
 !مردم ما جانیان سه دهه را مجازات کردنی اند
اًمالب »هاسه درٍغیي هذافعاى سیٌِ چان  هٌفَر خلمی ـ پزچوی یىبار دیگز لزباًی آدهخَاراى رصین  ٠٥٥٥ حذٍد اساهیاًتطار  سزاًجام

حـشب   ددهـٌص اس جٌایات َّلٌـان رصیـن    بخص وَچىی «ست هزيیل» .ٍ سخن ّای هزدم هظلَم ها را تاسُ ًوَد دریذگی با سزافىٌذرا  «ثَر
ُ   ٠٠٥٥٥ تَهارٍ  ضَد ًویخالصِ  ٠٥٥٥٥ٍ  ٠٥٥٥بِ  ایي ٍطٌفزٍضاىعاهْای  باضذ. لتل خلك هیدهَوزاتیه  تـا ٌّـَس اس    ًیـش  سًذاًی اعـذام ضـذ

هخصَصـا رٍضـٌفىزاى ٍ    ٍ بـا ریخـتي خـَى هـزدم بیـذفا       بٌیـادگزا ّواًٌـذ باًـذّای    جالداى چـاوز رٍ   آرضیَ ّا بیزٍى وطیذُ ًطذُ است.
 ًوایٌذ.« پاوساسی»هتفىز ٍ ضَرضگز بزای ّویص  یافغاًستاى را اس ٍجَد هغش ّا ، تالش داضتٌذّا تحصیلىزدُ

ایـي ارسش ّـا بـا     ِبَدًذ وِ ب« بزابزی»ٍ « سحوتىطاى»ٍ « خلك»جاًی سیز بیزق  عَاهفزیباىبلىِ « ووًَیست»ًِ ـ پزچوی  هیٌْفزٍضاى خلمی
تٌظیوـی، طـالبی ٍ    خًَخـَاراى  ضـاى وزدًذ، اها بعذ اس سـمَ    لزباًیاى ضاًزا با ًام ٍ ًطاى لیست هیّزچٌذ آًاى  ٍلاحت توام خیاًت رٍا داضتٌذ.

 ٍ خایٌـاى جٌایتىـاراى  در ایـي ٍطـي    .گذارًـذ لیسـتی اس آًـاى بـِ جـا     ها را بِ وام هزي بزدًذ بذٍى ایٌىـِ   يّوَط ّزوذام دّْاّشاراهزیىایی 
بِ جای ایٌىـِ بـِ جَخـِ ّـای اعـذام سـ زدُ       بزدُ اًذ ٍ ًاتَ وِ ایٌه سز بز آخَر اصدّای بشرگی بٌام اهزیىا اس ّفت تا ّطت ثَر الحال  هعلَم

جاهعـِ  »در ّـز سـَراو ٍ سـٌبِ دٍلـت ٍ      اضـغالگزاى اهزیىـایی  تَسط خَد را س زی ًوایٌذ  ًٌگیيگَضِ ّای هتزٍن سًذاى عوز  درضًَذ ٍ یا 
 .خیاًت بِ ٍطي اًذ جذیذدٍر دادُ ضذُ هصزٍف سراًذٍسی ٍ  ٍ رادیَ بی.بی.سی ٍ سایز ارگاًْا جا« هذًی

ِ  یه صذا در افغاًستاى ٍ ّز گَضِ دًیـا  بایذ ، وِ دستاى ضاى بِ خَى هزدم آغطتِ ًیستپزچن ٍ خلك  یاعضاآى  سـزاى ٍ رّبـزاى    ایـي وتـ
 :جذا ًوایٌذبزای ّویص اس آًاى  خَد راداًستِ حساب ضایستِ اضذ هجاسات  ٍرا هحىَم ضاى  ستوىار ٍ ًَوزصفت

فمیر محمد فمیر، تارق شفیعی، خلیل روماا،، وثیار رنرثار، اریاا کر،یىاا،      شهنواز تنی، جاوید ووهستانی، جنرال واحد طالت، 
عاو  نثای زاد ،   ملاه تاتیس،    میوناد، نثی عظیمی،  ظاهر طنین، اناهیتا راتة زاد، نورا،حك علومی، خلیل زمر، میر افغا، تاوری،

عثداهلل شادا،، تایما شاادا،،   مید محتاط، عثدا،حداوود کنرشیری، تهین، محمد گالتسوی، عثداهلل نایثی، فرید مسدن، اریا کوکل، 
 ....جمیله کلوشه، حثیة منگل، تلطا، علی وشتمند، تلیما، الیك، دتتگیر کنرشیری، اتداهلل تروری و ظهور رزمرو، 

هلـی   خَاسـت را ّوسـاى ّـز   « عذالت اًتمـالی »باضذ  جٌایتىاراى سِ دِّ پسیي افغاًستاى هی پلطت تزیي دٍلت گٌذیذُ وابل وِ هعجًَی اس
ای بٌـام پارلوـاى توـاهی لـاتالى هلـت را در حـالی بخطـیذ وـِ اوعزیـت لـاط  هـزدم             لزباًی ًوَدُ با فزهاى عفَ عوَهی اس طزیك فسادخاًِدیگز 

وٌذ وِ ًِ بخطـیذى ٍ فزاهـَش وـزدى،     تیزخَردُ ها خَاّاى هحاووِ ٍ هجاسات لصاباى پزچوی ٍ خلمی ٍ تٌظیوی ٍ طالبی اًذ. تاریخ حىن هی
 هلت گزدد.یه تَاًذ ضاهي ٍحذت هلی، عذالت ٍ بْزٍسی  لاط  با گذضتِ هی بلىِ تصفیِ حساب

 هبتٌـی بـز ارادُ هـزدم    دهَوزاتیـه  ـهلـی    دٍلـت یـه  ایجـاد  هادر ٍطي را در عویك  یسخوْا امالتی ا،ااانستای افغاگاسب همثستاح
عَاهـل بزبـادی    یلیـذ ٍ ضـز  توـاه    خَاّاى هحاووِ بـی  ًاویذا !«ًِ اهزیىا، ًِ طالباى، ًِ سایز جٌایتىاراى، لذرت بذست هزدم»داًستِ ٍ با ضعار 

هحىـَم وـزدُ اس   بـار دیگـز   را ٍ اهزیىـایی  هشدٍراى رٍسـی   ّیتلزیّ یوایی گستزدُ ایي جٌایات ضٌی  ٍ اربا راُ اًذاسی  ءًباضذ. بٌا هیافغاًستاى 
 اداهِ دٌّذ.ٍ راًذى اضغالگزاى هحاووِ  شبِ هی جٌایتسزاى  ّوِتا س زدى عذالتخَاّی را  ّای حزوت ینطلب هیٌْاى داغذیذُ صویواًِ هی ّن
 

 شاى!و طالبی ننگ و هرگ بر پرچن و خلق و شرکای جنایتکار تنظیوی 

 بخشنذ! کننذ و نه هی نه فراهوش هیخوى عزیزاى شانرا هردم ها 
 

 حزب هوبستگی افغانستاى
 ـ کابل (٣١٢٤سپتامبر  ٣٣) ٢٤٣٣میزان  ٧
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