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  دگرمن احمد قندھاری

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢۶
  

 گواھی تاريخ بر جنايتکارانافشاء شده، د اسنا
 

کشتار ھای جمعی جنايتکاران بر توده ھا و  و اخير شاھد بی رحمی ھا  ۀ سه دھ  در تاريخ معاصر افغانستان به ويژه

 .باشد ضد خلق میو موکراتيک دضد اين جنايات باند    که عامل اصلی و آغازگرمی باشدسرزمين  زحمتکشان اين

 ولی در ھمين چند روز آخير در رسانه  باشد  نمیھاامعه افغان اين جنايات بار اول و جديد در جقربانيانکه لست  نآبا 

 . استسر خط اخبار شده و روزنامه ھاھای خبری 

را بھتر به  نآ که زندان ديده اند و شکنجه شده اند و گردانندکان   در قيد حيات ھستند  شخصيت ھای زيادی خوشبختانه

ی لست برايم بيگانه نبود، و فکر اباشم که شھرت ھا و نامھای محتو می نھاآ يکی از ،اين مختصر ۀ نويسند،خاطر دارند

 .می باشدکشورھای غرب و امريکا   ديگری از طرفئۀکه اين ھم توطکنم  می

 بيش در ره ایقط در قدم نخست لست ھا :باشد  نظر اندازی شود نقاط زيل قابل توجه میکتبیوقتی به لست ھا و اسناد 

ين جالد ام نفری  ھزار١٢لست ھای نصب سندگان محترم از ي نوۀکه ھم باشد، طوری مقابل جنايات خلق و پرچم نمی

ھا را نديده   اند، اين قلم در ھمان زمان زندانی زندان پلچرخی بودم و لست  وقت متذکر شدهۀبر ديوارھای وزارت داخل

 از صف ما زندانيان به اعدامگاه ھا شاھد عينی ھستم که ،زاده و روشنفکران با فھم از پھلويمآام ولی از اعزام فرزندان 

 .می شود ن  ھا ديده  لست اتنھا در مندرجآ از  و شھرتی نام

 حامل شان از ھوا در آب ۀ به کابل نرسيده اند و از طيار گرديد گروپ زندانيان قندھاری اصالً ء افشا ثال که بعداً طور م

به زندان پلچرخی زندانی  وقتی. سيدندا معلوم است و ھرگز به پلچرخی نر قندھاريھۀ مقرپرتاب شدند، که بر ھمۀايستاد

ال ؤ قندھاری از ديگران س  راجع به زندانيان پال کسانی بودم که قبل از ما زندانی شده بودند ند به پرس ومه شدم عالق

 .زندانی بودند ۵٧ کردم که از سال می

 سال بودندبرای دو ١۶شما را که شامل چند نفر بچه ھای تحت سنين ھای ی رکسی برايم گفت که يک گروپ از قندھا

شدند و در شب دوم ايشان را بردند و  وردند و در منزل سوم طور جداگانه محافظت میآ »دو بالک« در ھمين  شب

 . اعدامگاه شده بودندۀ بود که روان واضح

 .باشد  می  اول  گروپ  جدا از  اين گروپ البته

 لذا به اعالم نمود  ھزار٢۵٠ نابودی و گم شدگان ھموطنان عزيز ما را به   ببرک کارمل،از به قدرت رسيدن و بعد

که تاريخ  دارند ، طوری به کمترين حد به نسل جوان کشور تبليغ میرا متھمين تعداد قربانيان  ت و عفوئغرض برا

 قدرت ۀکه جنايتکاران بر اريک  زمانی  ما تا ذف نمودند، تا نسل جوانح معاصر افغانستان را از پروگرامھای مکاتب

   .گاھی نداشته باشندآ ، از آنباشند
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ذف و غير ح را در مکتوب ھا به رنگ توش سياه   کنندهء نامھای اشخاص امضا س چراپ در کار نيست ئه ایطتو اگر

که زيادتر مرتکبين   طوری .ن عزيزان شای ھستندی قاتالئمند شناساه مردم افغانستان عالقدن ساخته اند؟؟؟ قابل خوان

 راحت با فاميل ھای شان دارند و از امتيازات  زندگی  غربی و شوروی جنايات در اروپا، امريکا، و ديگر کشور ھای

