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 Human rights  بشر حقوق

  
  :يادداشت

نانيخواھر عزيز شريفه جان، سالم ھا واحترامات قلبی ما را بپذيريد، ايکاش می تو ر از اي شريف ،ستيم در شرايط بھت  ت
ا.  خير مقدم بگوئيمآوری شما را به پورتال خودتان ان سخت م انوادۀ ت ما وخ أثر ار مطالعه شرح زندگانی رقت بار ش  مت

ان آن دامن زد ه مجري ا علي ه حق م ر خشم ب ال . وغمگين ساخت وب ستان آزاد "پورت ستان–افغان حمايت از "  آزاد افغان
ان سه افرادی چون شما را به مثابه بخشی از مبارزه به خاطرتحقق اھداف نشراتی خويش دان اير قرباني ما وس ه ش سته، ب

  .قول می دھيم که تا آخرين رمق حيات پورتال در کنار شما ايستاده در ھيچ ميدانی شمارا تنھا نخواھيم گذاشتاخيردھۀ 
انيمهدر قبال درخواست صميمان شر برس ه ن ز ب ما را ني ما  از پورتال که ايميل شخص ش در ش شانی از پ ه ن سانی ک ا ک ، ت

را ند ب ته باش ا در داش شراتی م ا سياست ن ده ای ب ل عدي اری روی دالي ين ک ذرت چون چن ا عرض مع سند، ب ان بنوي ی ت
ن  ال در اي در پورت مغايرت قرار دارد، نمی توانيم آنرا انجام دھيم اما درعوض وعده می دھيم که ھرگاه خوانندگان گرانق

  .دھيم ن قرار زمينه معلوماتی برايتان ارسال دارند، آنرا دراسرع وقت در اختيار تا
ان  رم ت در محت ال از شھادت پ تاد حبيب"بار ديگر ضمن ابراز تأثرات عميق تک تک اعضای پورت راز خشم " اس و اب

ونفرت بی پايان عليه مجريان آن، از شما توقع داريم تا در صورت امکان زندگانی نامه وعکس آن شھيد را ارسال داريد 
  . گرددپورتال ما" جانبازان"تا زينت بخش قسمت 

     تسليت ما را بپذيريد                                              
 AA-AA   پورتال                                                

  
  شريفه حبيب

١٣٨٧/١٠/١٠  
   قلعۀ فتح هللا خان–کابل 

  

  !آقای سيستانی جواب بدھيد
  
.  سال دارد١١ وکوچکترين شان ١٩بزرگترين شان . رشان پسر استدا ھر چھامال خ. ادری ھستم صاحب چھار اوالدم

م . خودم وشوھرم ھر دو معلم ھستيم ه معل ات تربي شوھرم فزيک ورياضی خوانده است ، مگر من از ديپارتمنت اجتماعي
م. روشان فارغ شده ام ز داري ون ني و وتلويزي رميم رادي ان ت ار معلمی ، دک می خواھم ن. برای پيشبرد زندگی به عالوه ک

شناس  دا ن بگويم که در زمان طالب چه روز گاری داشتيم وھريک از بچه ھا وپدر شان چند بار از طرف طالب ھای خ
د از .به جرم ترميم راديو ويا تلويزيون لت وکوب شده اند ا بع زرگ م سر ب ن طرف پ ه اي  به ھر صورت از چھار سال ب
ا . ميم کمپيوتر را نيز انجام می دھدگرفتن چند کورس کمپيوتر، در پھلوی دکان پدری تر ر ت ه از در نتيجه اگ روز خان دي

  .يو وتلويزيون پر بود، حاال از قطی ھای خالی کمپيوتر ھم پرتر شده استصندوق ھای کھنه راد
م انترنت م وھ وتر داري م کمپي ه ھ ار او در خان در طول . چون پسرم بسيار وقت ھا در خانه ھم کار می کند، از برکت ک

ستانی . ًبعد ازختم وظيفه اکثرا وقت خود را با انترنت ومطالعه می گذرانمروز  ای سي سين آق د اکادمي ته ھای کاندي با نوش
تادی . استفاده نموده اماز آن زياد از اولين روز ھای استفاده از کمپيوتر آشنائی داشته،  می توان گفت ايشان برمن حق اس

