
 

 

  قربان علینامه 

  )منطقه چنداول( کابل شهر از 

  )استرالیا اروپا و، کانادا، امریکا( بھ روشنفکران افغان مقیم غرب

  ٢٠١٣دسامبر  ١۴

  

 !ھموطنان عزیز

آرام  در محیطبا لمیدن  روشنفکران یک تعداداما  دندار چھ حال قرار در وطن ما مردم و میدانید کھ

کشور آن امراض بھ داخل  و صدور سیاسی، مذھبی، لسانی، ومیاختالفات ق دامن زدنمصروف ، غرب

 نمودن ھا تلفن ،اینترنتیسایتھای ، تلویزیونھاطریق  فروشی از فخر تقلیدی و، سیاستھای تفننی توسط

ن بدو، گردیده است مدمحافل خوشی کھ  مراسم غم و صحبتھا در، داده شده میباشد آن سازمان کھ اکثر

 چشم دید، این مطلب عامل تحریر؟ دمیباشن، حوادث و قضایای وطن لومات ازمع دانش و، داشتن فھم

، ادارات حقوقی کار در، تحصیل زندان و، جوانی، لیتوطفدوران  در ممشقت زنده گی پرسرگذشت ، ھا

 وضع رقتبار فعلی مردم ونظرداشت  با. آموزنده بودبرایم کھ خیلی اروپا  اخیرم در موقتسفر 

  . میباشد کشورعزیزم

نمائید ھ ن فکرکدام شخص یا سازمان مشخص  یا پشتیبانی از سفسطھشده را  اینکھ مطالب تحریر بخاطر

د کھ ییآن قضاوت فرما روشنائی تا در حکایت نمایم شمابھ از زنده گی خویش  ابتداتا  مستدان بھتر

  . یا نھ حق میباشد من بر تقاضای ھا و برداشت

چنداول  منطقھ در ١٣۴۴سال  درمن . بود والیت غزنی جغتو پدرم از ،علی ولد جانعلی ن قربانم اسم

ابل ک یک دکان کلیم فروشی واقع کوچھ کاه فروشی پدرم در. شدم فامیل خیلی غریب تولد درکابل  شھر

ً خانھ  مصروف کار و مادرم کار بود مزدور  از بعد ١٣۵٧درسال . میکردمردم را شوئی  کاال و بعضا

تا  ر ورفتاگ توسط دولت خلقی (اگسا یا کام) با مالک دکان گلیم فروشی را پدرم حادثھ چنداول کابل

 اب بلق از نام داشت و براتعلی الک دکان گلیم فروشی کھم آن حادثھ پسر بعد از  !!!امروز معلوم نیست



 

 

 با حزب حرکت جذب و بھھم مرا ، ارتباط بود دربھ رھبری شیخ آصف محسنی گروه حرکت اسالمی 

ن م )؟یا نھ حق بودیم بر ماآیا (. نمودم ھای ضد دولتی بشدت آغاز الیتبھ فع، پدران ماعقده کشتن 

 و با غرور. مدلقمھ نان میکر پیدا نمودن کاری بخاطر غریب ھم و پارسا در لیسھ صنف ھفت آنوقت

 ،گرفت قرار خطر اسالم در وبھ قدرت رسیده  ھا ما کمونستوطن  اینکھ در جوانی مبنی بر احساسات

 در کدام و اینکھ جمع آوری معلومات، ھا شب نامھپخش ، دولتتبلیغات ضد  کھ داده شده را وظایف

  . دیمانجام میدا ییانتقام جو با روحیھ را وظایف و سایر دارندمناطق کارمندان بلند رتبھ دولت زنده گی 

ما یھ سالم ترب ی تعلیم ویرفراگ در تشویق ومندی  حوصلھ و با پنج نفری بود آور فامیلتنھا نان  مادرم

 ،یخ آب فروش سگرت با عاید کم از من. یبردزنده گی را پیش م توجھ میکرد ودو خواھر  دو برادر و

اواسط  در. مبود تا حدودی کمک کننده فامیل کتبدروس م یپھلو در ھا یا دکان ھوتل و در شاگردی

و ت برگش کشورآمدن روسھا ببا  بھ ایران رفت و چریکیبراتعلی جھت تعلیمات بیشتر  ١٣۵٨سال 

بدوش  کابل در شھرحرکت را  چریکیبزرگ یک گروپ  و مسئولیتبود  خود گذاشتھجعفری ب تخلص

قلعھ کابل پیدا نمودیم ( شھر فعالیت در مرکز و چندینگردید  ما بیشتر چریکیوظایف . او گذاشتھ شد

 سموار، ضاخانر کوچھ علی، ولچنداسھ دکان ، کارتھ سھ، دشت برچی، جمال مینھ، وزیر آباد، موسی

 بم تا دھدایت داده ش چریکی بھ مراکز ١٣۵٨درماه دلو . )چند محل دیگر ونداول داخل چ کلنکی در

 مورد مواد. داده بودند آموزش قبالً ما  برای ھا را ساختن آن بم. کنند تیار را خمی زانو بوتلی وھای 

ً . ساختھ میشد ھا گروپ سر یایراھنم نظر وتحت  و هآورد مراکزبھ  ھا بم ضرورت  مراکز در عالوتا

