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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Letters & Suggestions  وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
  پوپل حشمت

  ٢٠١٦ اگست ١٩

  

 "آزاد افغانستان-آزاد افغانستان" پورتال محترم ولينؤمس به

 دسته ب بوده "آنالين-  جرمن افغان" سايت درويب" امينی" جنايتکاران دمور در که را آتی مطلب اميدوارم سالم تقديم با

 .سازيد ممنون ،سپرده نشر

  حرمت باعرض

 

  "آنالين-جرمن افغان" سايت درويب" امينی" جنايتکاران

 دراين و  بوده "کبير قيس"رينانج نامه ب ھا زاده پرچمی از يکی دسته ب آن اصلیۀ ادار که جرمن افغان سايت ويب

 در را ما وطن بيگناه انسان ھزاران که ديروز کارانتوجناي است گرديده مبدل امينی آدمکشان انترنيتی پايگاه به واخرا

 .بدھند فريب را ما دل ساده مردم ديگر بار يک تا سربرآورده ھا مغاره از باز ھم اينک اند نموده گوره ب زنده ليگونھاوپ

 تن دو سپرد مرگ کام به را کابل پوھنتون محصل ھزاران ١٣۵٧ لسا در که یه ئحرف آدمکشان اينۀ جمل از

 با اکنون که یه ئحرف آدمکشان اين بودند "بھاند آصف" و "رشيد خالق" نامه ب،  وقت آن ادبيات ۀفاکولت نازمحصال

 را يشخو ۀگند مغز رندياتچ "بھاند آصف محمد" پوھندوی و "رشيد عبدالخالق" داکتر پوھنوال طويل و عريض القاب

 پوھنتون انداستا و نھاری و ليليه نمحصال بر را گوناگونی ھای برچسپ هسيا و تار درآنروزھای دھند می مردم بخورد

 جوانان آمده پوھنتون ۀليلي به کام جالدان ھنگام شب .دادند می تسليم کام جھنمی و مخوف دستگاه جالدان به را آنھا، زده

 گورھای در را آنھا محاکمه گونه ھيچ دونب روز چند نمودن سپری از بعد و برده خود با و بيدار خواب از را بيگناه

  .رسانيد می قتله ب جمعی دسته

 از تعدادی نامھای لست که بوده١٣۵٧ سال در کابل پوھنتون کارمند و محصل صد چندين قتل ولؤمس آدمکش دو اين

 لست باشد، می گرديد نصب داخله وزارت ھای واردي در ١٣۵٨ سال در "جالد امين "زمامداری درشروع ًابعد ايشان

 تعداد يک شامل لست اين رسيد نشر به ھا رسانه از تعدادی در قبل سال دو قربانيان ين ااز نفر ھزار پنج از بيش

   .اند رسيده قتل به "امين "و" کیه تر "زمان در که بود کابل پوھنتون اجيران و مورينأم انداستا نمحصال

 گرديد باعث کشور مجدد اشغال و طالبان تسلط ، تنظيمی جنگھای چون ما درکشور بعدی جريانات که دريغ و درد با

 محاکمه که آن عوضه ب جنايتکاران اين و شود سپرده فراموشی باد به ما کشور در "امينی "آدمکشان ھولناک جنايات
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 تاريخی ھای واقعيت کتمان و مردم فريب به گردي يکبار ديده شغالی را ميدان اينک باشند، خود اعمال جوابگوی گرديده

  .اند نموده آغاز ما کشور

 .شوند کشانيده محاکمه ميز به روزی تاريخ جنايتکاران اين که اين اميد به

 

 

 


