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 گناهیقاتالن ب
 

 هر شب به قتل یکه در محبس پلچرخ ییشهدا آنماندگان  باز ۀنال و ادیو گوش شنوا که فر نایآن چشم ب کجاست

 بشنوند. و نندیبب ،تیر باران و یا زنده زیر خاک می شدند و شده دهیشانکگاه 

را که ادعاء عدا  یکمونست انیاستبداد حکمروا و ظلم ت،یوانیحاز  یزیقسمت نا چ کیاز  یندگینما ریتصو نیا

 .سازد یم انینما  ،یز می کنندنو امروز  ندردکیرا م یپرست و وطن یلت، بشر دوست

  ؟الت پسنداندوع؟ وطنپرستان ؟از طرف بشر دوستان یشب در محبس پلچرخ که هر گناه یب یاشخاص آن

ما  چارهینها در مقابل ملت بآ یخوار خونمسکوت  انشاهدند، دیرس یافغا نستان به قتل م ینستکمو حکومت

 .نداست

بلکه تنها امر  نداشته سهمراساً  گناهیمردم ب نیشتار اککه در  دهند یم یخودرا تسل ؟وجدانگویا  کهیننااحکمر نآ

این عمل شان  ندینما قیآنرا تطب گرانیتا د صادر کرده ا ند را بدون محکمه وقضاء امضاء و چارگانیب اعدام

 .سازد یشکار مآ تینت را در مقابل بشرایخ و تین وایح معراج

 ؟ما چه جواب دارند دهیقضاوت کنند که در مقابل مردم ستمد طرفانهیب ارکبی دیبا نیخا میرژ نیا طرفداران

زارند گب ۀ مادیملت ستمد پیشگاه به خود را  میسر تسلو خود اعتراف کنند  انتیخ و ءضر هستند که به خطاحا ایآ

 ؟عفو بخواهند نهاآاز  و

 . شوند یم یمعرف دیشه خدمتگار به وطن بشر دوست و ثیشان در رسانه ها به ح ریسفانه تصوأامروز مت اما

ماده آنها از آ کی چیه شمارند یوعدالت م یموکراسیرا محور د خود کهیئکه ابر قدرتها ست نیتعجب بر ا یجا

 کنند. یبر رسبرسانند و  یالملل نیب ۀرا در محکم ۀ افغان چاریمردم ب و صدای که درد  ستندین

مردم صلح خواران بپردازند.  خون نیا ییصفت سرا و یکه به مداح کنند، یم قیف رسانه ها را تشو برخال

 دهیمردم ستمد ییزخم ها ینمک با ال دنیرسانه ها، ما نند پاش درن را نایت کاراج نیا ریتصو هردوست واقعی 

 .می شناسند

و یک تعداد این جنایت کاران دار بوده  بر خور کایامر اروپا و در یخاص تیقاتالن از حما نیطرفداران ا امروز

به خدمت و گسترش عدالت  ها راجع ونیزیویو در تلسهم بگیرند در حکومت حصه تا  شوندیکا بل فرستاده م به 

 در میهن ستمدیدۀ ما بحث کنند.

 . کنند یممعرفی  گانگانینوکر ب و نیخا ،ستیرا ترور گرانید و زنندیو مذهب حرف م نیاز داین گروه 

در راه  شکم گرسنه سر برهنه و لچ، یکه پا پاکدامن افغا نستان جهاد چهل سال مردم ساده لوح و ۀجینت نستیا

 .ددنیکفار جنگاعتالی کلمت هللا و آزادی  مقابل 
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جاده ها امروز در  فدا کردند و خود را در راه وطن و آزادی کشور ها خود برادر  اوالد و زنپاکدالن مسلمان 

 شیدر عبه خاک و مردم افغان  نیکمو نستان خا نیا لیک. کنند یدراز مو به امید رحم سنگدالن  ییدست به گدا

به کومک  دهیملت از هم پاش نیردن اگرا در  یغالم وغی گریهند بار دخوایمبا هزاران تذویر  ونوش بوده و

 درنده در لبا س گوسفند هستند.  یگرگ نهایا کهیدر حا ل ،اندازندیب یخواه یداوآز یموکراسینام ده دوستان ما ب

ورد ن آبر  یبرا کار بردن هزاران تذویر مذبوحانه به با  وزده اند  که خودرا در رسانه ها جاء یکمونستان

 کنند ینم غیند درگپروپاتوسعۀ  گونه چیروز از ه شب و و بودهدوستان خود در خدمت  خواسته های مستهجن

نبوده و نخواهد بود و روزی حق و عدالت واقعی افغانستان قابل عفو  گناهیحق مردم بر د انتیخ نیبدانند که ا دیبا

 به امید آن روز خجسته! .در میهن ما پیاده خواهد شد
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