکمه مرده اند،در یو فتادهه ار نیکه گیینهاآود یق خواهد گردیشان تطبیعدالت بر اخواهند شد و 

  اب محاکمه خواهند شد.یغ
د.یاعمال شان خواهند رس یبه سزا  ینگتکاران جیخود را خواهد گرفت وقاتالن ملت و جنا یعدالت جا  

خ است.یت در جامعه مردم ساالرحکم تاریجنا یزاجق عدالت ویتطب  
یالدیزده میزدهم نوامبر دو هزار و سیس  
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ن استین سر زمیفه فرد فرد ایوظ د پرور مایملت شه جان باختگان یبه مقام واال یارج گذار    
 
 

  
 
  
 
 
 
 
  

 


