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 19/01/2020         احسان هللا مایار

 !تکارانیجنا یایبه عنوان بقا
 قسمت اول

 

دیشب در حوالی یک صبح قبل از آنکه به بستر بروم مقال دوست عزیز و دانشمندم آقای حمید انوری را زیر  

می کردم.    حساس  ا آرامی  با مطالعۀ هر بندی از نوشته در ذهنم یک نوع  " خواندم.  تعصب است تا تعصب" عنوان

روی رسانه ها پخش تحرک مثبتی است که از مدتی در قبال دادخواهی ملت معصوم افغان  این آرامی بنابر درک  

 می شود.

خبران را چندین نوشتۀ به مناسبت مرگ ثریا پرلیکا نوشت که بیچند روز قبل خواهر مبارز ماللی موسی نظام 

خوشبختیم که از حالت اغماض نمودن بیرون شده و در  در جامعۀ افغانی مطلع گردانید.    این  زناز موقف منفیی  

 دادخواهی و عدالت طلبی خواهران و برادران معصوم ما سهم می گیریم.  

پشتیبانی نموده و بدون     قیوم میرزادهبه نام    شخصی  آقای محترم انوری در قبال نوشته های  بنده از استدالل قویی

 تائید می کنم. از کم و کاست آنرا 

قشر وطن دوست و خدمتکار افغانستان که افغانستان را از حالت بدوی آن در مسیر  یک ما شاهدیم که احفاد  

قرار دارند که با   وضعی و احوالی در  ،ز چشم بینا دیده می تواندهنورا بقایای نشانه های آنها  ، ترقی قرار داد

خوب می دانند هنوز در قید حیات اند  کهیکسانآن  بقایای جانیان خلق و پرچم دست به یخن بوده که انتها ندارد.

شانزدهمین تا افغانستان در زمرۀ  وی آرزو دارد    ه بود کهعلناً اعالم نمودرهبر مترقی شان به نام ببرک کارمل    که

به شوروی بخشیده شد تا راکت  ، پامیر،و ازاین که یک قسمتی از دهلیز واخان جمهوریت اتحاد شوروی بپیوندد

"وطن فروشی"   اگر این آرزو و عمالً الحاق خاک افغانستان را به شوروی  خود را نصب کند.    20های اس اس  

 د؟ندانیم، پس نمی دانم آنرا چی نامی

آغاز جنگ  شخصکه این  است ه جا سوال نمودهب از جناب راقم انوری   مجرب ما آقای دوست عزیز و نویسندۀ 

بودند که وطن محبوب و ملت معصوم ما را تباه و  !ها را مشخص گرداند. این جنابان های تحمیلی در برابر کی

؟ اگر این کتلۀ فرومایه خشت کسانی که عمر خود را در راه آبادی وطن ما فدا کردندو یا اینکه  به خون کشانیدند  

گروه های بعدی زادۀ دست های بیگانه، مانند خود شان، از کجا سر باال میکردند.   دومینو را به حرکت نمی آورد

سانی که متوجه به اشتباه عظیم خود شده اند و خود ها را مقصر میدانند لیکن مردانه وار در برابر مردم  امروز ک

افغان پوزش می طلبند، میتوانند قابل عفو باشند، لیک کسانی که هنوز هم طبل وطن دوستی! خود را که منجر به  

ه بلکه بایست علیۀ شان مبارزه قابل عفو نبود ، می درنگانندکشتار صد ها انسان بیگناه و معصوم افغان شده اند

 نمود.
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در قبال به شهادت رساندن شهید محمد موسی شفیق فرزند نازنین و  صحبت خلیل سگ باز در ذهنم هر بار که 

دانشمند افغان خطور میکند دنیا و جهان در ذهنم به تاریکی می گراید. آن جناب! عنوان پائین را که به رنگ آبی  

   کنید تا از حال ملت افغان واقف شوید. نشانی شده در انترنت داخل

         را بدست خود به شهادت  قیشف یکه صدراعظم سابق موس یواظهارات شخص یاز ده ها داستان پل چرخ یک ی

