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 "ی هراتر دسته جمعوگ"  ۀمکثی در بار
از با عالقمندی خاص را " گور دسته جمعی هرات" جلیل غنی زیر عنوانمحترم  آقاینبشتۀ 

 .ندمانظر گذشت
شتۀ این ، شخصیت محترم و پرکار افغان که رمت هللا آریاحبرکت ببینید برادر گرامی ر

 بت راه و سر صحتراژیدی قرن را روی صفحۀ تاریخ و روزگار افغانستان جاویدان نقش نمود
 .یدباز نموده اباردیگر احیاء و در محافل بیرون مرزی و داخل افغانستان 

 .جلیل غنی خبر های روز را نیز از نظر گذشتاندمدر پهلوی نبشتۀ آقای 
رئیس کمیسیون  در رابطه با مطالب ایکه ما همه در مورد بحث می نمائیم، میرمن سیما سمر،

جامعۀ افغانی مصاحبه ای با سچه و نجیب ، یکی از شخصیتهای تقل حقوق بشر افغانستانسم
از داشته که چند جملۀ در کابل  "قربانیان جنگ " صدای امریکا ضمن افتتاح جاده ای بنام 

 :صحبتش را بالنقل از نظر خوانندگان میگزرانم
وی ابراز امید واری کرد تا جرأت انکار " : میرمن سیما سمر میگویدبنام امریکا صدای رادیو 

اعتراف " ی کند که استدالل مو ". ان دولتمردان افغانستان پیدا شودنکردن از واقعیت ها در می
حق قربانی را نفی گاهی  به واقعیت و معذرت خواهی منتهای شهامت یک انسان است و هیچ

سیما . عدالت بکشانداملین جنایات را به هر زمانی میتوانند ع که قربانیان فزوداو ا. نمی کند
. ، اشتباه تایپی استهزار)  0111زمانیکه فهرست : ز قربانی جنگ خوانده گفتسمر خودرا نی

، رئیس جمهور افغانستان خواست تا به رژیم کمونیستی نشر شد از حامد کرزیقربانی .( م
کرزی حتا به ارسال یک پیام هم  آقای (میرمن سیما سمر) مردم تسلیت بگوید، اما به گفتۀ او 

 ." جرأت نکرد
ر مارا باردیگ نشانی شدهط گرفته و به رنگ آبی خ آنجمله ایکه بنده زیر! یخوانندگان گرام
گرفته شده  گروگانبه سرنوشت یک ملت با میگرداند که میهن و هموطنان ما متوجه احوال 

 . شخصی بنام رئیس جمهمور چی جفائی نیست که روا میدارد
 . این مطلب را کنار گذاشته بر میگردم به نبشتۀ جناب جلیل غنی

و یک عزیزهللا لودین بمعیت دوست عزیزم داکتر 7/2/1992تاریخ به این حقیر آقای محترم 
آلمان  GTZبمنظور رساندن کمک مالی  ،موشم شدهاحامل پول، اسمش فرمعتمد وشخص دیگر

شهدا صورت گذارش این سفر که در ضمن زیارت قبور دسته جمعی . میهرات سفری داشتبه 
بتاریخ " افغان جرمن آنالین " در پورتال ملی " افغان  تولد قاتلین ملت" گرفت زیر عنوان 

 :پخش گردیده که میتوان آنرا زیر لینک ذیل  2/8/2112
-afghan.www://http

pdf.afghan_melat_qatelin_tawalod_mayar_e/PDF_Tahlilha/upload/net.german 

 .نظر گذشتاند از
یاد شده که وی از دوست بسیار محترمم جناب استاد راشد سلجوقی  ازدر نبشتۀ شما صحبت 

صحبت  19/7/1992بازدید قبر های دسته جمعی شهدای پاک افغان و زیارت آن بتاریخ 
 .میکند

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_tawalod_qatelin_melat_afghan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_tawalod_qatelin_melat_afghan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_maksse_balay_ghor_haye_herat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_maksse_balay_ghor_haye_herat.pdf
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تقریباَ یازده ماه قبل ازآن به هرات رفته و ازاین  با دوستان  بنده ه می نمائیدظطوریکه مالح
ون اینکه محل متبرک که کتلۀ از خائنین بنام افغان انسانهای بیگناه شهر هرات با فرهنگ را بد

از آنها سوالی شده باشد و یا اسم شان داخل فهرستی شده باشد کشته و اجساد پاک شان را در 
 .پوشانده استهم انداخته و با بولدوزر رگودال س

ی هانگمان میکردند که با خاک پوشانیدن اجساد این انساو نوکر صفت  ی منحطبیخداآن جانیان 
صدای آن  مردانزنان و بفراموشی میسپارند، اما با گذشت سالها افغانستان آزاده را منزه طینت 

آنها در سراسر میهن که  دمخلوق خداوند را در اعماق قلب و مغز خود میشنوند و تعهد میسپارن
 انشیان ابدی شآشاد و خلد برین شان روح پاک . ما فراموش نخواهند شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9/2/1992مایار . ا: عکاسی       

 آرامگاه شهدای گمنام هرات باستان
 منامی شما مباهات میکندگملت افغان به 

 
 پایان یک صحنۀ تراژید میهن ما

  


