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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٢ اکتوبر ١۶

  

 معاون دوم دولت پوشالی از ولسوالی "کريم خليلی" نشر شده در يکاولنگ و شھر باميان در زمان ديدار ۀشنبام

 رف وارثين شھدای يکاولنگ يکاولنگ از ط

 

  دگی و فرھنــــــــگندـو زن خصم ھنر                                  اينان که برين ملک کنون سرھنگند

  دنننگ و معنی ھــــــــــر  نام اندیمشت                                 اب تـــــاريخ ـفردا که ورق خورد کت

 حاکمانی که ، جنايت کار را ثبت خواھد کرد"خليلی"ای حاکمان گذشته و کنونی مثل تاريخ يکاولنگ ھمه کارکردھ

 بين ۀبا ايجاد تفرق  داخلی سالخی کردند وۀديروز فرزندان صديق ولی ناآگاه يکاولنگ را در جنگ ھای جنايت کاران

 به ١٣٧٩ھم جدی سال ھا در نزد  با ريختن خون يکاولنگیصاحب قدرت شدند؛) سادات ھزاره و(اقوام يکاولنگ 

 را چند قاته به باداران شان فروختند و دالر گرفتند، آثار  خون شھداءچوکی معاونيت رياست جمھوری رسيدند و

قاچاق کردند، بر سر توسط جوھری جنايت پيشه را     بند اميرۀی شدئ مجسمه ھای مومياۀتاريخی باميان از جمل

ھا جنايت ديگر که تاريخ از ثبت اين   رقص بسمل مردگان پرداختند و دهانسانھای بی گناه ميخ کوفتند، به تماشای

اش شرم دارد ولی تاريخ ثبت خواھد کرد که اين جنايت کاران که ديروز فرزندان اين سرزمين را در  وقايع در سينه

فند  امروز با فروختن وطن شان به باداران غربی و ھمسايگان ،مرکز باميان، يکاولنگ و ديگر جاھا قتل عام کردند

  .می زنند» وند«گيرند و   می

 با ، باميان می باشد قتل عام جدی در يکاولنگ و١٩ی که عامل اصلی قتل عام ئ اين جنايت کار حرفه "خليلی"

ظلوم يکاولنگ قتل عام ی که مردم مئ اوست به يکاولنگ آمده و جاشأنھرزه گی خاصی که درخور  شرافتی و بی

  .کند  شھرک افتتاح میند،شده بود

باميان،  استاد بی شرافتی، استاد قتل عام، استاد تفرقه اندازی بين اقوام مظلوم يکاولنگ و!  استادی خليلیواقعاً آری 

 انسان ھای استاد خدعه و نيرنگ، استاد ميخ کوبی بر فرق جنايت و ترور، استاد قاچاق آثار باستانی باميان، استاد

  ...بی گناه، استاد وطن فروشی و

 در شرايطی .یئ و با رذالت خاصی به يکاولنگ بياحق داری که پوست بی شرافتی تو اينقدر کلفت باشد! آری استاد

 باميان با  ـکه افغانستان خون تف می کند و مردم باميان ھر روز توسط سگان زنجيری بادارانت در مسير راه کابل
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 خود و اوالدھای از خود کثيفترت ۀی شوند، با انفجار انتحاری توته توته می شوند و تو برای آيندکارد حالل م

  ! زھی وقاحت و چشم پارگی.کمپاين می کنی

باميان جنايت ھايت را فراموش   يکاولنگ وۀاين را به ياد داشته باش که مردم ستمديد! آری استاد جنايت پيشه

 رسيدنيست که تمام جنايت  حتماً  آن روز، آری.د گذاشتنت خواھھايت را کف دستحساب تمام جنايت  روزی ،نکرده

  .زند دست ھای پر توان مردم باميان و افغانستان بر گلوی شان حلقه ، باشندکهکاران مثل تو از ھر قماش و قومی 

 وارثين شھدای يکاولنگ: از طرف

 

 