 .سوسيال ھم برخوردار ھستند

  اصالً  که فرزندانی .کشند دوری گم شدگان خود را میو زجر ولی در مقابل مادران ، پدران ، فرزندان و ھمسران رنج 

و توسط چه کسانی از مھربانی پدر  کشته چه کسی که پدران شان را  خواھند که بدانند می  فرزندان پدر را نديده اين

 ؟؟؟محروم شده اند

نھا را آ، مگر تاريخ کشور ما  نھا ناتوان ھستندآ از محاکمه و محکوميت   مستعمره و وابسته امروز رژيم ھای  اگر

    شرمنده و خم چشم بسته به زنجير،اين سرزمين ۀرنج ديدرسيد که در دادگاه خلق  محکوم نموده و روزی خواھد

  . محاکمه خواھد شد  شان کثيف و اگر زنده نبودند مرده ھای  و جواب گو خواھد بود ممحکو

  ! گرامی  ھموطنان 

توانند لذا نه  مردم بوده نمی حکومت ھا و رژيم ھای وابسته به استعمار جھانی چون از خود اراده ندارند و حافظ منافع

 س امريکا و روسيه ھمينأر ھای استعماری درررمان کشواشند بلکه به فی بتنھا قادر به داوری حق مردم خويش نم

 به معرض داوری ھموطنان  ثال ھای زياد داريم که رژيم ھستند ، م اختاری حکومت و  از اعضای س جنايتکاران

 :بگذاريم

 رھبری ھمان  تأ زمامداری باند خلق و پرچم يکی از اعضای اصلی ھيۀاگر پنجشيری شرف باخته که در ھر سه دور

 کند و اين ھمه بی  واشنگتن امريکا به دفاع از باندش کاغذ سياه می»سياتوی«  از بود کومت ضد خلق و منحوسح

خواھد کرد ، که بی شرفی ھم اندازه دارد با اين ھمه  گاه تعجبآھر ھم وطن . پندارد عدالتی ھای دورانش را قانونی می

نھا شرف و وجدان در کار  آشود برای  ، فکر میدمی نگر  ش و وجدان به طرف فاميل و فرزندانجنايات به کدام چشم

 در و اکثراً   حيات دارند،کاره بودند س کار و ھمهأ در ر  که  به قتل ھای جمعی  اين متھمان و مرتکبينۀھم. نيست

  ، ھستندرياست جمھور پوشالی ھم   مقام ھستند و باال تر از ھمه کانديد  يک باالی حکومت پوشالی تقرر به ھای چوکی

سلطان بھين شرف باخته .  گرامی بگذارم  وطنان سف و درد به معرفی ھمأرا با ت تکاران اصلیخواھم يکی از جناي می

 در   جھادی خادیکرد توسط داکتر عبدهللا افتخار می س شکنجه گرانأ ر که روزی معاون سياسی اگسا بود و در

 شد، طرز سخن گفتن و تحماي  دوران اسپانتا در ھمين پوست در بعداً   ومقرر شدوزارت خارجه به صفت سخنگوی 

 بلند  حمايت نمود تا از امتيازات و معاشات   از نامبرده ستيساولی اسپانتای ر . فتابی استآ به ھمه  ویبی دانشی 

عامل و  »سلطان بھين«چون . باشد می  از فراه» بھين«نتا از ھرات و  اسپ که  خاطری  به .بر خوردار باشد دالری

  شود به خاطرات زندان دانشمند انقالبی کبير ارتباط جاسوس بودنش مراجعه به باشد  می. ب. ج. اصلی کۀتربيه شد

 اکنون سفير بر حال   در کشور چين مقرر و افغانستان پست نماينده و سفير   به.  ب. ج .و به پاداش خدمت ک توخی

 . به حال ما ملت از خدا بی خبر وای. باشد می

 جاسوسی !! مقدسۀست در زندان پلچرخی زندانی بود ، وظيفي به صفت امين  پرچمی ھا  جناح که او توسط زمانی

 کسانی که در جنايات نقش کليدی داشتند اکنون به ۀھم .ت ھای زندان مستفيد بودسھول زندانيان را به عھده داشت و از

