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 Human rights بشر حقوق

  
   ی علنيحس

٢٠/٠٢/١١  

  

   خلق وپرچماتي از جنای اشمه
   

ه چیپرچم  ـی مدھش خلقاتي ازجنایکي   ا را توطئ ان غیني ھ راد ومردم ل اف شکی حزبري در مقاب ا  ،دادي ملي ت ت

  . کنندیباخاطر آرام به ناموس مردمان با ناموس دست دراز

ر آورده نمایواني حالي توانست امی چشم دوخته بود ونمگراني که به ناموس دناني توطئه چني از ایکي  ،دي خود را ب

ه میران روسامانند بادو  ه توطئ ور رزمجو" زدي خود دست ب رادر "غف   یاسي سیروي عضو ب"ظھور رزمجو" ب

زتهيوکم ودی مر ک ان . حزب مزدور ب ور رزمجو، انجنیقرب ه غف د کا... ري توطئ  مي دستگاه حفظ ومراقبت تعلرمن

  . بودنيز  غفور رزمجو یتي لغمان که در ضمن ھموالتي از والهيوترب

  . را پسر خوانده بود وبعداً دختر خود را به عقدش در آوردی محصل بود مادر خانمش وکهي زمان... ريانجن

 وصاحب کردي با شوھرش کار مهي وتربمي  تعلی دستگاه ساختمانیري انجناستي بود که در ریئباي  زن زريانجن خانم

ل ازکه  اگر   دختر  پنج ساله بودندکي اران کاب ان راکت ب ا ( زم سلمان شان صورت گرفت ت رادران م ه توسط ب ک

ه نني خودشان ااي وباشددختر شان زنده مانده )  کنندی را پاک سازقاني رفاتياسناد جنا  نکرده ستي کودک را سر ب

  . ساله باشد٣۴ـ٣٣ خانم جوان ودر حدود دي  شایروزيباشند اکنون آن کودک د

  . شوھرش بودی زندگی شبھانيوحشت آفر  وني دراز ترزيرا وی ،یئچه نام با مسما.  بود لداي انجنير  خانم اسم

  .کردي راجلب مدهنني خانم توجه ھر بني ااهيس  درازواري بسیمو ھا 

ا میبه ھر مناسبت وبھا  ی که حزبی از ده ھا محفلیکي خانم را در ني ا"غفور رزمجو" ديشا ر پ دکردي مناسبت ب  ن

  . شروع شدباره کي هي وتربمي تعلیريرفت و آمد غفور رزمجو به دستگاه انجن . باشددهيد

اکهيوقت . وآمد داشترفتبه انجا  ی وبدون مناسبت کارکردي در وزارت خارجه کار مغفور ور في کثی آرزو ھ  غف

ود ۀخاد بنا بر اشار  بر آورده نشد ،لداي شوھر خانم تيرزمجو بنا بر موجود  موصوف که کادر بلند مرتبه در حزب ب

  .تند ساخی را زندان... ري کارمندان خاد بودند انجنزيوضمناً دو برادرش ن

  .دي رسماً شروع گردديدون تھد باي ودي با تھدلداي گشت وگذارغفور وخانم بعداً 

ده،یئخاطر رسواه  بلداي خانم ار آم رد و شتريب آمدن  ب ه دستگاه را قطع ک اايب رادي ش ور ب ان وزارت شي غف  در ھم
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  . دست وپا کرده بودیديخارجه کار جد

اکم انقالب و  خادی ، غفور ودستگاه جھنم...انجنير یبرا ه جرم ایمح هي شان ب انم زنک اي خ انم دل ني داشت وایئب  خ

رادر ی حزبکيغفور  تني سر شناس و ب ود شش سال حبس تعیاسي سیروي بی از اعضاک وده ب ي را رب دني  . کردن

وان...انجنير رای  شان ی انقالبني شانس آورد که زنده ماند وچون ھنوز در ق سانب اي زنم خاکهيک تند حکم اعدام ب  داش