رانب با آقای موسوی حدود يک سال قبل. دارند انی دراي دا عد از شنيدن مصاحبۀ ايشان به خاطر پناھندگان افغ نائی پي ، آش
ودم. کردم ه نم ا مراجع ای آنھ ته ھ ه نوش اد ب ه در . از آن به بعد با عالقۀ زي نم ک ن صالحيت نمی بي د خودرا در اي ھرچن

  :رھای آنھا قضاوت نمايم باز ھم می توانم بنويسممورد کا
ا ستانی ھم ای سي ای آق ته ھ ا نوش ته ھ ستم مگر نوش نا ھ ا سبک آن آش ار مکتب ب وده واز صنف چھ الھا ب ه س ن است ک

ه می  ته وگفت ا ھيجان واحساس خاصی نوش وسخنرانی ھای آقای موسوی به عالوۀ آنکه بار علمی خاص خود را دارد ب
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ن ط. شود که انسان را به وجد می آورد وبه ميدان مبارزه می کشاند تاد از اي د ھر دو اس نود خدا کن ا خوش رز قضاوت ن
  .نگردند

واما غرض از اين نوشته، از چند روز به اين طرف يک جنگ قلمی بين آقای موسوی در يک طرف وآقای سيستانی در 
د زده وجنگ ديدۀ ما ھم مثل ھميشه يامردم جنگ . طرف ديگر به وجود آمده است  به تشويق يکی از طرفين می پردازن
سندويا اينکه به پشتيبانی اين يک اتی دارد . ی و ضديت با آن ديگری مطلب می نوي ی اھميت حي رای من خيل ه ب زی ک چي

ی"طرح مسأله  ام " شورای انقالب ا تم ستانی باشد ب ای سي ه آق ا تأسف طرف ديگر ک ه ب ای موسوی است ک از طرف آق
  .ی شخصی خودم وچرا اين قضيه برايم مھم است بر می گردد به زندگ.ھواداران شان ازياد آوری آن می گريزند

ور ھستم  رفتن جواب صحيح مجب ه منظور گ ھرچند شايد بسيار مردم طرح زندگی شخصی را کار درست ندانند مگر ب
  .خداکند با اين کار مورد مالمتی قرار نگيرم. آنرا بيان دارم 

اتاز مادرم ھيچ نوع خاطره ای ود به ياد ندارم زيرا وقتی کوچک بودم گويا بر اساس مريضی سرطان وف وده ب در .  نم
. او ھم معلم بود. پدرم عبدالحبيب نام داشت. در وجود پدرم خالصه شده بود ،آننتيجه برای من تمام زندگی ومحبت ھای 

ی در سال . قسمی که کاکاھايم می گويند او به عالوۀ معلمی تکسی رانی ھم می کرد اک شده ۶٠وقت ی خطرن  تکسی ران
  ..نه ھای کوته سنگی کارپيدا کرده بودبود او برای خود در يکی از دوا خا

ھجری شمسی و اوج فعاليت ھای چريک ھای شھری در ۶٠سال . ما در آن زمان در ده نو کوچه حمام زندگی می نمودم
ه . بودم ودر مکتب زينب ھوتکی درس می خواندممن صنف چھار. کابل بود درم ب رخالف معمول پ در يکی از شب ھا ب
م ناراحت وجگر خون . ھمه پريشان بودند.  شب به خانه نيامد٨ساعت  در کالن ا پ ايم وحت ا ھ مادرکالنم ، عمه ھايم، کاک

تم بخوابم. بودند که چه گپ شده وچرا حبيب نيامده است درم نمی خواس ه نيامدن پ ه بھان . من ھم بنای نق نق را گذاشته ب
، برو بايسکل سوار شو واز بيادرت خبر بگير اوبچه حميد": عاقبت پدر کالنم رويش را به طرف کاکايم برگردانيده گفت

  "!که چرا دير کرده
رده . کاکايم جواب داد که اگر من بروم باز الاليم قھر شده وغال مغال می کند ارديگرحرف خودرا تکرار ک م  ب پدر کالن

  .برو بگو پدرم کارت دارد زود بيا: گفت
ا لحظات رفت وبرگشت کاکايم ھرچند از لحاظ زمانی زياد طول  رای م نکشيد وشايد کمتر از نيم ساعت شده باشد مگر ب
د . بلند بلند جگر خونی خودرا بيان داشتندبه خصوص مادرکالن وپدر کالنم آنقدر طوالنی شد که ھر دو  وقتی کاکايم حمي

