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  حبيبشريفه 
١۵/١١/١٣٨٧  

  

  اھانت به خون قربانيان" سيستانی"سکوت 
  می باشد" شورای جنايتکاران"

  
ا از يکماه راين  د.آخرين نامه ام يکماه سپری می گردداز  ودم ت ستانی"با تمام تلخی انتظار، منتظر ب شا" سي ل ن ا نقات  وي

ا از  تاسفبا . عالمه ای در رابطه با پدر جوانمرک خود دريافت دارم ستانی"که از سنگ صدا برآمد ام کوچکترين " سي

زياد درد آور و دور از انتظار " سيستانی" چون ه وبی شرمیسکوت ننگين از انسان فرومايين  ا.جوابی به گوشم نرسيد

جنايتکاران  ناي.  نخواھد زد]آروغ[نبود، زيرا وی در دامان نظامی پرورش يافته که دنيا را بخورد، به گفته مردم عارق

يش از ١۴ در ظرف بروآبی   ھزار ٨٠٠ سال حاکميت ظالمانۀ شان بيش از يک مليون ھموطن ما را به قتل رسانيدند، ب

ون ديگر مليونھا طفل يتيم وزن بيوه بر دوش جامعه گذاازبيش معلول از خود به ياد گار گذاشتند،  نج ملي يش از پ تند وب ش

د، می ، اما باز ھم وقتی پای صحبت به ميان نمودندھا و صحرا ھا  کوه وارۀآرا  اع می آي ائی از خود دف ی حي ا ب ان ب چن

ه خود داده انمايند که  ا را ب دما بازماندگان بايد منت دار باشيم که ايشان لطف نموده زحمت کشتن عزيزان م نتيجه در  .ن

ان داشتينقاتل زياد انتظار " سيستانی"از من وديگر دوستان  سند، مگر از آقاي ا جواب بنوي ه سؤاالت م ، "موسوی"م تا ب

  . تا حال اتفاق افتاده استانتظار ما بيش از اين بود که" افغانستان آزاد"و" افغان جرمن"سايت ھای  و "اميری"

ه " افغان جرمن"از سايت ما  ائی ک شاءگری ھ د از اف ل بع که ادعای تعقيب جنايتکاران را می نمايد انتظار داشتيم که الاق

، عذر وی را خواسته با يک اعالميه که در خور شان ھمچو اشخاص است صورت گرفت" سيستانی"در مورد شخص 

ه خصو د، ب ه دور می انداختن ایبه مثل يک نعش بويناک وی را از سايت خويش ب ر آن سايت آق " عطائی" ص از رھب

ه تأسی از  ن ُخان د" داوود"بيشتر از ھمه انتظار می رفت تا وی  ب ه وکرنم اي رون روس را گرفت  ، وی را از سايت بي

د ان دارن ورد بي . می انداخت وبه مردم اين امکان را می داد تا از طريق شرکت در يک ھمه پرسی نظر شان را در آن م

ايتاز  ره لکه دارشده س ه ، چھ رار گرفت تقبال ق ورد اس ان "ًھمين حاال می توانم بنويسم که چنان نظر خواھيی حتما م افغ

ر آن  ، مگر افسوس که چنين نشد وديدوباره پاک می گرد" جرمن ايتعالوه ب دگان س ان جرمن"گردانن ا يک " افغ دزد ب

  .ه از وی يک قھرمان ديگر بسازندسر جوال وبا يک قاتل دست وپای قربانی را محکم گرفته، چيزی نمانده ک

ا دزد است درست . بود" نافغان جرم"به غير از آن است که از " افغانستان آزاد"ما از سايتگلۀ  که اينھا سر جوال را ب

د از اعالم آتش هبرا در کمک وپای قربانی  د، مگر بع ی نمودن ار را معرف ه جنايتک  قاتل محکم نگرفتند وضمن چند مقال

م کمک رو ب" افغانستان آزاد"تا جائيکه ديده می شود آتش "  غان جرمناف"بس  ز ک ته استني تاند. ه خاموشی گذاش  وس
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د " افغانستان آزاد" ر نگردن ن قضاوت من دلگي ان می دارمزاميد است از اي ط احساس خويش را بي را من فق ن ز  ا. ي اي

