
 قومی، یافتهسازمان کشتارهای

 شورک ساختنمتالشی برای ایدسیسه
 

 غور والیت در را ما معصککو  هموطنان از تن ٤١ طالبی خوارانخون که بود نخشککده ه ارگون در ما هموطن هاده خون هنوز
 خواسککدن می شککا   کار هاماه از بع  که بودن  فقهری کشککانزحمت فاجعه این قربانهان اکثریت. کردن  تهرباران فجهع صککور به

 رایب خواسککدن می بودن   کرده ازدواج تازه که نوروز و لطهفه. نماین  سککیری شککان بضککاعتبی هایفامهل کنار در را عه  روزهای
 تهرباران انهددمنش خانواده دیگر عضو سه با که شان اجساد که برون  امهر بن  به شان مشدرک زن گی روزهای نخسدهن گذشدان ن

 .ش  داده تسلهم شان بازمان گان به بودن  ش ه

 از تن ٤١ ارزگان والیت گهزاب ولسوالی در نهز جاری سال جوزای ٤١ در. شک ن  عا قدل بودنهزاره خاطر به فقط غور قربانهان
 را ما هکاوزب بهنوای هموطن چن ین قبل روز چن  فقط. بری ن  سر بودنهزاره جر  به نماآد  قصابان این را دایدن ی رشه  جوانان

 صبر و حملت شودمی گزارش افغانسدان کنار و گوشه از که مانن بی قسکاو  و هاوحشکهگری همه این. بسکدن  گلوله به فاریاب در
 .استرسانه ه غلهان نقطه به را ملت

 و  ان اندخاباتی هایپاخت و ساخت غر  افغانسدان خفدهوج ان و فاس  حدا  است  جاری کشکور در که خونی جوی باوجود اما
 مرد  نایآش فداهی به ارگ هایساخدنکمهسهون و صادرکردن تسلهت دیگر. ان گرفده بازی به ق ر  قمار در را مرد  سکرنوشکت

 .استش ه ب ل

 لطف هب که گهردمی صور  خواریخون هایقومن ان توسط طالبی کشانآد  خشونت و کشدار موارد بهشکدرین اطالعا   قرار
 آی.اس.آی نوکر هایتروریسککت صککفو  به دوباره  شکک ه رها هازن ان از مجازا  و محاکمه ب ون صککل  نهادنا  شککورای و کرزی

 پس سککابح بای  و دارن  خونهن دسککدان تدان هن ه جنایا  این در اطرافش پوشنددایی طالبان و کرزی شککخ  پس. ان پهوسککده
 .دهن 

 جهاد که وحشی طالبان. ان  هوی ا خارجی مدجاوزان آشنای هاینهرنگ م هش  حوادث همه این پشکت که ب انن  بای  ما مرد 
. نشانن می عزا فرش به را گناهبی مرد  ن اشده کاری مدجاوز نهروهای به عمل در ان ساخده شان دروغهن شعار را اشکغالگران علهه
 تا دارن  برنامه کی فقط گردن می تجههز و تمویل افغانسدان بربادی جهت پاکسدان طریق از که اسدعمار ذخهره لشدر مثابهبه اینان

 .سازن  مساع  ما کشور در را مدح انش و امریدا غار  و چیاولگری ادامه زمهنه داشده نگه ناامن و ثبا بی را افغانسدان

 و قو   نا زیر را افغانسدان مرد  دارن  تالش است هام   غهره و ایران پاکسدان  اسدخبارا  جواسکهس دیگر و طالبی جالدان
 پله  ایهدست این. نماین  چهنیزمهنه هفداد دهه بربریت و وحشت جو تدرار برای ساخده  دور هم یگر از قبهله و سکمت و مذهب