 دهیر سان

مقاله سالها قبل   ن ی. ایشمال یایفعال ساکن کلفورن ،ی پل چرخ انیاز زندان یک ی ،یانیبقلم داکتر فضل احمد عبد

 .شودیچاپ م دیآن، تجد یاسیس تیافغانستان نشرشده بود وبخاطراهم نهیآئ ۀمجل  112درشماره 

اظهارات   و یاز ده ها داستان پل چرخ یک ی! دیا دهیقبال نشن که دیخوانیرا م یزهائیراپورتاژ مستند چ نیدر

 است. ...  دهیرا بدست خود به شهادت ر سان قیشف یکه صدراعظم سابق موس یشخص

شامل  یانقالب یشورا  دو در هر ها یوپرچم ها یکه خلق یکمونست یکودتا لیاطالعات منتشره، دراوا به اساس" 

 یانقالب یفرمان شورا و میباساس تصم ،ییمعروف به پنجوا نورمحمد ،یکمونست میرژ ۀداخل ریوز نیبودند، اول

  سگ باز لیخل نیهم -دهداطالع ب یانقالب یشوراه را ب جهینت و قیخود تطب حضور مکلف بود اعدام ها را در

 قاتیراپور تطب  اجراء، و  و  قیرا تطب  اعدام ها  داخله،  ریاعدام، همراه با وز  تیصالح  یصاحب منصب دارا  گانهی

فرار    ن یرکن مهم حزب پرچم بود که ح  کیسگباز    لی. خلشد  یسپرده م  یانقالب  یبه شورا   شانیدو  هر   ی به امضا

چه وقت   را نکشتند و  ها چرا او  یخلق  نکهیا  -دیگرد  فیتوق  یزندان پل چرخ  در  ها   یکابل گرفتار و به امرخلق  از

هموطنان   میواردیرفته باشد، ام  یبا پاسپورت رسم  نکهیا  ایکند،    چه وقت توانست به اروپا فرار  زندان رها شد و  از

 ... قاتل ظالم منتشرسازند. نیا  ۀومات خودرا در بارمحترم معل

کدام موضوع مشخص   یو بدون آنکه باال  لیآرام و بدون مناقشه، بدون کدام دل  یصحبتها  نیآن روز در ح  یفردا

 :گفت لیقب نیاز  ییزهایگشتانده، چ ضانیخود را بطرف همه مر یخان رو  لیصحبت شده باشد، جگرن خل

کشته   را نینفر خا 13شب  کی مملکت خدمت کرده ام، من در ن یمن به ا ستم،ی ن ید آدم عا کی"برادرها، من 

  ۀ غالم بچ میمحمدرح نیادامه داد :" هم نیو او چن د،یگویخان چه م لیکه خل میشد ریام..." همه متوجه و متح

و داماد    انایآر  ییشرکت هوا  سیرئ  بین هللا نجیو جان داد. ام  دی... را که با کالشنکوف زدم، درخندق افتیریپنجش

 یساختم؛ بعدا موس تنش جدا راست اورا از ۀضربه کردم، شان نکوفیدفاع را که با کالش ریوز یرسول دریح

کردم،   ی را سرش خال ی بااالخره جاغور آخر زد، یو شتلک م دیدر خندق افت ی را ضربه کردم، به رو قیشف

به   نرا یمن ا و د،ینکن الیخ یآدم عاد کیرا نابود ساختم. لذا شما مرا  رهیق وغیخل ریوهمچنان جنرال عبدالقد

 ترس ندارم..."   یمن از کس  یچند سگ وُسُگر آنها موجود هستند، ول  نجایکه ا  دانم  یو م  نمیب  یم  و  میگو  یجرات م

به پای محکمه کشانیده  د آن روزی که جانیان در زندگیدر بارۀ مطالب باال گفتنیی ها وجود دارد لیک به امی