 . آورندعوض مجازات ھمه مکافات ديدند، و خم به ابرونمی

 .اين ملت ھم نيرو دارد و يک روز خواھد رسيد برای دادگری

 بدخشان کشف شد و در رسانه ھا   وقتی برای اولين بار يک گور دسته جمعی از قربانيان مردم زحمتکش،ثال ديگرم

د بو) کابل پرس( نکرده باشم سايت  ه اگر فراموش از سايت ھا ک يک ھموطن با درد و احساس در يکیيافت انعکاس 
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نھا منصور ھاشمی و آ ۀ که سر دست  را مفصال به معرفی گذاشته بود، دسته جمعی بدخشان  قتل ھای   عاملين گروپ

يس اطاقھای تجارت دولت پوشالی، که از امتيازات بلند ئ رکه فعالً  ذرخش حافظیآ واليتی ۀدستيار نزديکش منشی کميت

لويزيون ھای وابسته ھم شده ، و باز ھم بر ت  و اقتصادی اسیسي  است و مھمتر از ھمه مفسر معاش دالری برخوردار

ه بود ، ب  زندانی ست توسط پرچمی ھاي به صفت يک امين  که زمانی  او و. ھمين ملت مظلوم فخر و فضل فروشی دارد

نيان را  ديگر زندا  جاسوسی!! شريفۀوظيف  بھره مند بود وی رفقای خلقی اش از امتيازات خاص داخل زندان مثل ديگر

 جنايات  عاملين ازکه    کسانیۀ ھم .يدئمراجعه نما به خاطرات زندان کبير توخی دانشمند ارجمند بازھم. عھده داشت ه ب

شوند و مفسر سياسی اوضاع کنونی ھستند و خم به ابرو   می لويزيونی افغانستان ظاھرت ضد بشری در رسانه ھای

 . مظلوم نمياورند ، وای بر حال ما ملت

 :م شد ، در سرخط لست زندانيان قندھاری در خط اول درج شده مورد جلب توجھ  ديگری کهۀتنک

اين بود حکم . سازمانی شعله درجه يک  استاد دارالمعلمين عالی ياور ولد اخترمحمد ناحيه اول شاروالی قندھار علی

 حامل ۀ طيار ن ھم انداختن به زمين ازآ  و حق دفاع از خود محکوم به اعدام شود  تا بدون تحقيق محکمه در مورد وی

 ! روح شان شاد و گرامی باد، جان باختگان با ديگر

    واليات در زندان  ديگر ھای   لست نھا ازآچند نفر از شنا بود و يکی آ برايم  قندھاريھا اکثراً   لست یامحتو نامھای

 . سلول بوديمدر يک   مدتی با ھم،پلچرخی

تکاران حامد کرزی با سرجناي  که و اسناد توسط رسانه ھای خبری چھار روز سپری شدبعداز انتشار لست ھا  ولی

    و نيمه مراسم فاتحه خوانی در مسجد ھا  ٢٠١٣  مبرسپت  ٣٠که يوم دوشنبه   جلسه نمود و فيصله بران شد تشکيل

 . تجليل گردد افراشته شدن بيرق در سرتاسر کشور

مھم جلوه    ولی بعداز يک دھه خبر مھم شد،  جديد نبودهما  ۀ در جامع  بشری و لست جنايتکاران ضدءخبر لست شھدا

بی پيوند به انتخابات پوشالی ، تجليل از کشته شدن ربانی  بسيار مھم بود ولی اکنون دادن اين لست که البته از اول ھم

 . ربانی ه خوانی به مجلس تجليلکه ادغام فاتح و يا اين  نخواھد بود کنفرانس کشور ھای اسالمی  و داير شدن قاتل

 سازمانی به ھيچ صورت وجود  اخوانی   اين ھمه ن زمانآ رقم خورده در  نھا اخوانیآلستھا که اکثريت قاطع  در

بوده و   هخوازاديآ وطن پرست و   ھميشهء ما از ابتدا احساس بودند و مردم کشور نداشت، ولی ھمه مسلمانان پاک و با

 . مردمی گرديد ه سبب جنبش و حرکات خود جوشھستند که اين انگيز

 اکنون .شد و جزای اعدام و مرگ داشت بود جرم شناخته می از جانب ھر کسی به ضد باند خلق می ھر حرکتی که