 در اپددهد تاجهدان دادن قرار ه   و ما هزاره هموطنان عا قدل مورد چن ین. کنن می کار فعاالنه افغانسککدان تجزیه برای حدا
 اخدنس عثمان پهراهن با نهز مرتجع روشنفدران و تحلهلگران اصطالحبه از تع ادی. اسکت شکهطانی ه   همهن خ مت در ارگون
 .نماین  ترغهب را خشونت ان اخده دیگر ملهت جان به را ملهت یک کوشن می ما مرد  دشمنان دسهسه این

 هم هن و سککاالرانجنگ نه طالب  نه که ب انن  بای  آنان. نرون  ملیضکک  هایتوطئه این بار زیر گشککده به ار ما مرد  بای  اما
 روزیتهره لعوام بلده نه  مرد  نماین گان ک ا ههچ کوبن  می سکهنه به را کشکور ملهت آن و این از نماین گی سکنگ که حاکمانی

 ذهبیم و سمدی و ملهدی تخاصم داشکدننگه ورشکعله در را شکان حها  ادامه بهگانگان خاد  و مرتجع نهروهای و هاگروه. ان  آنان
 مرد  واهانهخآزادی و ملی همبسدگی و اتحاد به فقط افغانسدان. بود خواهن  ما زجرکشکه ه مرد  آن اصکلی قربانهان ولی بهنن می

 تالش و افغانسککدان یدیارچگی و یگانگی حفظ. بس و یاب  رهایی کنونی هایب بخدی و وحشککت از توان می هایشملهت تمامی
 رزی هو عشق مرد  و وطن به که است نهروهایی با خاین و خودفروخده نهروهای تفدهک برای محدی بزرگ ه   این برای عملی



 .دهن  سو  رفاه و ترقی جاده به را ما کشور کوشن می

 این دارانتهده برای هاکرسی آن در که دولدی کارآوردنروی برای امریدا پادرمهانی و نمایشی و مسخره اندخابا  ساخدنقومی
 روزیتهره و مافها حاکمهت فسککاد  ب امنی  ادامه از که ان  ایمذبوحانه هایتالش همه و همه شککود می داده تخصککه  قو  آن و

 غصککب را دولدی هایکرسککی زده جا سککمت و قو  آن و این نماین ه را خود دیگران از بهش که هاییهمان اما. دارن  حدایت ملت
 .دهن نمی انجا  کاری شان مافهایی هایتجار  و گن ی ه هایجهب به ان یشه ن جز رسن می مقا  به وقدی کنن  می

 و کشور رد مذهبی و قومی هایشدا  تش ی  برای منطقوی اسدخبارا  و اشغالگران شو  دسایس سکاخدنخنثی خطهر وظهفه
 و اتحاد رایب بای . کن می سنگهنی افغانسدان مدرقی و خواهدموکراسی نهروهای و عناصکر دوش به تجزیه  گن اب به آن بردن فرو

 منحهث را گراو ق و شوونهست دالرگهران و روشنفدران بای . نمود گرانهآگاه و پهگهر فعالهت و کار هاملهت تمامی مرد  همبسکدگی
 اشقم این از تع ادی. بافن می خاینانه هایتهوری کشککور در ملی وحشککت برای عمال که نمود طرد و افشککا پله  هایمهره و خاین
 تنظهمی هایجنگ خوارخون هایقومن ان بهمان و فالن سربرآوردن حدا کرده برپا غوغا اجدماعی هایشبده در روزها این عناصر
 .کنن می آرزو را کابل

 دردمن  مرد  از کرده محدو  شکک  به را کشککور در قومی یافدهسککازمان هایعا قدل «افغانستتتان همبستتت ی حزب»

 آنان. ماین ن خنثی را وطنفروشان توطئه ساخده مب ل نهرو به را بزرگ ان وه این همبسدگی  و وح   حفظ با تا طلب می صکمهمانه
 و یب بخد و فساد و کشور در جاری خون جوی نشود  دور ما مرد  سر از آن داخلی چاکران و اشکغال سکایه وقدی تا که ب انن  بای 
 .بود نخواه  پایانی را ملت روزیسهه
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