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  گورستان ارگ
که کارگران  زمانی. کند گزارش ھای رسمی و غير رسمی از کشف حد اقل دو اسکلت در آشپزخانۀ ارگ حکايت می

 اين. ۀ ارگ بودند، به دو اسکلت انسان برخوردند که مايۀ ترس و تعجب ھمه گرديدنانی مصروف کار در آشپزخاساختم

  .که اسکلت ھا از کدام زمان اند و به کدام کشته شدگان متعلق اند، ھنوز معلوم نشده است

.  شده اند که کسی از آن آگاه نيستداند که به چه تعداد مردم ضد ظلم و ضد استبداد در کنج و کنار  ارگ مدفون خدا می

. باشد، کشف کردند طور تصادفی کارگران ساختمانی موجوديت دو اسکلت را که شامل جمجمه و استخوان ھای بدن می

ارگ دولت مستعمراتی اعالم کرده است که جمجمه ھا و استخوان ھا به طب عدلی ارسال شده تا با تحقيقات علمی 

درين راستا، کميسيونی مرکب از نمايندگان طب عدلی،  سازمان حقوق . زمان حادثه را بيابندبتوانند ھويت قربانيان و 

ًبسيار ممکن است که اين حادثه عمدا به .  و وزارت داخله به منظور شناخت ھويت اجساد مذکور تشکيل شده است بشر

  . ياد فراموشی سپرده شود تا بوی گند حکمرانان خونخوار به مشام نرسد

.  کابل از دير زمانی بدينسو، محل زندگی شاھان ضد ملی، دکتاتوران خون آشام و مزدوران اجنبی بوده  استارگ 

معلوم نيست که به چه تعداد . کردند حاکمان مقتدر و ظالم رقبای خود را  می کشتند و در يک محل مخفی  گور می

کشف دو اسکلت نمونه ای . ر ھمان جا خاک شده اندکوی ھا و زير خانه ھای ارگ سر به نيست شده و دانسان ھا در تھ

اگر بسيار به عقب نرويم، از زمان حکمروائی نادر غدار تا حاکميت خلقی . از شدادی ھای حکمرانان سابق و حال است

گمان می رود .  پرچمی ھا، گروه ھای جھادی، طالبان و مزدوران امريکائی، صد ھا ھزار تن به ھالکت رسيدند–ھا 

لذا به .  دو قربانی جنايت در ارگ افرادی مھم بودند که جالدان نخواستند که کسی در مورد قتل آنھا آگاه شودکه اين

  . ھدايت قاتل اعالء، مقتولين را در آشپرخانۀ ارگ گور کردند تا صدا بلند نگردد

ه مش ستان است ک ۀ خروار را اين صرف يکی از عاليم کوچک اعمال ضد بشری و ضد ملی حاکمان ظالم افغان ت نمون
 .دھد نشان می