 ک تعدادیبرای . دمیکر بیشتر بھ انجام فعالیتھا علیھ دولت تشویق ما رانی بود آقای رضائی کھ ایرا

م اشتد من آرزو. دبین ببرن روسھا را ازھا و  ن کمونستآ معینھ توسط ھ تقسیم گردید تا در روزتفنگچ

ورد خگفتند کھ تو حاال  و قبول نکردند خواھش نمودم قدر ھرو  ندادنداما ، تا برایم یک تفنگچھ بدھند

 هللا ثبت شدهھای  با فیتھھا  کست رادیو یک تعداد ھمان سال ماه دلو اواخر. ھستیبی تجربھ  و سال

 برای شما تاریخی کھالی حوت شب سوم  تا در ای اعضای گروپ تقسیم شدبر غالمغال مردم واکبر 

. دنماین تا قیام یک نمودهتحر دولتعلیھ  مردم را د وشن کنیی بام ھای خویش روباال گفتھ خواھد شد

 اسالمی بخصوص ھای تنظیمدیگر  پھلوی ما در. سپری نمودیم نجال راج پر روزھای بد و واقعاً شبھا و

 ردبھ اشکال مختلف  دیگر گروه ھا ھای مولوی نبی و حرکتی، ھا یجمعیت، ھا ویستئما، ھا گلبدینی

چھ چنان. دنداستفاده نموسوء روسھا آمدن  مردم بخاطرپاک احساسات  از و سھم گرفتند سوم حوت حادثھ

کھ  شا نابرادر و شفیع بوکسر، تعلی جعفریبرابا  وزیر آبادمنطقھ  محرکین بودم کھ در خودم یکی از

 درالمی حرکت انقالب اس مشھور ھای بعداً یکی از قوماندان و بودھای سرشناس منطقھ  ویستئما از

 ما درھموطن  دھھادن زخمی شقتل و  ینعامل، ما با تعداد دیگر اعضای گروپ، ابل شدجنوب کمناطق 



 

 

 آن .بدست آوردیم پلیس ن سھ حزبی واز کشتھ شد بعد چند میل سالح راصرف  مربوطھ شدیم ساحھء

خراب غیره  و امغازه ھ ھا و حریق دکان، چپاول ادارات و چور، تخریب سبب امثال ما و ات ماتحریک

قصھ ھای  بودم از زندانیموقع کھ  پل چرخیدر زندان  این مطالب را. گردیدکابل  در شھر کاریھا

  . فھمیدم عاملین آن

سازمانھای مختلف  ھا و خود جوش مردم بود برعکس ما گروپقیام ، چنداوللذا نمیتوان گفت کھ قیام 

 دفتر شاروال در چنانچھ مدیر، را بھ جوش آوردندباند امین بود کھ این قیام  ھا و ویستئبھ شمول ما

وسط ت انتقال میدادم مدیپلماتبکس  کھ در شب نامھورق  پنج صدبا بیش از زندان قصھ کرد کھ من را 

  . گرفتار شدم ھا خادیست

ا تب رمک شیشھ ھایمکاتب کھ ما کھ  تظاھرات ھفتھ در مرتبھ اول برای دو. دمزندانی ش دو مرتبھمن 

سال ھ سمرتبھ دوم . مدانتقال گردیصدارت بھ  وگرفتار شش درک  خادکارمندان توسط  وم شکستاندی

مدت ب و اسناد تبلیغاتی گرفتار جاری وانف مواد، گروپ مربوطھ با اسناد گذاری ھمراھی بم بھ اثر بعد

 در واقعی اناز روشنفکر یک باچون ، برایم بھترین محل تربیھ گاه شد زندان. شش سال زندانی شدم

 تشویق تحصیالتم برایم مانند پدر تربیھ و موصوف در. آشنا شدممحبوس بودیم  نفر ٧۵اق زندان کھ اط

دند دستگیر نشیمیدان  جیت در طیّاره ٢١حادثھ انفجار  در. بود پایلوت و مدبّر، با احساسشخص . دش

یب فر، میکردندکار ھا مشترکاً  ویستئکھ با ما جمعیتکھ مرا اعضای حزب  او میگفت. بود گردیده

، یخن استخبارات پاکستان ازمردم سخن میزدند  وطن و، اسالم کھ از گروپ دو کلھ ھر و سرودادند 

ده نموما پیاده  کشور کشورھا را در و سایر پاکستانخصمانھ  اھدافآنان . کشورھا برآمد و سایرایران 

 وداغدیده  اشخاص سایر تو و، من از. تالش دارند تباھی افغانستان وقدرت نظامی  بردن از بین و در

. کشانندمی تباھی بھ گودال مرگ و را وطن ماو مردم ، توسط ما افغانان، استفاده نموده احساساتی

اش با  رویھ نیکاخالق و بھ اساس . وطنپرست بود ومشرب  خوش، حلیم، دانش موصوف شخص با

 عاید زا گرفتند و بکار پل چرخیمحبس  کاری فلز او را در بخش، مسئولین زندان و محبوسین سایر

چاشت بصورت عموم برنج غذای ، چای صبحزندان  درگرچھ . برآمد می شآن جیب خرچ زندان ناچیز