جنايات ھشت ثوری ھا   مھم شده که سرپوشی بریخاطره  ب نزد رژيم موجوده) رچم پ- لقخ ( جنايات ضد بشری

سيافھا ، مسعودی ھا ، محسنی ھا ، محقق ھا ، خليلی ھا ، دوستم ھا ، و  (ت سر جناياتکارانکه تبليغا  طوری .بگذارند

 می. کنند ديد میھرا به جنگ داخلی ت  به اوج خود رسيده و حتی مردم زحمتکش ما .......... )ی پوش وئنيکتا طالبان

 .رندرپوش بگذاس ، ھستند  ان  بر تمام جنايات ضد بشری که مرتکب  که خواھند

باشد و در   در ملل متحد می،اين ملت ۀنمايندبه حيث شود که ظاھر طنين   در زمانی برگذار می مجلس فاتحه و دعا

   ۀن باند خلق و پرچم بود، و ھمچنان ھم فعاالۀاو که خود از جمل. نمايد می سازمان ھای حقوق بشر از ما نمايندگی

که  خاطریه مقرر ھستند ، و اين ب  ارگانھای حکومت موجوده در تمام ن حزب خون خوارآ کادری ۀبرجست اعضای

يشه ھای استعماری در اند و ی داردئ بر زحمتکشان ما حکم فرما وق بشر مافيا و ناقضين حق قانون عفو جناياتکاران و

 فساد و ظلم  هکی ت به اينده بايد فکر کرد، در حالذشگکه گذشته ھا   گرديده  تبليغ و ترويج  فکران روشنابين مردم حت

 . بود واست نموده پشت ھمه را خم  بيداد و جانب ھمين جنايتکاران بر دوش مردم زحمتکش ما از



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

باشد ھمين صفوف بودند که از محل کار ، ھم  اين ملت پاسخگو می  مقابل ھر کسی که اعضای باند جنايت بودند در

 در قيد حيات   که ھنوزیوطنان کردند ، ھم  می يهھی تئدم خوران باالآگذارش به  کالسی ھای خويش  ھا ، ھم ئیکوچه

و يشه پن باند جنايت آ  ۀ اولي پرازيتی کشتنھا از ھمان سلولھای بستن وببند و ھستند به خاطر دارند که ھمه بگير و 

ن و اعدام شکنجه و زندا  ھمان حلقه ھای اوليه دستگيری ،ۀيکه به خاطر دارم به فيصلئگرديد ، تا جا می آغازخيانتکار

 وطن پرستان و ۀايستاد ی بر صف ھا که ن حزبی بودند ، کسانیکه شکنجه گر بودند ھمين فعاال شد ، کسانی می انجام

 ن کميته ھای اوليه نبودند؟ فعاال ھمينمگرگشودند  می تشآ در اعدام گاه ھا  خواھانزاديآ

 ميھن  ۀباشيد با مردم زجر کشيد مجرم نمی   اگر .ستندنھا در مقابل مردم اين سرزمين جواب گو ھآ ۀنظر اين قلم ھم به 

کردند  که به سوی قربانيان فير می  کسانی ن وآ   محالت  و يد و ازچگونگی گور ھای دسته جمعیئعزيز ھمکاری نما

 .يدئگری نماء افشا با عذرخواھی از ملت عزيز

   امروز .ولين جنايت ، قلم به زمين نگذارندؤای مس محکوميت و افش باشد که در  ما دين ايمانی می  روشنفکرانۀبر ھم

دم کشان حزب صادر آزادگان را برای آ منظوری اعدامھای   که صالحيت شورای انقالبی  اعضایۀ که ھم روزی شده

  عالم جا می  و رخؤ خود را م  وطن پرست رخينؤ تاريخی م  نمودند از کتب شده اند و به کاپی  اکادميسن نمود می

  : دون صفتانبراين  ننگ و نفرتھیزنند ز

ی ئسيد تا نسل جوان شما را شناساي بنو  به کاپی کردن ننويسيد از جنايات خود  ماۀ گذشت  تاريخ  ملی  قھرمانيھای از

 .کنند

 .و پاکباززاده آدرود بر روان پاک جانباختگان 
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