  .  کنندستي را سر به نی نتوانستند و،وضع نشده بود

د،ني با ادي فشار قرار گرفت تا مجبور گردري زآمدهبار ه  بیخاطر رسوائه  رزمجو بغفور انم ازدواج کن ا   خ  کيام

وز شوھر دار محسوب ممشکل در مقابل انم موصوف ھن ه خ دانشديش قرار داشت، ک ق ی وشوھرش زن  دستکاه خل

  .وپرچم بود

دي میبي ترتديبا ه طالق ودادن دي را از شوھرش می ک انون.گرفتن ه ق ه ای نظر ب رده ی بني ک الم وضع ک  ناموسان ع

  .ندي در خواست طالق نماتوانستي شوھر ماي شدند خانم وی می از پنج سال  زندانادتري زکهيبودند، کسان

  . گرفتندء ورقه طالق امضای درخواست طالق صورت گرفت واز شوھرش به زور در پالداياز طرف خانم  

ه چنی وانقالبی خادی ورفقادانندي قرار دادند خود شان میئ فشار ھا را تحت چه... ري انجننکهيا شانه ني شان ک  ددمن

  .راندنديبر سر نوشت مردم حکم م

ر علستي خادندگاني نمااي طالق شاھدان رادر زاده داکت ه  شاھپور ب ور در محاکم ر معروف عقلی غف د  داکت  ی احم

ه . است ، بودند باشنده کانادا ويک تن ديگر که فعالً  المان خي مونمي فعالً مقیوعصب ه نفر سوم ک د شاھد ب م می توان ھ

  . بودکي کابل پالستکهي صاحب فابریزي عزوني غفور را پرداخت ، ھمایمصارف عروسحساب آيد و ھم 

اموری عده ای برا!! تاجر محترمنيا تانلي وزارت خارجه چون خلنا از م ابقه ومعروف نستي فوتبالی نورس  زي س

ا از عسکری میلير داشتن پاسپورت تحصخاطه رشوه ب ل یخاطر رخصت ه باي معاف باشدکه گوی پرداخت ت   کاب

  .آمده است ودوباره رونده خارج است

ا بی پرچمچون  اله  ھ ه بیخاطر اعم ام مه ک ردم انج افع م دي ضد من ادازاتي وامتعي مستحق ترفدادن وی م  ی ومعن

ه دنديگرديم ه گفت اد روان  وب ار ش ستان شان  عيترفغب ردم افغان ه م سبت ب ه مزاحمت وضررشان ن  داده متناسب ب

ه گري دی ھای  حزبقيخاطر تشوه  ھا و بی ناموسی ھمه بنيغفور ھم بعد از ا. شديم ال  ب ه اعم ردم  ب افع م  ضد من

  .دي مقرر گردهي در ترکري سفبي نااي ري سفثيح

 سپردند تا بدون درد ی گناه را به کسی آن طفل بايو کردند ستي سر به ناي را ... ري دختر خردسال انجنهي سفر ترکدر

  .ندي نمای عسل خود را سپریسر ماه ھا

  .ابدي بی از وی تا اگر اثرگشتيدر دنبال دختر خود مه  از زندان در بی بعد از رھائ... ريانجن

 کي ی قربان...دادم که  تا خود را قناعت دي سال طول کشني متاثر ھستم چندداً ي شد... ري انجنقصۀ ی به خاطر افشامن

 راز را نيگراي نه بلکه افتخار است واز طرف دیزي آبروری است وزنده  نگھداشتن نام قربانزيدستگاه جالد وخونر

اختگان شرفبانيبر مال کردم تا جوانان ما بدانند  که ا سان ھ اموس یئ  چه قماش ان ه در ظاھر داد از حفظ ن د ک  بودن

  . ناموس داران را بر باد دادندیس ھا و در باطن ناموزدننديمردم م

  اما در اصل گوشت گذاشتندي مشي گوشت گوسفند را به نمانيتري بودند که در وی قصابانی ـ پرچمی خلقوطنفروشان

  دادنديسگ را به خورد مردم م