 مرا )پایلوت عبدالوھابدوست زندانم (بکمک بعد ماه چند . میدادندخشک نان  شب سالند با سالند و با

دمھ اقتصادی بیشتر بھ فامیل غریبم وارد مدرک ناچیز آن ص تا از گرفتند نجاری محبس بکاربخش  در

 یستئوما مشھورکادرھای  ازکھنھ کابل کھ  مسکونھ شھرسابقھ ام معلم رسول  آشنا درآنجا با. نگردد

واقعاً خداوند ، ویست خود دل خوش نداشتئدوستان ماموصوف ھم از . خوردم سر، بود درمنطقھ ھا

 درورنھ  نددکر ئیھنماادھد کھ مرا بھ راه نیک رب خیرکھ حرکتی بود علی محمد  و، وھاب خان، او

 دست بھ جنایات میگردیدم وگروه قبلی دوباره فعال ن اھمبا یا  و دیگر جذبکدام گروه  بھ زندان باز



 

 

نیان ازند و ھا براه انداختھ بودند ویستئکھ ما پل چرخیاعتصاب غذائی محبس  دریا  و میزدم بیشتر

دشان خواما . ندکردظفین زندان مؤحملھ باالی  ویرانی و، کاری ابخر، اعتصابتشویق بھ  تی راسااحسا

 ارمندان خاد محبس مناسبات نزدیکبا کو خوردندمیغذا  انھمخفی، خیر نشستھندی غ بھ اصطالح در

حسین تروریست معروف حرکت کھ ، گروپ رھائی از رفقایش و محمود، راتب داشتند کھ میتوان از

ین حرکچرا م اینکھ. شد آورد یا تعداد دیگر و گروپ گلبدین النی ازجی، گروپ رھائی جذب گردید در

را  انیانآنان سایر زند کھ نزد زندانیان ثابت شد ندنگردید گرفتار بودند ھا یستئوما کھ اصلی اعتصاب

یم ژمحبوسین سیاسی علیھ ر  شان فراھم گردد کھ تبلیغاتزمینھ دند تا سپر اھداف سیاسی خویش قرار دا

 رابخ آن اعتصاب ونتیجھ  در. )محبس بودند ھای خاد آنان اگنت( در حالیکھ. .و قیام کردند ونیستیکم

 بر محکمھ شان طبق فیصلھنفر  ١۵ ومخربان بھ بالک اول انتقال  و اعتصاب کننده گان نفر ۵٢ کاری

 درحوادث بعدی معلومات فوق جھت جلوگیری . گردیداضافھ ماه الی یکسال  شششان  مدت حبس

  . اطاقھا بھ زندانیان ابالغ میگردید در مسئولین توسطبس مح

 برایم سوال برانگیز و در محبس دیدم ا براتعلی جعفری راخد شکراین بود کھ ھمھ  از جالب تر مطلب

ھای کھ گروپ ما از  وفکشینکال، بوتلی خمی و ھای دستی زانو زیاد بم مقادیر با کھ موصوف بود

ھا کار  ترور ھردار کھ توسط حسین درتفنگچھ ھای ز، ندورده بودچپاول حادثھ سوم حوت بدست آ

 از ھک جیخار مقابل خبرنگاران داخلی و در گردید و اسناد و مدارک تبلیغاتی گرفتار، شدگرفتھ می

شمان چ در مقابلزنده  چطوراعتراف  کارانھ خود ھای تخریب فعالیتبھ  و گردید طریق تلویزیون نشر

 روز اول ١۵ صدارت در ھای انسانی کارمندان خاد شش درک و لحظھ برخوردھمان  از. خود میبینم

الف دولت ھای مخ بھ اساس تبلیغات گروپگروپ تروریستان دستگیر شده بودم  ربعداً کھ د، گرفتاری ام

 مگرعکس قضیھ. شکنجھ زنده بیرون نخواھم شد لت و زیر میکردم کھ از چوک فکر آوازه ھای سر و

ً . تحقیق نمودند از منشھادت ھمکارانم  رویت اسناد وبھ قین کھ مستنطبا رویھ عادی   چون مستقیما

 ،ابراز نمودم ندامت و پشیمانیاعمال گذشتھ خود  جریان محکمھ از و در نشده بودم  مرتکب کدام ترور

نظر بھ من ، صادر نمودحکم  سال حبس ۶سپری نمودن  مبنی بر محکمھ فیصلھ خویش را(ب)  دیوان

. دموب بسیار خوشبا آن فیصلھ محکمھ دلم  انجام داده بودم درعلیھ دولت ی چندین سال ط فعالیتھای کھ

ت نمود و گف، کھ طبق قانون جرم بودگوارانھ مرا متوجھ جرایم انجام داده ام زرنصایح ب رئیس دیوان با

شش سال خالص  ازقبل  مسئولین زندان مقررات زندان را رعایت کنی شاید بھ اساس نظر کھ اگر

  . ھم شد ھمان طور. یشومی

  . خواھم داشت از زندان تر البج آینده قصھ ھای مستند و در



 

 

ر سای وجب و جلبھای مخالفین  تیفعال جلو گیری از بخش استخباراتش بخاطر زندان آنکھ در با

