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ﺑﻧﺎم ﺧدای دادﮔﺳﺗر

اﻋﺗراﺿﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﻣن ﺑﮫ ﻣﺳوﻟﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﻧﯾوز و دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕرش
دوﺳﺗﺎن ﮔراﻣﯽ ﻣﺳوﻟﯾن ﺗﻠوﯾرﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﻧﯾوز و ﺳﺎزﻧده ﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ "ﻧﮕرش"
در آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ "ﻧﮕرش " ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣزب "اﺳﻼﻣﯽ "ﮔﻠﺑدﯾن ھﻣراه ﺑﺎ دو ﺗن دﯾﮕر از "آﮔﺎھﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ !!" ﻣﮭﻣﺎن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن ﺑود .آﻗﺎی آرﯾن ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ و رذاﻟت از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق دﻓﺎع ﻧﻣوده ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم
ﻣﻌﺗرض و ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺎﺑل در ﺳوم ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳۵۸و ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ھﺎی دوازده ھزار ﻧﻔری ﺣزب در ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧوﻧﺑﺎر را ﻋﻣل درﺳت و ﺑﺟﺎ ﺧواﻧده از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓﺗﺧﺎر ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﻓﺗﺧﺎر ﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﮐرده
ﺑﮫ ﺷﮭدای ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺎﺳوس ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ..ﺗوھﯾن ﻧﻣود..
ﻣﺎ از آﻗﺎی آرﯾن ﺧﯾﺑر ﺗوﻗﻊ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧدارﯾم  .اﯾﺷﺎن را از ﭘﯾروان راﺳﺗﯾن اﺳد ﷲ ﺳروری  ،ﭘﯾﻧوﭼﮫ  ،ﻣوﺳوﻟﯾن و
ھﯾﺗﻠر ﻣﯾداﻧﯾم .ﺳﺑﮏ ﻣﻐزان ﭼون او ﻋﺎﺟز ﺗر از آن اﻧد ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور را ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ﻣﻧطﻘﯽ و دﯾد درﺳت
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻣق ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣزب ﺷﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد و ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ﺣزب ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺷرﯾت و ﺧﻼف ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود...
ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ آﻣد ھﺎی ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷدن ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌﺎﻓﯾت و ﺗروﯾﺞ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎج دھﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران
ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺷﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ..
روی ﺳﺧن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزان و دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺑرﻧﺎﻣﮫ "ﻧﮕرش "اﺳت:
آﯾﺎ ﻣﺳوﻟﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون ارﯾﺎﻧﺎ ﻧﯾوز و ﻣﺟرﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧظری ﺿد ﻣردﻣﯽ ﻣواﻓق اﻧد؟ آﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺗرﺑﯾوﻧﯽ ﺷده
ﺑرای ﯾﺎوه ﮔوﺋﯽ طرﻓداران ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و ﻣﺟرﻣﯾن ﺟﻧﮕﯽ؟
اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺳراﺳر وﻗت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم اﺷﺎره ی ﺑﮫ ﯾﺎوه ﺳراﯾﯽ
ھﺎی اﯾن ﺳﺑﮏ ﻣﻐز ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﻧداﺷت و آن ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﻣردم و ﺷﮭدا را ﺑﺎ ﺳﮑوت اﻓﺗﺿﺎح آﻣﯾزش ﻣﮭر ﺗﺎﺋﯾد
ﻧﮭﺎد.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ "ﻧﮕرش "ﯾﮑﯽ از ﻣﺑﺗذل ﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎن ﺑود.
ﻣﮕر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑﮫ ﺗرﺑﯾوﻧﯽ ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺟﻧﮕﯽ؟
ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ طرف ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣزﺑﯽ را دﻋوت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺳول وﯾراﻧﯽ و راﮐﺑﺎران ﮐﺎﺑل اﺳت و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺣزﺑﯽ را
ﮐﮫ آﻏﺎزﮔر ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﮐﺷور ﺑوده و ﻣﺳول ﻗﺗل دو ﻣﻠﯾون اﻧﺳﺎن و ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﯾش از ﺷش ﻣﻠﯾون  ،ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی زﻧﺟﯾره ی
ﭘﻼن ﺳده ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻓﮑری و دﮔر اﻧدﯾﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،اﻣﺎ ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن آن ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت در اداره و ﻣدﯾرﯾت اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻼ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﺗرﺑﯾون ﺑرای ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ..آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی آرﯾن ﺧﯾﺑر ﻣواﻓق
اﯾد؟ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن ﺑﺎ آراﻣش ﺧﺎطر ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ﺳﺑﮏ ﻣﻐز اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﺗﺎ از ﮐﺎﻧﺎل
ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑﮫ ﻣردم ﮐﺷور ﺗوھﯾن ﮐﻧد؟ آﯾﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣزب ﺧﻠق و ﭘرﭼم ﺗﺑدﯾل ﺷده
اﺳت؟
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ﻣﺎ از ﻣﺳوﻟﯾن آرﯾﺎﻧﺎ ﻧﯾوز ﻣﯾﺧواھﯾم ﺗﺎ ﺑرای ﺟﺑران اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرگ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﺑرﺧورد ﺟﺎﻧﺑدارﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺣزب ﺧﻠق و ﭘرﭼم ﺑﮫ زودﺗرﯾن ﻓرﺻت از ﻣردم رﺳﻣن ﻣﻌذرت ﺑﺧواھﻧد و ﻣوﺿﻊ ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣزب
روﺷن و از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﺎن اﻋﻼن ﺑدارﻧد .ﺿﻣﻧن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾم ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ی ﺑرای اﻓﺷﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در آن از اﻓراد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت دﻋوت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﻣورد ﻗﺗل ھﺎی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و
ﺗﻧﺎﻗص اﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﻧد.
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