 پیگیر مبارزه می کنم.شوند 

 و این هم گزارشی که در اعماق ذهنم جا دارد: 

پدرم محمد اسمعیل خان مایار نام دارد و از جوانی که بحیث کمیسار سرحد در "قره تیپه"، وی اسم قره تیپه را  

"تورغوندی" مسمی نمود، طوالنی ترین دورۀ والیت در افغانستان بحیث والی کابل، قطغن و بدخشان، هرات،  به  

از نشانه های از خود باقی گذاشته که می توان آنرا  ه کهشورا و سنای افغانستان در خدمت وطن و مردم ما بود

  شان  و حامیان روسیاز وطنفروشان  کتلۀتا زمانیکه  . مرحومی تاریخ معاصر افغان برداشت نمود صفحات 
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در وطن فقیرش، لیک مانند کوه هایش آزاده می زیست و آرزویش همان بود آتش مشتعل گردانید  ارا ب وطن ما

جنرال عبدهللا خان وردگ و کاکای نامدارش عبداالحد خان وردگ، وزیر داخلۀ    شپدر مادر عزیزم و  تا در جوار  

محمد ظاهر  اعلیحضرت  پادشاهی  آرامی افغانستان مستقل در    دوران صلح و شاه امان هللا غازی و رئیس شورای  

محمد اسمعیل مایار خدمتگار بیابد لیک وی ین شهدای صالحدر حضیرۀ آبائی ما در آرامگاه ابدی خود را شاه 

در نیویارک چشم از جهان پوشید و طبق وصیتش در جوار پسر جوانش که از دست شما ها متواری  ستانافغان

چرا یک شخصیت نامدار و خدمتکار افغان در کهولت از وطنش بیگانه   در پاکستان شده بود، به خاک سپرده شد.

 شود و در دیار بیگانه ها به خاک سپرده شود؟ چرا؟ 

شخصیت های وطن پرست افغان قرار دارم  رد از جمله کسانیم که در پهلوی من که اسمم در عنوان وضاحت دا

 . دبا من صحبت کن شها اجازه نمی دهم که از دگم هایهیچ کسی و به  دکه دفاع از حق مردم افغان می نمای

 که من چی می گویم. وضاحت داشته باشدشاید  کنیدنوشته های پائین را مطالعه 

 09/01/2019        اریاحسان هللا ما

 شهداء یزنده ها در قبال داد خواه تی مسئول

 یبعض یضمن جمع آور 1396سنبله  26مطابق به  2017سپتمبر 17 خیافغانستان به تار انیحقوق قربان ادیبن 

 :نوشت نیاشاره به زنده ها نموده چن سبوکیاسناد در ف

 "!میاز جزا در کشور مبارزه نمائ تیافروزان و فرهنگ معاف تیبهتر با جنا میتا بتوان "

و شادمان جگرن   نیمت ۀچهر ابدی ی شود و از نظر بنده گزارش م یم اد یرسانه ها  یبار که از شهداء رو هر

در خودرا اخذ نموده و صحبتش  یدائم یم در ذهنم جا1984سال  یاز روز ها یک ی یاز البال ریغالم دستگ 

 ی و با خوش دهنزدم آم یپشاور جهت خداحافظ نزیدر هوتل د ریاندازد. جگرن غالم دستگ  یم نیطنگوش هایم 

ً یتقر  میگنجد برا  یم  الیدر خ  کهیباالتر از هر سرحد   !"می  یجهاد ته ره  ریگفت: "صبا پخ  یکلمات  نیچن  ۀبا ارائ با

از دوستان مشترک  یک ی ریبا جگرن دستگ  یچا الهیپ کی دنیسه روز بعد ازآن صحبت شامگاهان و نوش ای دو

 .دیرسان میآزاده را برا ریما نزدم آمد و با اشک در چشم خبر شهادت جگرن دستگ 

ر  ما زنده ها را د  تیو مسئول یناقوس هوشدار ی ازآن صدا یشتریتعداد ب نیصحنه و مانند ا نیهاست که ا سال

