ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﺳﮑﯾن ﯾﺎر -اﻣﯾری و ﺷرﮐﺎء

ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ھر اﻧدازه ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﻧﻔور ﻣﺳﮑﯾن ﯾﺎر -اﻣﯾری و ﺷرﮐﺎء ﻣزدوران و ﮐﺎﺳﮫ ﻟﯾﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در اﺋﺗﻼف ﻧﺎ ﻣﻘدس
ﺑﺎ ﺑﺎﻧد ھﺎی ﺳﯾﺎه ﺗرﯾن ﻧﯾرو ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻋﻘب ﮔراﯾﺎن ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ در ﭘﺧش اﻓﺗرات و اراﺟﯾف در
ﻣﻧﺣرف ﺳﺎﺧﺗن اذھﺎن ﻋﺎﻣﮫ اداﻣﮫ دھﻧد و ﺷﯾﭘور ھﺎی ﺟﻌل و رﯾﺎ ﮐﺎری ھﺎی ﺧوﯾش را ﻋﻠﯾﮫ داﻧﺷﻣﻧدان
وطﻧدوﺳت و ﺗرﻗّﯾﺧواه و اﻋﺿﺎی ﺳﺎﺑق و ﺑرﺣﺎل ح.د.خ.ا – .ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺷدت و اﻓزاﯾش ﺑﺧﺷﻧد رﺳواﯾﯽ
ھﺎ روﺳﯾﺎھﯽ و ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﮐﺛﯾف زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﻣﻼ ،و ﭘرده ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﭼﮭره ھﺎی آﻟوده ﺷﺎن
ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،و ﻧﻔرت ﻣردم در ﺑراﺑر اﯾن ﭘﯾﮑر ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ﺻﻔت ﻧﯾز ﺷدت و اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد.
ﻗﺿﺎوت ﺑر ﺣق ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑراﺑر اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺣرﻓوی ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن اﺗﺣﺎد ﻓﺎﺳد و ﭘﺳﮑﮫ
زده ﮔﻧدﯾده ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ آﺑرو ﺣﯾﺛﯾت را از دﺳت داده اﺳت ،ﮐﺎﻧون دزدان ﺟﻌل ﮐﺎران  ،ﺣﻘﮫ ﺑﺎزان ،ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن،
ﻓرﯾب ﮐﺎران و ﻻﺷﺧواران ﻗﺎطﻊ و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑود و ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻧﻧﮕﯾن ﺧود ﺧواھﻧد رﺳﯾد و ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان
ﻣﺗﻌﻔن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺗﺎب ﻣﯾﺷوﻧد .زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن آﺑدﯾده ﮐﺷور ﻣﺎن ھﯾﭻ وﻗت در دﻓﺎع از ﺷراﻓت ،ﻧواﻣﯾس ،و آﺑروی
ﻣﻠﯽ ﺧود ﻋﺎﺟز ﻧﺑوده اﻧد و ﺑﮫ ﺗﺧطﯽ ﮐﺎران ﻓﺎﺳد درس ﻋﺑرت ﻣﯾدھﻧد.
روز ﺑﮫ روز ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺧطﯽ ھﺎ و ﮐﺛﺎﻓت ﮐﺎری ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری از زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن ﺟﻣﻊ آوری و در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ
ﺑرﻣﻼ ﺧواھد ﺷد .ﻋﻼوﺗﺎ ً ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺧش ھﺎی از ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺧﺎﻧم ﻣﺳﺗﻣﻧدی )ھﻣﺳر ﺷﺎھﯽ ﺑﺎی ﻣﺳﺗﻣﻧدی
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﺳﺎﺑق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻠد ﮐﺗﺎب رﻧﮕﮫ ﺳﺎل ھﺎی ھﺷﺗﺎد ﻋﯾﺳوی در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت و ﺑﻌدا ً ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت و ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﯾﺎﺷﯽ ﻣﺗوﮐل ﻋﻠﯽ ﷲ ﻣﺣﻣد
ظﺎھر ﺷﺎه در ﺑر دارد و رواﺑط اﻧﺣراﻓﯽ ﺷﺎھﯽ را ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر رﻧﮕﮫ ﻧﺷﺎن داده اﺳت
ﻋﻣﻼً ﺛﺎﺑت ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﯾﺎﻧﻧد ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺣﻘﯾﻘﯽ و وطن ﻓروﺷﺎن و ﻧﺎﻣوس ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺗﻣدﯾده و
رﻧﺟدﯾده.
م .ن .ل.
دﮔروال ﻣﺗﻘﺎﻋد