ت ه سر خود زده از . به خانه رسيد، وارخطا نزد پدر کالنم رفته در گوشش چيزی گف م ب ادر کالن ا م ردن آنھ پس پس ک
ل . فرياد زد که بچيمه چه شده وھمه يکباره از خورد وکالن به گريه افتادند من که ھيچ نمی فھميدم که چه اتفاق افتاده، مث

ردم م را دولت. ديگران به گريه شروع ک ه الالي ود گفت ک ه آل ه صدای گري ايم ب االخره کاک ه ب ه گري د دقيق د از چن ه بع  ب
د ا خود بردن وده ب تگير نم ا دس د مريض يک ج ا چن شخدمت وحت ودر، پي ه، کمپ راه مالک دواخان ود. ھم ايم ب ه ق . دواخان

ا لت وکوب  ا اورا ب دکاندار پھلوی دواخانه گفت، که خدا سر بيادرت خير کند، زيرا نمی خواست با مامورين برود و آنھ
د، از توصيف ه چگونگريه ھا باالتر شد، مادر کالنم.  با خود بردند ه زاری می کردن  صدا می انداخت وعمه ھايم چگون
اری نکرده . بيرون است آخر پدر کالنم کمی آرام شده به ديگران گفت که پيش از مردن گريبان پاره نکنند، حبيب کدام ک

ا برو بچيم اتاق الاليت خوب بپال که کدام: وبه جانب کاکايم نگاه کرده گفت. که ما از آن بترسيم اک در آنج  چيزی خطرن
اک باشد.  نباشد ه خطرن ا . ًدر اتاق پدرم که اصال اتاق ھر دونفر ما بود، ھيچ چيزی پيدا نشد ک ه تفنکچه وي ه تفنگ ، ن ن

م گفت خودش خوب . کتاب ھای خطرناک ادر کالن وقتی حميد کاکايم خبر داد که چيزی نيافته ، پدر کالنم قانع نشده به م
ان مادر کالن. بپالد که چيزی نباشد اق شده ، آن جري ز وارد ات م ني در کالن  وعمه ھايم در اتاق ما مشغول بودند که خود پ

  .مگر پاليدن ھا ھيچ نتيجه نداد. را نظارت نمود
زی نخورده است ود ھرکس . بعد از آن تازه متوجه شدند که ساعت از يازده گذشته وتا آن وقت ھيچ کس چي ھر طور ب

  . از آن شب به بعد من که محبت مادر را ھيچ گاھی نديده بودم ، از داشتن پدر ھم محروم شدم.  ديکی دو  لقمه نان خور
در . ماه ھا از پدرم ھيچ گونه اطالعی وجود نداشت دن ھای پ ام تپي ا تم اد سالخی می شد، ب ه خ اينکه در کدام سالخ خان

ه يک روز نمی دانم چند ماه گذشته بود اما می دانم که ص. کالنم نتيجه نداد ه برخوردار، ک ودم  واز محبت ھم نج ب نف پ
ه  ھر کدام دستی از روی ترحم بر سرم می کشيد. قوم ھا وخويش ھا ھمگی سياه پوشيده به خانۀ ما آمدند د ک آنھا می گفتن

ن ا واز اي رای آنھ اندن دوا ب ل حکومت در راديو اعالم داشته که پدرم وچند تن ديگر را به جرم رابطه با اشرار ورس  قبي
  .اتھامات اعدام نموده است

ادر م م ادرم را خدای . ماتم داری چند روز دوام نمود، تأثير آن برمن اين بود که فھميدم از آن به بعد نه پدر دارم ونه ھ م
ه . قھار از من گرفته بود وپدرم را ببرک جبار ا در مقابل ا در مقابل اراده خدا که مجبور بودم تسليم باشم وام دب  ببرک باي

  .راه آن را می يافتم
سرنتوانستھنوز سالی نگذشته بود که پدر بزرگم نيز وفات نمود، ھمه می گفتند بيچاره حاجی  د را مرگ پ ا . طاقت کن م

م  ود وھ تعلم مکتب ب م م ه خودش ھ اله ک مانديم يک مشت اطفال صغير، يک مادر کالن بيمار ويک کاکای ھفده ھژده س
ا تحمل نموديمرنجی را چه نمی خواھم بگويم که . بايست برای ما نان پيدا می نمود انواده از سر صبح ت  وچگونه تمام خ

