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 رحمان رايقتل نوگل افغان، حم یعزا در
 

 به خون جگر شود كيشود و ل یآه سنگ لعل شود در مقام صبر    آر نديگو
 

 ۀرحمانيب یناظر قربان شاهد و كايمهاجر افغانان امر ۀگذشته جامع  هفتهء
 افته،ي ليرحمان، فرزند تحص راي، حمنوگل افغان نيا. ديگرد یگريجوان د

 .رحمان بود ليو مهربان فام یبا محبت، اجتماع
 یجان كيبه دستان  د،يدختر جوان گرد نيآه منجر به مرگ ا یعيفج تيجنا
 نيآوچكتر یو اعتقاد اسالم یاحساس افغان ،یعطوفت بشرآه از رحميب

و د  یپست تيو در نها ینبرده است، به آمال خشونت، سنگدل یبهره ا
 ديو تاثر با تاسف با آمال. شب دزدانه صورت گرفت یكينائت در تار

آه با چاقو و آارد  یقتل و يۀعمل ۀسنگدل آه نحو تكاريجنا نيا آهگفت 
و غم و اندوه عظيمی را  نموده رانيصورت گرفت، مقامات مسئول را ح

ن افغان است آه با جوا كياست،  نقاط جوامع افغانی سبب گرديدهاقصی در
 شوديوارد شده و گفته م یقانون ريبصورت غ كاياروپا به امرنام مستعار از

 .است دهيگرد یتيآه در هالند هم مرتكب جنا
بود،  دهيگرد غازٱرحمان از ماها قبل  رايقاتل حم ن،ياحسان ام مزاحمت

 ینموده و عالقمند بيتل همه جا او را تعققا را،يبه شهادت دوستان حم
 غاميبا پ یو زمان كرديم لفونيت یگاه... وردٱ یرا بهانه م شيخو فيآث
و عندالموقع مثل شب قتل،  ديگرديم یمزاحم و كستيو ت یوتريآمپ یها
 .ديگرديظاهر م یاجتماعات به مقابل و در

 ل،يات تحصامكان تيبا موجود یممالك غربواضح است آه جوانان ما در 
آه جنبه  ندٱي یبار م باكيترس و خود آفا و ب یب ه،يآار، پول و وسائل نقل

مهاجرت آنان  اتيح ۀهردو در نحو نان،ٱ یزندگ ۀويش یمثبت و منف یها
جوانان از  یاريناآام مانند بس یرايآه حم مينيبيچنانچه م باشد،يمضمر م
 یها ديتهد یسروآار داشت، حت يینا الئق و عقده  ت،يخصش یانسان ب كي یهر روز با مزاحمت ها كهيحالما، در

 .دادينم یتيگرفته و اهم دهيناد یاعتنائ یآه بار ها از جانب قاتل صورت گرفته بود، به ب یبر قتل و یرا مبن نياحسان ام
ك هزاران تن ن افغان، به اشتراجوانا یمسابقات سپورت یواشنگتن برا یآه اجتماع افغان یدر روز حادثه در جشن یبار
 یحال آمك هادر شهيآه مثل هم رايقاتل سفاك، مزاحم حم نيهموطنان ما شرآت نموده بودند، باز هم احسان اماز

ابلهانه و عقده مندانه  یبا تبصره هاو  گردديبود، م تيلجشن وورزشكاران افغان در فعا باتيترت یرضاآارانه برا
 یول...دينمايم ديرا به مرگ تهد یو یلفونيت غاميپ كيدر  یبه شهادت دوستان حت. سازديخود را بر مال م فياحساسات آث

 رايا اهمهو چيه ف،يآار و آث اهيانسان س كي یها یآج رو نينو گل افغان، ا نيدردا و صد افسوس آه در روان پاك ا
در هراس بوده و به  نيل احسان امآه از اعما یو نه به حرف دوستان دينمايمراجعه م سينه به پل رايحم....دينمای خلق نم

و سفاك  رحميقاتل ب كيبا دستان  در همان شب، سرنوشت ايگو....دهديگوش م ند،ينمايتا منزل را م یهمراه شنهاديپ یو
  را در پر پر شدن رقم زده بود یو یگل زندگ

 و کارد وی نايتکار بی قلبجملۀطری بايد ويرا تهديد نمينمود، باححميرا در چند قدمی عمارت منزل، جاييکه ديگر خ
 !!دروبرو ميگرد

و  عياست، مرگ فج دهش مواجه یسرنوشت دلخراش نيآه با چن باشدينم یجوان پاك دل و معصوم گانهي رايمتاسفانه حم  
گرفته و  یباك حوادث را به باز یترس و ب یجوانان ما آه ب یباشد برا یزنگ خطر  دينو گل جوان، با نيچن یقربان
از تصادفات . ما است نيهزاران خطر در آم م،يگرديم رونيب ليفام غوشٱاز آانون و  یوقت. ندينما ین نمبرا یتامل
رحمان،  یرايحم ۀقتل ناجونمردانه و سفاآان نيآه هم یگريتا صد ها خطر د دينمايرا تقاضا م یاديز اطيآه احت یكيتراف
 .بوده است نٱاز  یكي

 .باشديعدالت م یو منتظر اجرا فيمربوطه در توق ۀر عمارت محكمد رحميالقلب و ب یقس نيچن یقاتل حال
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احسان  یقتل، مجازات اعدام برا ۀبه خاطرنحو گر،يد یها تيمحكوم یاول محكمه در پهلو ۀآه در جلس شوديم دهيشن
 خورد،يلق ممع نيچندود شويآه باال انداخته م یت، مثل سكه اامجاز یاز روز اول تا اجرا یول. است دهيتقاضا گرد نيام

آه  ینطورٱسفاك  نيچن یموجود است آه قاتل نيناآرده امكان ا یبوده و خدا ريحال تغدر يیمحكمه هم تا حكم نها
مسائل  مجموع دررا در یاديز راتيار عامه تغکآه فشار اف یدر مملكت. است به مجازات اعدام نرسد یخور ودر

 نيآه در روديواشنگتن توقع م ۀمنطقافغان در نيمهاجر ۀجامعاز د،ينمايها، وارد م یريگ ميانتخابات، مجازات و تصم
گروپ  كي ثيو به ح دهيحضور بهم رسان یالقلب یقس تكاريجنا نيبا حضور در جلسات محكمه و بازخواست چن نهيزم

 .رنديعدالت سهم بگ یفشار در اجرا
بوده و همه را ها  یو ۀمقدرات ما به ارادشك   یمتعال را آه ب زديصبر از بارگاه ا یو آرزو یخاتمه تاثرات قلب در
 شهيد نوجوان نٱ یرا برا نينموده و بهشت بر ميتقد محترمانه، رحمان ۀديرس بتيو مص دهيداغد لياو ست ، به فام یبسو

 .مينمايتمنا م یو شيالٱ یمعصوم و روح پاك و ب
 