 یهزاران هموطنان ما زنده نگه م یو حق طلب یما را در قبال دادخواه  تیآورد و مسئول یوجدانم به حرکت م

 .دارد

  یمحک اصل  میتوان  یکرده م  ی بلکه در عمل چ  ابد،ی  یما انجام نم  ۀفی" وظتینوشتن "مسئول  ایتنها با گفتن و    کیل

 .تواند یما شمرده شده م یدر زندگ

 .دیو ذهنم را روشن گرد دواریحق ام یصدا  یلوگو دنیتا چشمانم با د دیگرد یها سپر سال

راسخ و عشق به حق   مانیحلقه با ا نیمتعهد در ا یتعداد از افغان ها کیاحتمال دارد که  کهیوار از نگاه ا دیام

مارا در جمله اکناف   یشهدا یو عدالت خواه یحق طلب یآوا یب ی ما گردهم آمده باشند تا صدا یشهدا یستان

داشته و خدمت خود ها را   یف شان همنوائیبازماندگان بدون قدرت و ضع دگانیوطن ما پخش کنند و با درد د

 .عرضه دارند

 :گزرانم که یم یاز نظر خوانندگان گرام گریانرا بار د ۀباال دو جمل یۀاز اعالم من
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به منظور به محکمه  دییایماست!" و"هموطنان، پس ب تیمسئول ان،یتحقق عدالت در حق قربان یمبارزه برا"

 "!میمتحد و متعهد شو تیمسئوالن جنا دنیکشان

را با وجدانش مصادف نموده،  کیهر  نرویاست، ازا یدو گفتار با وزن باال اضافه گوئ ۀدر بار شتریب حیتوض

 .کوستیهر آنچه خواهند ن

و  ستیپروسه کار ساده و بدون از مصرف ن نیبردن چن  شیاحت کامل اذعان نمود که در عمل پبا صر ستیبا 

از بانک ها باز نموده تا هر  یک یدر  یبه َسر رساندن آن "حق" حساب ی که برا مینما یم شنهادیدر قدم آغازشده پ

 .رندیسهم بگ  یبزرگ مل ۀپروس نیعدل خواهان و توان خود در ا ۀخود در زمر وندیکس نظر به پ
 

 :ابدی یاز نظر گزارش مبار دیگر  نکینوشته بودم که ا یمقالنیز  2013در سال  بنده

 2013 / 09/10                         اریهللا ما احسان

 ماشهید وطنداران  نا مکمل ستی ل نشر

شدند   یخاک باال شد و طالب دادخواه  ریو مسلمان افغان از ز گناهیب یها  انسان ی صدا گریمرور سالها بارد بعد

شما زنده ها  تیو مسئوول فهیرابطه وظ نیکه در ا کنندیسوال م أسیمارا گرفته و با  خنی میو ما که زنده هست

 ست؟یچ

  ی : اگر ادعا  توانمیکه به جواب شان صرف گفته م مینما یقلب اقرار م ۀاز ت قیو با تأثرعم مینما یم اذعان 

 میکنیم  یکه در خارج از کشور زندگ  ستیتا ما، مقصدم از کسان  ینشاندن عدالت باشد و انتظار داشته باش  یبکرس

  ی شان را در برابر قاض ه های مرد کالیو ایسر زنده و ه ب انیجان م،یندار به دست ی حربه ا گریو جز از قلم د

 وسیرا مأ انیبا خجالت شما  میگردانیو روح پاک تانرا شاد م میحق تان را نمائ یو ادعا میکشان یعادل م یا

 توانسته ایم.کرده ن یو خدمت میتر از شمائ چارهیکه متأسفانه ما ب مینمائ یساخته و اعتراف م

 کهیدوازده هزار کسان  یاصل  ستیکه قدم بقدم از ل  نمیب  یخواندم و م  قیرا با تأثر عم  ریچند روز اخ  ینوشته ها  من

