
.بسم میحرلا نمحرلا هللا   

لیه راجعوننا ا  ا   و   نالل  ا    

ادب و احترام. عرض سالم   

.ایشان دارم ت برت گفته و آرزوی طول عمر باعز  پدر بزرگوارم تسلی   –اندوه وارده را بر مادر   

  .عرض می کنم ار یوسفزایی را به تمام مردم مظلوم افغانستان تسلیتشهادت برادرم؛ عبدالجب  

 قریه بادق به دنیا آمد و در حمله راکت پرانی روز یکشنبه -خورشیدی در هرات باستان  7531او در سال 

.به شهادت رسید    « می 17   

از  .ل دانشگاه دولتی هرات و در رشته زبان و ادبیات عرب تحصیل می کردر دانشجوی سال او  اعبدالجب  

. که برایشان صبروطول عمر آرزومندم ...او خانواده داغدار و سه فزرند باقی مانده   

شش نفر مردمان ( درج دررسانه هامن)ای که در  چند متری دفتر مقام والیت هرات رخ داد  درآن حادثه

. یک تن شهید شد که آن شخص برادر من بودبیگناه و شهروندان عادی زخمی و   

هر روز در نقاط مختلف افغانستان و به طروق . البته که برادر من تنها شهید دانشجو نبوده و نیست 

.ی شوندم قربانی جنگ و ناامنی  افغانستان جوانان و شهروندان بی دفاع  .زنان  . کودکان  ،گوناگون  

گار با غم و اندوه زاده شده سفانه این حوادث و کشتار  برای مردم افغانستان کامالٌ عادی شده است انو متأ

.می کشندرا  دیگری و هر روز انتظار حادثه دلخراش    

.بیش از سه دهه است که این تراژدی هر روز تکرار می شود و من آن را قتل عام تدریجی نام نهادم    

.شود  انسانیت به دار آویخته می مهربانی سنگسار و در افغانستان هر روز  

.ت می گویمتسلی    افغانستانمظلوم به مردم صمیمانه   

/ شما یک انسان ... دانشجوی من را نکشتید شما برادر:  و مزدورانشان ملت افغانستان  خطاب به دشمنان

.  شهید  کرده ایدو بوم را  شما یکی ازجوانان این مرز/ یک افغان   

.م ینابود می شوما وقتی شما زنان را سنگسار می کنید، : بدانید که   



.م یتکه تکه می شو اانتحاری می کنید، موقتی   

  .ددرد می کش تن همه ماز می کنید، وقتی به کودکان تجاو

.سخت می شود همه مردمنفس کیشدن برای .......  آویزیدمی  به داروقتی کسی را   

.و ما برای انسانیت گریه می کنیم   

 

، ما آنها را هرگز به مکتب های فرزند دارداو سه ... دت رساندید دیروز شما یک جوان دانشجو را به شها

راه پدرشان را ادامه  م تحصیل کنند و تا رسیدن به هدف،شما نمی فرستیم  آنها  را به دانشگاه می فرستی

.دهند  

مختلف زمینه های امروزه زنان و  دختران این ملت در .چشمتان کور باد ... زنان را سنگسار می کنید 

را با افتخار بر گردن فرخنده ها و و آن مدالها  دارند   جهانی مقام هایی... ورزشی و و هنری  -علمی 

رفته رفته بانوان فرهیخته و آگاه در تصمیم گیریهای مهم صاحب نظر می  . آویزان می کنیم... تبسم ها و 

. شوند  

 

؟!آزادی و رستگاری را برای مردم بیاورید ؟ -امنیت  ،جنگ و انتحاری - شونتشما می خواهید با خ  

.ما خالف رفتار و منش شما هستیم ... سنگسار و –اعدام  –خشونت  –ما مخالف جنگ   

ما عصبانی و خشمگین  . دکنی جان و ناموس مردم بی گناه و رنج دیده افغانستان  تجاوز می –شما به مال 

ا احساس و استدالل هایمان را در مسیر عقالنیت و  در قالب م  .از شما کینه ای هم به دل نداریم  .نیستیم 

.عدالت  برابری مستدام گام بر میداریم. آزادی . منطق و انسانیت می ریزیم و برای تحقق امنیت. عقل   

و برخی مردم ناآگاه را  برای مردم حصر ساخته بودید... نژادی و. قومی . مذهبی . شما با  تعصبات دینی

.داختیدبه جان هم ان  

در  با تالش  ن قوی فرهنگی وتمد   یشینه و اما هم اکنون ملت فهیم افغانستان همدل متحد شده و با اتکا به پ

.منطقی و عقالنی پیش میروند -با دیدی باز عرصه های مختلف علمی   



.آزادی و برابری می خواهند –صلح  -عدالت  –ملت  شجاع افغانستان امنیت   

تعدای زیادی هم آواره شده و در . به اثر جنگهای طوالنی مدت تعداد کثیری از مردم بیگناه قربانی شدند  

در هر کجای دنیا که باشیم، همگی قلبمان برای میهن عزیزمان میتپد ...  سراسر جهان پراکنده شدند اما  

قلبشان ... روشنفکرها و –ورزشکاران  –هنرمندان  –( واقعی)متفکران  –فرهیختگان  –زنان و مردان 

آزاد و سرفراز را خواهند ساخت  –افغانستانی آباد  -برای افغانستان میتپد و به وطن باز خواهند گشت 

.آن روز خیلی نزدیک است .  

افغانستان و بر کل جهان بر   آزادی و برابری صلح و .برقراری امنیت آرزوی قلبی هر افغان  خواسته و

.است   

 

. و بوم افغانستان دفاع کرد  سال در لباس اردوی ملی از مرز چند  شهید دیروز هرات دانشجویی بود که

چنانکه  پدر بزرگوارم نیز بیش از بیست و پنج سال در لباس پلیس ترافیک خدمت و در زمان جنگ 

.جهاد کرد  

یتپیدما مردم افغانستان همدل و متحد هستیم و قلب یکایکمان برای افغانستان م  

انسان را  جنبش هایی درخور ستایش براه می افتد که چشم می بینبد  ما اتحادمان را ثابت کردیم چنانچه

.روشن میکند   

  . یک دانشجو و یک بی گناه بود . یک افغان . شهید دیروز هرات، یک انسان 

  .شاد و یادشان گرامی باد   روح تمام شهدا

«عبدالستار یوسفزایی »   

32  /  May / 2016 

 

 