ستانی"وشخص " ان جرمنافغ"باط می گردد، که ھرگاه سايتنحرکت چنين است اری نمی داه  ب"سي ا ک ز آنھ ا ني تند آنھ ش

د ت نبودن ته اس ه گذش صۀ آنچ اد در ق د( زي ين نباش ه چن واھم ک ی خ ب م ميم قل ت ). از ص ا از برداش ار م وانتظ

آن است  که اين رسالت خويش را به انتھا برساند و آنقدر به اين کوره بدمد که وجدان ھای سنگ " افغانستان آزاد"سايت

ين خود اگر .  نتوانند بيش از اين حقايق را پنھان نمايندو ندوز ذوب ششده ني ا   یجرأتنتوانند چن د نزديکان شان آنھ نماين

  .ا وادار سازند تا دھن باز نمايند وبه مردم چگونگی قضايا را بيان دارندر

ه برخورد نکرده " اميری"نمی دانم که آقای من  شان ظالمان ن انتظار در حق اي د وارم در اي به چه کار مشغول است امي

، تا در تمام کشور ھای قرار خواھم دادھا ودی ترجمه فيصله محکمه را در اختيار رسانه زوعد دادند که به ايشان . باشم

ودآن عضو سازمان ملل به اساس  اران جنگی را تعقيب نم وز از . بتوان جنايتک ذرد، ھن اه می گ يش از يک م آن وعد ب

ه فکر . يم تا آن فيصله را به دست آوريمبه راه ھستشم  چ. ھيچ خبری از ايشان در دست نيست ه عجل را اينھم ه چ نکنيد ک

يش از سه دھداريم آ در را ب ام خون پ يمخر انتظار انتق ه شماری می کن ه دقيق ازھم . ه است ک ای ب ر آق ری"اگ ن "امي  اي

  .ذرت می خواھمعآن اطالع نداشته باشم از ايشان مترجمه را در اختيار رسانه ھا گذاشته باشند ومن از 

نام ھای رکيک  دادند واز خود نشانبا تمام تحملی که "  موسوی"آقای نيدند، انتظار می  دش روش را ش دادی وطن ف  تع

ومامت با جديت وخشم ،قاتل" سيستانی"رفت بعد از ختم شعبده بازی  ه کس معرفی  را ب اين انسان سفاک ودروغ گ ه ھم

ر سف أتبا . داينم ه اگ وان گفت ک ان جرمن"که از ايشان ھم چيز زيادی به چشم نمی خورد ومی ت ه " افغ شان اب اری ي ک

ار خويش مصروف خ ه ک م ب اقی نداشته باشد، ايشان ھ دون بازخواست ب وم من ب در مظل ل پ راد مث د وخون اف د مان واھن

ه "موسوی"ی اين قضاوت خودرا در مورد آقا وقتی. خواھد ماند ار داشت ک تم وی اظھ  با يکی از دوستان در ميان گذاش

ای  ست وآق ن طور ني ۀ" موسوی"اي تم" درضمن مقال اش دوس ان جنگ ساالری از قم تح خ ر ف ای "وزي داد والگو ھ اج

ايم را از" سيستانی"شخصيتی  ول نم ن حرف را قب د اي گور کشيده و وی را رسوای خاص وعام می سازد، دلم می خواھ

دو " اما خون پدر وآخرين صدايش دو ! ب انیب ه پس نم يم ک شان "بچ ن از اي شتر از اي ا انتظار بي ازد ت را وادار می س  م

  . داشته باشم روسوديگر قربانيان جالدان نوکر

ه بعد  از اينھمه انتقاد شايد کسی بپرسد که خودت در اين مدت چه کردی وطی مدت يکماه کجا بودی که حاال آمده وبر ھم

  : در جواب اين دوستان بايد به عرض برسانم؟سنگ مالمتی پرتاب می نمائی

ودمقاتل آرام نبوده ام ودست " سيستانی"اين يکماه به کوری چشم طی  ا . زير االشه نشسته نب ام معلب ای تم ا اولي ين وحت م