 جذبھا ی یستئوما و ھای بخصوص گلبدین توسط تنظیمھا زندانیان یک تعدادآنھم  با، زندانیان فعال بود

  . دنددھی میکرلیھ دولت را سازمانع فعالیتان زندان ھم از و

. دمرھا گردی و مورد عفو قرار گرفتھ، نیسدر زمره محبو دوره حبس سال چھارسپری کردن  از بعد

 بھ درس وعالقھ  عمده مانند تغییراتکھ  فامیلم بخصوص مادرم تعجب آور بوداز زندان برای  بعد

، وددر من آمده ب تعلیم بھ درس وبرادرانم  شویق خواھران وت، مخالفین دولت فاصلھ گرفتنم از، تعلیم

بعد من  .میباشد، ھنمائی زنده گی آینده ام شداربود کھ  پایلوت عبدالوھاب محترم نصایح نتیجھبلی ھمھ 

ھ شامل فاکولت سال تمام نموده و متباقی صنوف مکتب را با دادن امتحان سویھ طی دو، از رھائی زندان

 یرتغی عامل عمده در. ممیباش در ارگان عدلی کشور شامل کار فعالً ھ از ختم فاکولتبعد  حقوق شدم و

تالش  تپ و و علی محمد، معلم رسول، بدالوھاب خانھنمائی ھای پدرانھ عار عقایدم بعد از افکار و

 ،بھ خصوص قوانین اساسی مطالعھ قوانین کشور، مداوم مطالعھ، رشتھ حقوق تحصیالت درخودم شامل 

یک طرف روحیھ  قوانین بود کھ از و سایراعالمیھ جھانی حقوق بشر و اسناد مربوطھ آن  ،مدنی، جزا

مکلفیت اخالقی ، واقعیت ھابا درک  و من ایجاد کرد در انسانھا راحقوق سایر  و رعایتقانون پذیری 

  . من بیشتر نمود احترام بھ مقابل دیگران را در و

ً  کشتار مظالم و  قصھ ھای مستند از وخودم  اعمال، ھا چشم دیدوص بخص پنج سال اخیر سی و تقریبا

حق مردم ما مرتکب شدند چنان  کھ درویستی ئھای ماھگرو اعضای تنظیمھا و کشتار ھای جنایات و

ای چپاول دارائی ھ، کشتار کھ میتوان ازنھ دیده است  آنرا تاریخ نظیر وحشیانھ بود کھ جامعھ بشری و

، مقابل والدین شان مثال تجاوز بھ دختران در طورمردم ناموس  مال وبھ  تجاوز، خصوصی عامھ و

 پختن سوپ از، والدین اش در مقابلندن کردن طفل شکستا، مقابل شوھران شان بھ زنان در تجاوز

 ت وی بریکوسینما( بعد بریدن سینھ ھای شان تجاوز بھ زنان و، مخالفین بھخوراندن  وانسان گوشت 

ن حالل کرد، نمودن ھا کور، چنگک ھای قصابی نمودن در آویزان، فاکولتھ ساینس کابل)ھای  تھ کاوی

 و رعایتاسالم کھ توسط مدعیان ھا جنایت دیگر ھد و ھا داخل کانتینر در سوختاندن، ھا سر بریدن و

 تعداد، حقانی، گلبدین، ھمان جنایات را طالبان فعالً  و صورت گرفتما  رکشو در کننده گان حقوق بشر

ً . دنایت استخبارات پاکستان انجام میدھطبق ھد. . .ویستی وئمحدود گروھای ما ن ھموط چشم دید عالوتا

را کھ چمیباشم  سخنانشخودم تائید کننده واقعیت  نشر شده بود وبیان  آزادی وسایت  ما کھ در دیگر

از اسرای جنگی را میخ آھنی در مغزشان فرو  برخی  ـ  چنین حکایت نموده:، آنان را خوب میشناسم

  . کردندھای مستانھ تماشا می با قھقھھو جان کندن آنھا لذت برده و ازدست و پا زدن، کرده



 

 

ھایی بدست افراد این گروه افتاد کھ شفیع دیوانھ و یاران فیلم، پس از سقوط غرب کابل بدست طالبان  ـ

  . کنندپربازی می، داد کھ تعدادی زن را برھنھ خوبانده و روی سینھ آنھااو را در حالی نشان می

سپس  ،روی موشک سکر بستھ، از افراد را صرف بھ این دلیل کھ بھ فالن ملیت تعلق داشتندبرخی   ـ

از  قبل. کردند تا آدم بستھ شده را در ھوا تکھ و پاره کندسمت پغمان شلیک می، موشک را عیار نموده

ات ھ خانھبات را بده کھ تو را سوار گرفتند کھ کرایھاسیر بیچاره را زیر مشت و لگد می، شلیک موشک

  . مثال دیگر و ھزاران. فرستیممی

یا  و قدرت بوده در کھ فعالً  میباشند آنانی یا و ؟دبودن )خلقی ھا و پرچمی ھا( کمونیستھا جانیان آیا آن

ود خ مدارک معتبر رویت اسناد وبھ . نگی را دارندکاران ج غرب دعوای بھ محاکمھ کشانیدن جنایت از