و  بیآن ترت ستیلو امین  یدر افغانستان کشته شده اند و بعد از قتل تره ک یستینظام کمون یدر اوائل زمامدار

 .شودینام برده ماست،  دهینصب گرد راشتها ی تخته ها یدر مدخل وزارت داخله به منظور اطالع عامه رو

هرات و   یتحت عنوان »قاتالن ملت« نوشتم و راجع به شهدا یمضمون 3/8/2012 خیمورد به تار نیدر ا بنده

نموده  میخدمت تقد  یما گزارش  یدوازده هزار افغان ها  ستیگونه از ل  نیشهداء و هم  ۀدر تپ  یدسته جمع  یقبرها

 ید.توانیاز نظر گذشتانده م که دهینشر گرد نیافغان جرمن آنال تیام که در وبسا

وطن مارا    ۀو اند سال   ی س  ی از کشته شدگان جنگ ها  ه ای دوازده هزار شم  ایپنج هزار و    ستیل  نیکه ا  قنمیمت  من

 یها  ستیها تا امروز، توسط کمون  ستیکمون  1978  ی. تعداد کشته شدگان مردم افغان بعد از کودتاکندیاحتواء م

 نیو ناتو قرار تخم  یشورو  یقوا  ایو    یجهاد  داناناز رهبران و قومان  یتوسط و امر عده ا  ایو   یخدمتگار روس

کشته شدگان   یاز منابع موجود تعداد نسبتاَ واقع  کی  چیدر همعلومات دارم    کهیرسد. تا جائ  یبه صدها هزار نفر م

 .نبوده و وجود ندارد یافغانستان بدسترس کس  ۀاز سه ده شیب یجنگ ها

در پشاور اقامت داشتم،  کهی، زمان1984خواهم مختصر تذکر دهم که در سال  یباال م یمنظور اکمال ادعا به

 یم یو میمربوط تنظ یشهدا ستیل بیدر صدد ترت یالنیگ ریپ یافغانستان تحت رهبر یمحاذ مل میکه تنظ دمیشن

 .دیاقدام نما ستیل نیا بیترت در دارد تا  فهیوظ لیاص وبیکه دگروال محمد ا افتمیباشد و بعد تجسس در
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در حال کار   ستیل نیا یباال یکه شخص و دمیدر دفترش مراجعه نمودم و تصادفاَ د لیاص یآقا دنیبد یروز

در   ل یاص ی بخاطر دارم در آن زمان آقا کهی. تا جائمیصحبت کرد یآن ساعت بیترت تیو اهم نبارهیاست. در ا

َ یتقر ستیمجموع ل  .نموده بود د یچهار هزار نفر را ق ایو  میسه ون با

درباره   یمعلومات  کیدفتر خود داشته باشند ل  دیمربوط را ق  یشهدا  یسیو احزاب نام نو  میدارد که هر تنظ  احتمال

 .ندارم

 یما خاتمه نم یوجدان ۀفیرفتگان ما وظ یبرحق بخواب ابد یکنم با اعتراف مختصر در برابر تقاضا یم فکر

 .کنم ادیاز آن  میتوان یکه کرده م یحداقل کار دیو با ابدی

بعد از هفت ثور را  تکارانیو جنا اتیجنا دیعنوان" چرا نبا ریرا ز دیهاشم سد دیس یآقا ۀرابطه نوشت نیا در

  خینشر شده و نشر مجدد آن به تار نیافغان جرمن آنال تیدر وبسا 21/8/2012 خیفراموش کرد؟ که به تار

 .مطالعه نمودم قترینموده و آنرا عم یاریصورت گرفته مرا   6/10/2013

 .خاصتاَ از چند نگاه خوشم آمد دیسد یآقا ۀنبشت

قتل عام و   ۀدر زمر یو خارج یافغان انیتوسط جان ریو چند سال اخ یقتل مردم افغان را در طول س -:اول

 .نمود انیرا بدون از دگر مجرد ب یک یتوان  ینموده که نم قیتلف یمختلف در جهان طور علم یقوم ها یپاکساز