تند . تعدادی از شاگردان در تماس بوده ام  از طريق دکان نيز پسران وشوھرم در کنارم ايستاده وبا مشتريانی که درد داش

به تو خواننده عزيز نيز بدون آنکه  بشناسمت اين ميل را فرستاده شايد . صحبت نموده اند، فرستادن ايميل که ھيچ نپرسيد

ی آن حدود . راضی ھستمآن نتيجه کارم شايد کافی نباشد مگر من از نتيجۀ ھرچند . باشم ه وقت ھشتاد نفر تعھد نموده اند ک

د گرفت شابه را خواھن بختانه . ترجمه به دست شان برسد با من يکجا دنبال اين قضيه وقضايای م د خوش ان چن ن مي در اي

ضيه ده که مثل من وحتا بيشتر از من داغديده ھستنداخانو ه خاطر تعقيب ق ز ب ، قبول نموده اند که ھريک مقداری پول ني

ه در  کشور آمادگی نشان داده اند تا بعد از به دست ماز وکيل صاحب ھای  صاحب نادوتن . ھزينه نمايند آوردن آن ترجم

اد ز  ا.يندآبر صدد تعقيب قانونی قضيه در داخل افغانستان  تان را انتق ه دوس ام يافت ری کارھائيکه انج ه دل پ اين رو من ب

ه شادی حيف . ليه جنايت کارھا استفاده نشودعاست که از اين جوش وخروش حيف . نمودم است که از اين ھمه آمادگی ب

  .ارواح شھداء اقدامی صورت نگيرد
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ه راخير بادر  تان ھمفکرم ب ديگر ضمن پوزش از دوستانی که مورد انتقاد قرار گرفته اند وابراز نفرت عميق خود ودوس

دارم "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"از سايت تمنا نيزچند ،  و وطن فروشخاين" سيستانی" ملت ينقاتليکی ازاستقامت 

  :اميد است در برآورده ساختن آن ما را ياری رسانند

ای ) ١( ری"ھرچه زودتر آن سند را از نزد آق ار ھمگ" امي ه دست آورده ودر اختي دب رار دھن ر ترس . ان ق ر دي دارم اگ

ن موضوع از دست  درگيریشود و ه اي  ھای لفظی فروکش نمايد، مردم زير تأثير حوادث دردناک جديد عالقۀ شان را ب

  .يمه مساعد را از دست بدھبدھند وما اين زمين

ره کی"احب ص داکتر بارز کشور آقایم اننشمنداگر ممکن باشد تماسی با دا) ٢ ( اب " روستار ت ری"وجن صاحب " امي

ه روال اداری را گرفته ما  ق دردر جريان قرار دھند ک دام طري ا از ک ل ھای م ه است و وکي ائی چگون کشور ھای اروپ

   .جه رسيده می توانندبھتر به نتي

ه خ) ٣( ع کردن ادام ول جم ه پ ازھم ب د ب ان افت ه جري ضيه ب  -واھيم داددوستان اندکی پول جمع نموده اند، تا روزی که ق

الی گرف ميعنی تعھد کمک م ه اي ائی را -ت ه ھ ين محاکم ان ومراحل چن وق دان جري تان حق ر ممکن باشد يکی از دوس  اگ

  بی جواب نماندضمن يک ويا چند مقاله تحرير نمايند، تا سؤاالت مردم 

ااز  شکر می نم د ت ايتآدرس . يمئتمام کسانی که در اين امر با ما کمک نموده ويا وعدۀ کمک داده ان ستان آزاد"س  -افغان

ردد" آزاد افغانستان تان گ ديم دوس ستقلی تق ه چه  و.ًبرای فعال کافی است شايد بعد ھا بنا برضروت آدرس م ن نطف سا اي ب

 .شکل گرفته نھادی از آن متولد گردد که برای سالھای طوالنی قاتالن ملت را چون سايه مورد تعقيب قرار دھد