طبق  چنانچھ. حال بھ اشکال مختلف ادامھ دارد تا شانسلسلھ جنایات  و بودندجنایات قبلی سھیم  آنان در

 رد میباشد گرچھھا  وئثبت وید جدید شانتکتیک استخبارات پاکستان) ( ھدایت باداران قبلی شان

طریق وسایل اطالعات  از کرامت انسان ادعا میگردد ولی حقوق وتضمین  ورعایت  کشورھای غربی

  . کرامت انسانی صورت میگیرد تجاوز بھ حقوق وجمعی 

ھ ب تجاوز و نتوھی، دشنامکھ  را این جنایت پیشھ گان دارد تاقضائی وجود  ا کدام مرجع حقوقی وآی

ا آن ی طبق قانون ھمان کشورھا محاکمھ نمایند؟ و، گردیده پائین شان کلتور اخالق وجز  انسانکرامت 

  ؟ندارند علیھ آنھا رادعوی  جرات یا متھمان و قوانین ظاھری میباشد؟

 بنام طریق وسایل اطالعات جمعی کھ ازکھ شنیدن آن الفاظ بازاری  دیدن و از داخل افغانستان ما در

بھ  یامن بدو لکھ ننگ  شرم و، نشر میگردد پخش و اندیشھ منافع زحمتکشان بھانسان معتقد  فغان وا

 اعمال و. میدانیم) ھا گروپ و سایرپرچمی ، یخلق، دموکرات (شعلھ ای پیروان مکاتب چپ و حیثیت

  . میباشد روشنفکران افغان و سایرتوھین بھ ژورنالیستان  را برخورد آنان

 نالیستی ورژو، سیاسی یھا لومپن( دایره ادب خارج میگردم باید بھ آنان گرچھ ازبا معذرت 

ھ روشنفکری حکم مینماید ک نالیستی وژور، سیاسی اخالق، قانون در حالیکھ. ی) خطاب نمودروشنفکر

، دهداده ش سازمان نھ ساختگی و، حقیقی مستند ومدارک  اسناد ویا جمع آوری ، واقعیتاز تثبیت  بعد

صالحیت  حکم محکمھ با اصدار از بعدنمود و مراجع عدلی ارسال ھ بیا متھمین  ومتھم ثبوت اتھامات 

. دافشاء نمو انیانجھ مردم و برابر اطالعات جمعی درطریق وسایل  از راآنان ، خیانت جرم و مبنی بر

واقعاً مدافع حقوق  خواھید داد وانجام  پرستانھ خویش را وطن انسانی و، رت وظیفھ اخالقیآن صودر

 کھ جھت معاملھ گر، متری، کردار غیر آن با این شیوه اعمال و در. خواھید بودافغانستان مردم داغدیده 

 قصاب در جان کندن و در (بز. مینمائیدداغدیده گان پول جمع آوری  ازگروھی  و منافع شخصی



 

 

خویش و تحقق اھداف استخبارات قبلی  یکطرف بھ جنایات از تجارت خون شھدا با ) وجستجوی چربو

 احساساتی و، توضیحات مغرضانھ با جانب دیگر از ادامھ میدھید وپاکستان مبنی بر ایجاد تفرقھ 

مدارک جرمی  واسناد سازمانھای مربوطھ خویش  رای خود وب ییوئی ویدھا کست ت خویش درااعتراف

  .مینمایند ما ثبت تاریخ کشور بیشتر را

  !ھای غربی گرامی مقیم کشورای ھموطنان 

نمائید  گوش ودقت تمام تماشا  بھ ھای این دشمنان وحدت ملی افغانستان را کستتا  مینمایمتقاضا  شما از

امکان ھای سیاسی  گروپ ھمھ سازمانھا و در گرچھ. ئید خواھید گذاشتتا بر واقعیت سخنان من مھر و

موصوف با آنکھ ، رود طاقت می جنرال راض سرطانی)علیھ وفاق ملی مانندام (پرازید ھا و ینمو نشو

  . فایده ندارد اما، استھ استمعذرت خو

از اروپا و بھ ھمین . . .  ونوری ، اکاناد لطیف طبیبی از داکتر مانند شان امثال و حسن امیریجنابان 

خارج کشور از یکطرف زخمھای  شھدا در داخل و با سازماندھی مراسم تجلیل از لیاااستراز  شکل

اھداف سازمانی خویش را  تجّمعاتترتیب چنین  جانب دیگر با از عزا داران را تازه مینمائید و سابقھ

 د کھ ازنماین می عمل پل چرخیمحبس  درذائی مانند اعتصاب غ، خصومت میباشد قھ وکھ ایجاد تفر

 ،قدرت رسیدن طالبان بھمید اینکھ با بھ ا، راان شاحساسات ھموطنان داغدیده ما برداشت اھداف جدید 

این . بدھد کدام موقف بھترویستی ئطالبانی بھ این گروھای ما یندهآحکومت  ت پاکستان دراستخبارا

  . خیال خواب است و

دشنام  ھا و با چنین اعمال (فاتحھ گیریغربی کھ خود را روشنفکران آن تعداد ای ادع گاه ھر !سوال

 صحت، خدمتگاران واقعی مردم افغانستان میداننداتھام وارد کردن بھ محاکمھ کشیدن دیگران) ، دادن