رد پا نداده تا خواننده بتواند در عمق مسئله داخل  قاتیتحق نیرا در اشعارگونه  حاتیاحساسات و توض -: دوم

حاکم در افغانستان وجود داشته   یدر وضع کنون میعظ ۀفاجع نیبازماندگان ا یبرا یشده و اگر بتواند راه درمان

 .دیباشد، عرضه نما

برخورد  یاگر درست تر افاده کرده بتوانم جامعه و نظام حاکم در مورد چگونگ  ایاشخاص و  یدسته بند -:سوم

 .است دهیگرد نیتدو یطور منطق میعظ ۀفاجع کی نیبا چن یاروئیو رو یریو موقف گ

 :داده است حیتوض نیدر باره چن د یسد یکه آقا میبه نظر دو افغان نما یخواهم اشاره ا یباالخص م نبارهیا در

 :نگارد یم نیاول در پاراگراف چهارم چن ۀ در صفح یو

همه سال رخ  نیا یها، همه آنچه را که ط یمانند کامبوج ،یحفظ وحدت مل یگفت برا یکه م دمیشن یاز کس"

مقطع از   نیا ینظر بود که فراموش کردن شرارت ها نیدر مقابل به ا یگریو د م؛یفراموش کن دیداده است، با

 "...آشکار به مردم و ملک است انتیکشورما خ خیتأر

: کندیم حیتوض نیچن یدوم پاراگراف پنجم با صراحت و استدالل قو ۀموقف شخص خود را در صفح د یسد یآقا

( موافق خیاز تأر تی)فراموش کردن و حذف جنا شنهادیپ نیبا ا لیخود، به چند دل یقلم، در جا نی"صاحب ا

 :ستین

  ر یکه د یزیبه عدل و انصاف به مرور زمان و به مصداق که " چ یاعتنائ یعدل و انصاف و ب ۀ لزوم اقام اوالً 

که مرگ   می. فراموش نکنگرددیبه مرگ حق و عدالت منتج م  یعنیحق و عدالت،    یشود" به فراموش  یم  ریشد ز

متعدد و  لیااز اقوام و قب کلملت متش کی یستیعدالت برابر است با مرگ آرامش، مرگ قانون و مرگ همز

 ک یاجتماع و اضمحالل  کینظم  دنیازهم پاش تیو بر دولت؛ و در نها گریکدیباآلخره مرگ اعتماد مردم بر 

 ،یتفنن و عقده کشائ یو چند سال گذشته در کشور ما بدون موجب، بعضاَ برا یس یملت. صدها هزار انسان ط

هستند،   یخیتأر  یها  تیو واقع  قیحقا  ینابخشودن  اتیجنا  نیاند. ا  شدهکشته    ،یچه منفردانه و چه بشکل دسته جمع

 "!فراموش شوند دیکه نبا
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  ی ایدر قضا دخلیذ یکشورها یدر قدم اول و در قدم بعد یافغان ۀبه عنوان جامع شینداها نیبا ا دیسد یآقا

  ا، یعدل و انصاف در قضا تیحاکم قیتطب ایو  اتیافغانستان را متوجه به نحو اقدامات شان، فراموش کردن جنا

 .دینما یشانرا به خودشان محول م مینموده که تصم یرهنمائ یبگونه ا

وطن ما شناخته و فراموش کردن   یخیتأر  یها  تیواقع  فیو در رد  قیو جزء حقا  یرا نا بخشودن  اتیجنا  نیا  بنده

 .مینما یآنرا از هر نگاه رد م

معلوم است که   ت،یدر برابر بشر  اتیدر فراموش نکردن جنا  شقدمیاشاره نمود که کشور هالند، پ  ستیبا  نجایا  در

را   یچند نفر افغان جان زیها ن سیام انگل دهیشن کهیو تا جائ دهیندارد،  گرد تیشخص نزد محاکم شان اهم تیتابع

