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 2022جون   30شنبه پنج                                             قربانیان بنیادحقوق         

 

  · 
ل مصادف است با قیام ظلم ستیز اهالی چنداول شهر کاب 1358 دوم سرطان  

 

   
 

 خپلواکی(  – )استقالل عکس های فوق از منابع دگر است                     

 !پایه های عدالت را بنا نهیم  راستوار ب  ۀاز گذشته باید آگاهی پیدا کنیم تا آیند

سال اخیر در کشور﴾ میتوانیم قضاوت سالم    و سه  با آگاهی پیرامون حوادث و ارتکاب جنایات ٕ﴿چهل

 . یم و قدم های آینده ساز را در مسیر صلح )واقعی( و آبادی کشور بگذاریمئ نما

سالروز قیام مردم چنداول علیه حکام رژیم وقت در کشور است، در زمانی که   ۱3۵۸دوم سرطان  

داشتن ارزش های دینی و  ظلم و وحشت، رژیم وقت سراسر کشور را فراگرفته بود و در زمانی که  

فرهنگی جرم پنداشته میشد ، آزادی انسان جامعه، پامال میشد و هموطنان ما گروه گروه به پولیگون  

 .پلچرخی برده میشدند، در چنین اوضاع قیام مردم چنداول شکل گرفت 

خپلواکی            استقالل    
www.esteqlaal.net 

https://www.facebook.com/afg.justice?__cft__%5b0%5d=AZWN5LmJCCIIPCTbI7Akwnxs7KkoD-eFJaDJ95kWD6Ln21ESOEaeZyL6aed8itSy5gwef04ivdmRDn_ekAiahkzfS9u7pykKjIHd5V1Pw4RL3ojezO0co-Jbx1e3u3KaE73K1IEzs0wZmPbB95QTlxi6BfEuXnUe11VFpBLCjhMz5qV72j-WW4IkaFFH9r9Bnfs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net
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نهایت شدت و وحشت موقت  یقیام با  قتل    ،بوسلیه حاکمین وقت خاموش شد   ا  که  این  اما برعکس 

افغانستان را بیشتر از پیش واداشت تا از آزادی فردی و اجتماعی شان دفاع    ۀمردم آزاد   ناکحشت و

 .کنند و دگر هر ده و قریه شاهد قیام های مردمی شد 

روز قیام جاده میوند شهر کابل بوسیله عساکر و افسران نظامی حکومت    درقرار بیان شاهدان عینی  

  ، هزاره باشد   (قوم) از چهره اش بر میآمد که ممکن از ملیت  ا  وقت محاصره شد و هر فرد که ظاهرا

 .دستگیر و به شکنجه گاه و به تعقیب اش بدون تشخیص و تثبیت جرم به پولیگون انتقال داده میشدند 

چنداول محاصره شده و خانه ها یکی بعد دگر تالشی میشد، هرگاه عمال رژیم با    ۀ شام قیام، ساح 

بدون تشخیص و تثبیت اینکه شخص در چه حالت زخمی   ،بود  بر میخوردند که زخمی می  یشخص

حتی حاکمین   ،آیا او رهگذر/ دکاندار بوده؟ آیا واقعآ در قیام دست داشته یا خیر؟ دستگیر میشد  ،شده

  .ش زخمی ها را در شفاخانه ها شدند وقت مانع پذیر

قرار بیان شخص دگر که از قبل در زندان بود و شاهد آوردن افراد به ارتباط قیام چنداول کابل در  

م با  أبیان میدارد که افراد دستگیر شده بعد از یک نام نویسی سطحی مستقیم تو  ، است بوده  زندان  

 .توهین و تحقیر به پولیگون انتقال داده میشدند 

 .زندانی و شهید شدند  ،عدلی و قضایی را سپری کنند   ۀ تعداد بیشمار این مظلومین بدون اینکه پروس

زندان پلچرخی به وضاحت گواه این سفاکی و قساوت قلبی حاکمین    یچنانچه لست افشا شده از شهدا

قیام و    تفاوت بین تاریخ دستگیری افراد روز  ا  است و نشان میدهد که اکثر  (پرچمی  - )خلقیآن دور

 .شهادت شان کمتر از پنج روز است 

 :هرگاه اعتقاد برین باشد که است

 !!!عدالت ضامن امنیت، امنیت ضامن صلح و صلح ضامن سعادت و ترقی نسل بشر است

مسؤلین جنایت در حق ایشان باید به محاکمه کشانیده   ،پس باید در حق این قربانیان عدالت تحقق یابد 

در غیر آن جامعه که فرهنگ معافیت از جزا در آن حاکم باشد شاهد جنایات روز افزون    ،د نشو

 .خواهد بود 

 !یاد شان گرامی باد و   روح شهدا شاد                                   

 