 تداشت خصومبدون نظرافغانان را  ھھم تجّمعات، داشتھ باشد بھ عوض صدور نفاق بھ داخل افغانستان

 افغانستان درآرامش  ایجاد صلح وھای راه طرق و را جھت جستجو  شانبلی در کشورھای مقیم ھای ق

بھ عوض  بھ داخل کشور) ویتامین ھای ایجاد وفاق ملی( مشوره ھای سودمندارسال با وسازمان میدادند 

ان وطننمک پاشیدن بر زخمھای گذشتھ ھم ھای قبلی و بھ دشمنی دامن زدنفاتحھ خوانی ھای تکراری و 

 دشمنی) ھای نفاق و (ارسال پرازیدامین  زمانقربانیان  شھدای و انمدافع تحت نام، ما کشور رنجدیده

  . نمودید اقدام می

ھ اصطالح ب. بامیان میباشد حزب وحدت درجلسھ  از بویصفحھ یوت در ییوئتند ویدکست مس دیگرمثال 

 و سایرمظالم شما ، جنگ، ه ھای آتشحال مردم افغانستان از کور. مردم کشور را کور خوانده اید

 یتروحان شورای اعالمیھ. دشمن خویش را خوب میشناسند دوست و. تجاوزات بھ حقوق شان برآمده اند



 

 

 از گردی نمونھ شده نشر بیان و آزادی سایت در کھ افغانستان تشیع و تسنن مبارز ملت برای جاغوری

   :اند نموده تحریر ،میباشد ھا گروه این اعمال

 در زنی چینی ھای کمونیست با ،ھستید نبرد در افغانستان ھای کمونیست با كھ ھمانطور غیور! تمل(

 جاھدینم اتحادیھ« اسم بھ جاوید شعلھ ،الحاد و کفر علیھ انقالب آوایل از کھ دانید می البتھ .باشید جنگ

 یاستر تحت ستانپاک کویتھ مقیم »مغل ھزاره نو نسل تنظیم« افراد مکاری بھ »افغانستان اسالمی

 ،وسیم کربالی ،یوسفی علی حسین ،حیدری علی غالم ،برکت حاجی ،جاوید شعلھ مقصودی عبدالحسین

 ابستھو ملحدین و منافقین افرادسایر و خادم معلم ،اکرم انجنیر ،زرگر عباس ،حسین اشفاق ،جواد داکتر

 نقاب زیر کھ ،غیره و اخگر و ملی ستم و ساما و ملی متحد جبھھو جات ھزاره صدای بنام ،چین بھ

 مزدوران و نوکران برای جات ھزاره مناطق در اسلحھ چین و آمریکا از پاکستان حکومت توسط اسالم

   .) . .. .. ..و .نمایند می سرازیر آنھا

 در افغان ھزار صدھا کشتار و قتل ،شکنجھ در کھ بود ماوئیستھا تعداد یک فوق مطالب نظرداشت با

 جاجی زندان ،اندار زندان ،کورس زندان ،دوم شمشتوی زندان ،آھو چاه زندان ،اول یوتشمش زندانھای

ار ھمکمختلف  باگروھھای مسلحسراسر افغانستان  قریھ ھا و مناطق کوھستانی، وچکدر شھر ھای ک و

سازمان  ١٩٩۵سپتامبر  ارشزگ. ندو نھ چندان مخفی را در اختیار داشتمراکز بازداشت مخفی  بودند و

  . میباشد فجایع جنگھای کابلاز ثبوت دیگر ین المللعفو ب

بدون   كھ كسب مشروعیت  مسلّم است  ).(قدرت وقتى موأثر است كھ مشروع باشد  :گوید مى  "میشل فوكو"

ع سیاسى تا چھ موق  یك نیروى. مسئولیت اقدامات خود امكان ندارد  سیاسى و پذیرش  ھویت روشن داشتن

 با چنین وضعیت سر برد ومستعار زیر بال این و آن بھ مجھول و  اىھ تواند با اسامى و ھویتمى

  ؟ھا را جلب نماید تواند اعتماد توده چگونھ مى

  ؟مند گردد پذیر باشد و از حاصل اقدامات خود بھره تواند مسئولیت چگونھ مى

عضی ب سخت ناكام بود و  "شعلھ جاویدما جریانى موسوم بھ "  اساس در تاریخ معاصر كشور بدین

فرصتى براى ابراز وجود و سخن گفتن بنام خود . جامعھ عمل مینمایند پیروانش با ھمان عقده ھا در

ضعیت و؟ تواند كنددیگر چھ مى، وقتى یك گروه سیاسى نتواند بنام خود سخن گوید. بدست نیاورده اند

فضاى تاریك  كھ دنبال باران بود ھمواره چون گنجشك زیر »شعلھ جاوید«زاده ئی  بعضی گروه ھای

فقط ، نردبان شدن براى دیگران منطقى چنین استراتژى نتیجھ. گشتند تا بتوانند خود را پنھان كنند مى



 

 

ران ى دیگسایھ خ معاصر كشور سھ بار توانستند دردرتاری ! وآنان و قوت یومیھ بود نان بخاطر لقمھ