 .است دهیمحکمه کشان یبپا

 سیرئ  یحامد کرز  یآن اشاره شده، آقا  نکیقلم که در باال به ل  نیدر مقال ا  کهیقسم  م،ینما  یآور  ادی  دیتأسف با  با

باشد. موضوع از  یم واقف م 1990 ینفر از اوائل سال ها 12000کشته شدگان  ستیجمهور افغانستان از ل

سکرتر دفتر حضرت    یکرز  یآقا  کهید، زمانیسف  یرا با پشت  ستیقرار است که من به دست خود کتاب قطور ل  نیا

 سیرئ ب،ینج غامیکتاب و پ نیحامل ا یسیانگل تلیو الرد ب  یبود در حضور حضرت مجدد یصبغت هللا مجدد

  ی که آقا میو همه شاهد مینیب یسپردم. با تأسف م شیدر پشاور برا یها، در دفتر مجدد ستیجمهور زمان کمون

  ی قدرت کرز یکه در طول سال ها  ستین یتنگاتنگ داشته و روز یهمکار انیجاناز همان  یبا عده ا  یکرز

 .مینینب ونیزیپرده تلو یافغان را رو گناهیمردم ب ن یاز قاتل یپاره ا یچهره ها

کلمت هللا را نشر نموده و مارا   ی و اعال  یراه آزاد  ینامکمل شهدا  ستیها آباد که امروز اقالَ ل  گانهیب  ۀخان  بازهم

 .است دهیمعصوم ما گردان متوجه به حال زار ملت

آنرا اقتباس نموده و از  یدوم پاراگراف هفتم بخش ۀمراجعه نموده و از صفح دیسد یبه مضمون شاغل گرید بار

 .گذرانمینظر خوانندگان م

از زور و   یریو جلوگ  یبا هم  ستیز  یحفظ وحدت ملت، اعتماد مردم به سودمند  یبرا  نی: "بنا بر انگاردیم  یو

شود،   یتشنه به خون، همانگونه که در سائر کشورها عمل م تکارانیبخصوص مهار جنا ان،یزورگو یزورگوئ

 :میدو کار کن دیبا زیما ن

 .میو مسؤول داد مردم را از آنها بستان صالحیمراجع ذ قیبا استفاده از قانون و از طر -الف

َ ی. ثانمیخود بپرداز ۀاز گذشت یروشن خیتأر نیتا به تدو میبکوش -ب  "...-ا

کردن وجدان  و انتظار کشته شدگان ما، طور  داریب یما، همان ندا فیکه وظا مینیب یثبت پاراگراف باال م با

 .شده است دهیاختصار در دو بخش الف و ب بشکل درست گنجان

  حیام توض یکنم مشکل خودرا در حد توان فکر یم یمشکل دارم و سع یالف آن قدر ۀبنده با فقر نیا دید از

 .مینما

قانون در   قیتا دو سال قبل هفت بار به آنجا سفر کرده ام، از تطب 2001افغانستان، از سال  یدر وضع کنون من

بوده که ناف   یکائیو مروج در ادارات وطن ما دالر سبز امر ی ام. امروز قانون واقع دهیند یاکثر موارد اثر

در وطن    میشناس  یمملکت قانون شناس م  کی  دید  ز هرآنچه ا  نیشده و جاگز  دهیبر  لهیوس  نیما با ا  دیجدافغانستان  

 .فاصله ها دارد قتیو حق تیاست که از واقع یما سراب
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برد اصالً ماها را، مقصدم از   یاز آن مرجع نام م دیسد یآقا کهیقسم صالحیتوانم که مراجع ذ یکرده نم فکر

کشور محل اقامت خود را    تیباشند که اکثر ما تابع  یدر خارج م  یافغان  نیمهاجر  یکتگور  کیکه در  اند    یکسان

 .رندیدر امور بپذ رندهیگ میصمت یمقام چیتوانم درافغانستان ه یاصالً فکر کرده نم  م،یدر دست دار