ل . ھر چه بود گذشت. االی شام گل سازی می کرديم تا لقمه نانی به دست بياوريم ما ھم مثل ساير مردم در بد بختی تحمي
   .يم وساختيمتشده از جانب روس ونوکرانش سوخ
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ام وقتی در اين اواخر از قلم موسو ه ن ادی ب ستان نھ ا در افغان ی"ی خواندم که مسؤول کشتار ھ ه "شورای انقالب ود و ب  ب
رام . خصوص آقای سيستانی نيز عضو آن شورا بوده است آتش به جانم درگرفت اه احت که ای دل غافل سالھا به قلمی نگ

  . نموده ای که حکم قتل پدرت را نيز ھمان قلم امضاء نموده است
رچم از ھمان لحظه تا  ق وپ ه خل سبت ب ينه ام ن اليان سال در س ه س اکنون در خانه ما خون می جوشد تمام خشم ونفرتی ک

دازم . سمت داده است" شورای انقالبی"جمع شده بود ، خودرا در نفرت عليه  درم نظر می ان ھر لحظه وقتی به عکس پ
دن وپي. ضمن ھزاران خاطره ، يکی خودرا بيشتر برجسته می سازد الھاخاطرۀ دوي م سن وس ا ھ ه . شکان زدن ب درم ک پ

ر ": ھيچ گاھی از دختر بودنم ناراحت نبود وبه گفته مادر کالنم ورد زبانش اين بود سر بھت دختر ما دختر است از صد پ
دو: در جريان دويدن ، در حالی که در کنارم می دويد، فقط می گفت يکی از روز ھا "است انیب ه پس نم دو ک يم، ب  ! بچ

ه وقتی بحث ھا  را تعقيب نمودم وبه خصوص مصاحبۀ آقای اميری را شنيدم که می توان به مقامات کشور ھای مختلف ب
  .غرض تعقيب جنايت کاران مراجعه کرد، بی صبرانه منتظر ترجمه آن اسنادی ھستم که آقای اميری وعده داده اند

وانيم تکرار شده ھرکدام از خود م۶٠در اين روز ھا در خانۀ ما بارديگر سال  رده می ت ه چه ک يم ک ه . ی پرس يکی ميگ
د  برويم واز سيما ثمر کمک بخواھيم، ديگری می گويد سيما ثمر از خون شوھرش گذشته ، خون حبيب جان را چه خواھ

شر . ديگری می گويد برويم نزد آقای بشر دوست شايد ايشان کاری بنمايند. کرد ات ب رد، در سر انتخاب اما جواب می گي
  . فدای يک رای می کندرا  حبيب دوست ده تای

ا عضو  ه آي ی"مگر من به يک چيز فکر می کنم که اول از شخص آقای سيستانی بپرسم ک ق " شورای انقالب منحوس خل
  وپرچم بوده ويا خير؟

وده  است ٣١ھرگاه عضو آن جمع وطن فروشان وقاتالن بوده، بگويد که پدرم را به کدام جرم در سن  دام نم الگی اع  س
  کم به اعدام وی صادر نموده است؟ويا ح

ا را داشت ا خدای م وذا ب م روزی رسان ونع در . ًپدری که نتنھا برای من بلکه برای تمام خانواده حک ا شھادت وی پ ب
  .کالنم زير بار مشکالت زندگی از بين رفت ، وعمر کاکاھايم به تباھی کشيده شد

ام من فکر می کنم در صورتی که آقای سيستانی جواب صر ر ن م خودرا در زي از ھ د ب د وبخواھ ی "يح وقاطع نگوي مالل
پنھان نمايد در قدم اول خبر ھمان حکم را که در راديو خوانده شده ودر جرايد نشر گرديده به دست بياورم، بعد از " جويا

ری وموسوی و ان امي ستان آزاد "آن به کمک آقاي ال افغان ستان –پورت ستقيم در "  آزاد افغان ه صورت م ه ب وزارت عدلي
  . سويدن عليه آقای سيستانی اقامه دعوا نمايم

 "! بچيم، بدو که پس نمانیبدو ":صدای پدرم که می گويد ، در اين روز ھا فقط يک صدا در گوشم طنين انداز است
 