  . دست آورندفرصتى براى لب تر كردن بھ

لبدین ھا مانند  اى شعلھ  بعضی با تان افغانس دررا حكمتیار حسرت یك روز نشستن بر كرسى قدرت گُ

نحوى استفاده كردند كھ  ھاى اندك و دست دوم بھ بار از ھمان فرصت ھا ھر آن. خود زیرخاك بردند

، ھاى اخالقى: شكستشوندشخصات ذیل شناختھ مىاكنون در محافل سیاسى و فرھنگى با م

. ھیختبھم ر  اعصاب عطش شدید و، ادبیات مستھجن، د و عارى از نزاكتزبان تن، ناپذیرىمسئولیت 

ان تمام تقریباً می. است افسار گسیختھ علیھ این و آن، یك مشت بددھنى  تنھا چیزى كھ از آنان باقی مانده

نظر وجود دارد كھ   جماعمعاصر افغانى و حتى كارشناسان خارجى امور افغانستان این ا  دستان قلم بھ

ارى كت و عنزا بى، ترش، تلخ، گذار ادبیات فرومایھ بنیان و »فرھنگ مخالفت«  ھا را فاقد تیسمائو

  . دانند از عفت كالم مى

ھاى ھدف در از بین بردن ارزش اند كھ بى ھاى گم كرده ھا راه یستمائو معتقد است کھ  (اولیویھ روآ) 

ھا و عدم ثبات سیاسى دیده برنامگىھا این بى كھ در اكثر نشرات آنچنان. كننداجتماعى تالش مى

  . شودمى

 پنج سال قضایای سی و ث وحوادعینی  ھای واقعیتاز  و درکدر من  تغییربا نظرداشت دالیل فوق 

فاق بھ و توسلجھت  ایق و روشن شدن ذھنیت افغاناننھ تنھا خود را مکلف بھ بیان حق ،ما اخیر کشور

ادی ر از جنایات گروه ھای جھبیشتتوضیح میباشد کھ با  بلکھ وظیفھ تمام افغانان ،وحدت ملی میدانم و

 ھای را واقعیتاین و  م نماینداقدا ،شریک بودند اکثر جنایات شان ھمدوش و کھ در ،ھا یستوئما و

 ھ سایرب بصورت نسبی نظر میگویند میگفتند و ھا مردم کمونیستکھ  را یھا یبحزآن درک نمایند کھ 

ً ، ی افغانھاھگرو ھا و سازمان دید باز بھ  با ھر گاه. میباشند وبودند  مردم دوست و وطنپرست واقعا

ھا ھگرو، ھا کھ توسط تنظیمھا جنگ وشرایط داشت نظر شان با حکومتای آنان طی سالھای عملکرد ھ

 وتحمیلی با ھمھ معضالت جنگ  بنگریم، تحمیل شده بود وطن ما دول بر سایر ھای ھمسایھ وکشور و

شدن  سپورت بھتر، معارف علم و، صحت بھجدی توجھ  ی دولت آنوقتخارج ھای داخلی و امنی نا

، تمانیساخ، شدن اقتصاد کشور بھتر، بھ کارمندان دولت)اولیھ  دموارایگان یع زتو( وضع زنده گی مردم

 وحقوق  از دفاع، حاکمیت قانون، مبارزه علیھ فساد، یسیاس، وضع نظامی، انکشاف سرمایھ گذاری

وظایف خویش  پاک نفسی داقت وآنان با ص. ندداشت غیره عرصھ ھا وصی ھای عامھ و خصو ملکیت

 دھھامحبس  در من. آن دوران مقایسھ کنید) چپاول دولتمردان فعلی را با (فساد و را انجام میدادند

  . زندانی شده بودند جنائی اقتصادی وم یابھ ارتکاب جرحزبی را دیدیم کھ  کارمندان دولتی و



 

 

دولتی صاحب  چپاول اموال شخصی و و چور آیا کدام حزبی کھ از، داقت شانص در رابطھ بھ ثبوت

  باشد سراغ دارید ؟ شده خارج کشور سرمایھ در داخل و جایداد و

ھ ب حکومتی یا کارمند یم تا حال شنیده اید کھ کدام مجاھد وزمانیکھ ما مجاھدین قدرت را گرفت آیا از

، ھ جانتجاوز ب در حالیکھ؟ گرفتھ باشند یب عدلی قرارتحت تعق ییجزا یا ارتکاب جرایم اقتصادی و

نانچھ بھ اساس تازه ترین چبھ اوج خود رسیده . .. وھای عامھ  چپاول ملکیت ال مردم ووما ناموس و

یا آ؟ تاج تمام کشورھای جھان میباشد سرافغانستان تخلفات  سایر فساد اداری و نظر از ھا بررسی

 متجاوزین بھ ملکیت فتھ تا زورمندان ومالی مسجد گر ازنوجوانان  ال واطف، زنانمتجاوزین بھ ناموس 

تا حال بھ پنجھ قانون افتاده  متوسط حکومت میباشند کھ مسئولین سطوح باال و و خصوصیھای عامھ 

  . تان منفی خواھد بود ھای ھمھ جواب؟ اند

غانستان بودند و میباشند اف خدمت گارھا  ما دانستند کھ ھمان حزبی اکثریت مردم کشور در حالیکھ