از دست ما پوره است  کهیرابطه محدود بوده و کار نیما در ا تیموضوع امکانات فعال نیا یدرک واقع با

 :سدینویم یسپارم. و یآنرا بخاطر م گریکه بار د دیسد یآقا ۀب از نوشت ۀگردد به فقر یمنحصر م

 .میخود بپرداز ۀاز گذشت یروشن خیتأر نیتا به تدو میبکوش -ب

رود که عدالت و صلح   یآن م احتمال  ینمود و روز بیتوان آنرا بنام مواد کار آمد ترت یکه م ستیکار نیا

 .به کار خواهد آمد د،شو ادهیخطه پ نیدوباره با

 ستیل نیها، مانند ا ستیل بیکنند تا در ترت لیتشک  رایاز دوستان افغان ما حلقه ا یکه عده ا مینما یم شنهادیپ

که چگونه توانستند بعد از ختم جنگ   میآموزیها ب هودیخدمت را از  نیا میتوان ی. ما مندیاقدام نما ینفر 5000

جهان   ۀرا از هر نقط یآلمان  انیآوردند و جان بوجود انایدر و سمنیبنام و ینظر شخص ریز ۀحلق کیدوم  یجهان

است که من حاضر هستم  نیکند ا ی که بنده عرضه م یاداره هنوز هم فعال است. خدمت ن یبه دادگاه سپردند و ا

 .رمیرا بعهده بگ  یپستیتا ۀفیوظ لیتشک  نیدر ا

 بیترت  یستیروس ها اقالً ل  تیدارم نظر به هدا  نیقیافغان مارا کشتند،    12000انسان ها    نیاگر همان بدتر  امروز

ها و   یشدند بازهم بهتر از خارج اتیجنا نیکه عامل ا یی. آن انسان هامیکن یآن بحث م یدادند که امروز باال

ها قتل عام کردند و در دشت   نریمسلح طالب را داخل کانت ریمحبوس غ 4000 - 3000ما بودند که  یافغان ها

حکومت در افغانستان وجود دارد    نکهیو با فهم ا  هم اکتفاء نکرده  تیجنا  ن یکردند و سال ها بعد به ا  رخاکیز  یلیل

 رونیب یدسته جمع یطالب از مدفن ها یشهدا یمستحضر بودند استخوان ها  عیعمل شن نیدارم که از ا نیقیو 

 ریغ  قنمیشان بدست نداشته باشد و مت  اتیاز جنا  یثبوت یتا در روز مبادا کس  ختند،یآمو فرو ر  یایکردند و در در

برادران شان با دستان بسته نامردانه کشته شدند،  ایدانند چگونه فرزندان و  یشان که م یخانواده ها یاز اعضا 

 .از آنها در آنجا ثبت باشد   یدر ادارات افغانستان وجود ندارد که نام و نشان یمرجع گرید

سفلگان عنوان کرد، قتل عام مردم شهر کابل، افشار، خوشحال    نیا  اتیجنا  گرید  ۀدر زمر  ستیکه با  گریمثال د  ای

  .نام برد رهیوغ نهیخان م

 مانی. امیجنت فردوس التجا نما یاز بارگاه اله انیقربان نیا یهموطن شان برا کی ثیخواهم منح یم ریاخ در

 .آنها همان جنت موعود است یدارم که جا 

 نیکرده و ا دیو تأئ اد یگردد  یروزگار م خیثبت تأر دیسد ی آقا ۀدر نوشت کهیجمله ا نیخواهم آخر یم نجایا در

 .را ببندم نیغم ۀصفح

 :که میخوان یدر پاراگراف هفتم م 3  ۀصفح در

در  آموزدین شیخو ۀدردناک گذشت یخود را فراموش کند و از شرارت ها خیکه تأر یملت ندیگو یآلمان ها م "

    ."خود  قرار دارد  یو تکرار از شرارت ها خیمعرض تکرار تأر

 ادامه دارد 

 
 


