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 1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  08/ 02/ 2008   تاريخ                                                                                   ع   از مزارشريف.ن : نويسنده
 

 سند محکمه پسرجوان افغان بنام سيد پرويز کامبخش
 

 دوستان گرامی
 کامبخش محصل سال سوم فاکولته ژورناليزم پوهنتون واليت بلخ، اخيرا سند محکمه پسرجوان افغان بنام سيد پرويز

بدستم رسيد که از خواندن آن بسيار متاثر شدم زيرا جوانيکه تازه به زندگی شروع کرده بشکل بيرحمانه از طرف ستره 
يزی در جهان اسالم به خاطريکه اين جوان مطلبی را در قسمت زن ست. محکمه واليت بلخ محکوم به اعدام گرديده است 

از صفحه اينترنت برای خويش چاپ کرده است، توسط رياست امنيت ملی بازداشت و طوريکه از نام آن رياست پيداست 
. زير شکنجه اقرار جوان بيگناه بيست ودوساله گرفته ميشود  

ير پرده اسالم بيرحمانه   اتهام از طرف محکمه و قوه قضاتيه که خود طی چندين دهه هزار ها انسان اين سرزمين را ز
در محاکم صحرائی وخودسرانه  به چوبه دار ميفرستادند ويا مستقيم دستان ناپاک خويش را بخون پاک آنها رنگين 

که در آن حقوق اتباع محفوظ وآزادی بيان تضمين گرديده،اين امروزبا ايجاد جامعه مدنی و انفاذ قانون اساسی . ميکردند
از صفحه  . گرگان درنده صفت اين بار دست به کشتار های رسمی زده عطش خويش را از اين طريق خاموش ميسازند

ملی اقغان جرمن آنلين خواهش می نمايم تا اين سند بی رحمانه ستره محکمه واليت بلخ راکه ازطرف سه نفر تاريک 
نديشان قرون وسطائی فيصله و منحيث سند شرعی ،رسمی وواجب اال جرا صادر شده است،برای آگاهی افغانها ی ا

با اين اميدواری که فشار . خارج ازکشور وروشن گرديدن اذهان جامعه بين المللی بدون کم وکاست به چاپ برسانند
ه در کرسی های باال تر واليتی تکيه زده اند وصرف جامعه بين المللی سد راه اين گرگ صفتان وحاميان منطوی آنها ک

.  بفکر زر اندوزی بيشتر ازپيشتر افتاده اند ، بگردند   
 

                                           ترحم برپلنگ تيز دندان      بود خار بچشم گوسفندان 
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