 عکسھای رھبران شان تا حال نظر بھ تقاضای مردم در بازار ھای کشور خرید و ھا و چنانچھ کست

  . ھای خانھ ھای شان نصب میباشد دیوار ھا و فروش شده در موتر

بھ جرمنی ، نمایدآلمان زنده گی می اطفالش در و شوھر بااساس دعوت خواھرم کھ  ماه قبل بھ دو من

مالقات با ) فاتحھ اندو (جنازه و مراسم غم و، عروسی، محافل سالگره، مھمانی ھا با اشتراک در. آمدم

کھ فضل خداوند  زنده گی ھموطنان گرامی منفی را در تغیرات مثبت ونمودم کھ  ھموطنان عزیز خویش

 زا افغانانمالحظھ تعداد قابل  مراستفاده مثیرات مثبت یتغ از. مالحظھ نمودم، م میباشندآرا مرفھ و

 تربیھ عالی برخوردار شده در تعلیم و شان از فرزندان امکانات جامعھ اروپا میباشد کھ خود و شرایط و

د تمام افغانان میباشن شان وخود میباشند کھ افتخار  خدمت بھ انسان لف مصروف کار ورشتھ ھای مخت

 ،ھا گروپ از دانش علمی شان ه مثمرتجربھ جھت استفاد با افغانان تحصیل کرده و یک تعدادو ھم 

 کارانھ بوجود بشکل رضا اانسانھ و سایرجھت خدمت بھ افغانان  مراکز را و سایرانجمنھا ، اتحادیھ ھا

 گردھمائیمھاجرت گردند وھم با  برای ھموطنان خویش درخدمت  یکطرف مصدر آورده اند تا از

  . دببرن از بینھجرت را  وتنھای ھا زھر  قاتمال ھموطنان و

امیدی  نا مایھ یاس وغرب  درما  تعداد محدود ھموطنان فعالیتھای یک برخورد و، کردار، اعمال اما

ھ ن، روحیھ انساندوستی حقیقی ایجاد احساس واقعی ومن لفاظی ھای فوق  عمده ام از لذا ھدف. میباشد

، یحص شرایط بھتر، ھخان، لباس، خوراکغرب لمیده اند ( کھ درتفننی دریک تعداد روشنفکران میباشد 

 طبیبی نمونھ لطیف تحریر و فوتو داکتر. زنده گی برایشان آماده میباشدامکانات  سایر تفریحی و، تعلیمی

استفاده  اایجاد نفاق ب، بیکاری دست بھ تفتین ازندارند  مصروفیت چون کدام مسئولیت و) خوبی میباشد



 

 

مقاالت  وتحریر کتب ، مجالت و اخبار، اینترنتیی سایتھا، قبیل تلویزیونھا وسایل اطالعات جمعی از از

 وی منف نقش میزنند و، معلومات غرض آلود تشکیل میدھد آنرا تبلیغات دروغین و مآخذ کھ منابع و و

 وبا ه وجود آوردبھ افغانستان  ملیتھای باھم برادر بین اقوام و تفاھم و وحدتراه ایجاد  برباد کننده را در

وبا  .تر میسازندسمتی فضائی داخل کشور را مکدر  مذھبی و، زبانی، ت سیاسیدامن زدن بھ اختالفا

 گفتار در. نمایند مردم را حفر می وطن و مردم دوستانھ بھ اصطالح قبر سخنان احساساتی وطن و

افغانستان معرفی میدارند اما  فغانی وغریب جامعھ ا قشر بخاطر منافع مردم ونستوه  مبارزه خویش را

ن م، داشتفراز  ھای و کمتر کھ پراز نشیبمن  داستان زنده گی. دعایش عمل مینمایندعکس اعمل  در

، ستم ظلم و، کشتار تجاوز شامل قتل ودارند  فالکتبار داخل کشور زنده گی پر کھ در افغانان اکثر و

 ماندانقو، چپاول زورمندان چور و، جامعھ دولت و نوجوانان) فساد در اطفال و، زنان( تجاوز بھ ناموس

ننده ک و ترحماحساس رحم ، اثر میباشد بو و قانونیت کمتر قانون و از، دولتمردان بھ آسمانھا رسیده و ھا

پیش از اینکھ صدای حقیقی مردم بیچاره . بی اتفاق تا حال سراغ نمیگردد ی برای این ملت بیچاره ی

زم ھای عینی را طوریکھ ال اقعیتوشاید بگوئید کھ ما میدانیم ولی افسوس کھ ، گوش شما برسانمبھ را 

اما  .مطلع میگردید اینترنتیسایتھای  و طریق رسانھ ھا گرچھ تا حدودی از. است درک کرده نمیتوانید

 بھتر. اھداف غیر مقدس وجود دارد سایر سازمانی و، مذھبی، گروھی، اکثر آن اغراض شخصی در

مشکالت واقعی  با درک معضالت و نداده قافغانستان تحق این اھداف دشمنان وطن را در بیش از است

در جھت وحدت ملی کشور کھ یگانھ راه رسیدن  برده باری گذشت و، مردم افغانستان با روحیھ تفاھم

  . تالش نمائید کشور ما میباشد تپ و بھ صلح و آرامی مردم و

  علی قربان ،احترام با


