ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻋﻠﯽ
از ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪاول(
ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑران اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯾم ﻏرب )اﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اروﭘﺎ و اﺳﺗراﻟﯾﺎ(
 ١۴دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١٣

ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز!
ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣردم و وطن ﻣﺎ در ﭼﮫ ﺣﺎل ﻗرار دارﻧد اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌداد روﺷﻧﻔﮑران ﺑﺎ ﻟﻣﯾدن در ﻣﺣﯾط آرام
ﻏرب ،ﻣﺻروف داﻣن زدن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗوﻣﯽ ،ﻟﺳﺎﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺻدور آن اﻣراض ﺑﮫ داﺧل ﮐﺷور
ﺗوﺳط ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺗﻔﻧﻧﯽ ،ﺗﻘﻠﯾدی و ﻓﺧر ﻓروﺷﯽ از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎ ،ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﺗﻠﻔن ﻧﻣودن ھﺎ
ﮐﮫ اﮐﺛر آن ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺻﺣﺑﺗﮭﺎ در ﻣراﺳم ﻏم و ﻣﺣﺎﻓل ﺧوﺷﯽ ﮐﮫ ﻣد ﮔردﯾده اﺳت ،ﺑدون
داﺷﺗن ﻓﮭم ،داﻧش و ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﺣوادث و ﻗﺿﺎﯾﺎی وطن ،ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد؟ ﻋﺎﻣل ﺗﺣرﯾر اﯾن ﻣطﻠب ،ﭼﺷم دﯾد
ھﺎ ،ﺳرﮔذﺷت زﻧده ﮔﯽ ﭘر ﻣﺷﻘﺗم در دوران طﻔوﻟﯾت ،ﺟواﻧﯽ ،زﻧدان و ﺗﺣﺻﯾل ،ﮐﺎر در ادارات ﺣﻘوﻗﯽ،
ﺳﻔر ﻣوﻗت اﺧﯾرم در اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑراﯾم آﻣوزﻧده ﺑود .ﺑﺎ ﻧظرداﺷت وﺿﻊ رﻗﺗﺑﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻣردم و
ﮐﺷورﻋزﯾزم ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻣطﺎﻟب ﺗﺣرﯾر ﺷده را ﺳﻔﺳطﮫ ﯾﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐدام ﺷﺧص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﻓﮑر ﻧﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﺑﮭﺗر داﻧﺳﺗم ﺗﺎ اﺑﺗدا از زﻧده ﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾم ﺗﺎ در روﺷﻧﺎﺋﯽ آن ﻗﺿﺎوت ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ
ﺑرداﺷت ھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣن ﺑر ﺣق ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ.
اﺳم ﻣن ﻗرﺑﺎن ﻋﻠﯽ وﻟد ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ ،ﭘدرم از ﺟﻐﺗو وﻻﯾت ﻏزﻧﯽ ﺑود .ﻣن در ﺳﺎل  ١٣۴۴در ﻣﻧطﻘﮫ ﭼﻧداول
ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در ﻓﺎﻣﯾل ﺧﯾﻠﯽ ﻏرﯾب ﺗوﻟد ﺷدم .ﭘدرم در ﯾﮏ دﮐﺎن ﮐﻠﯾم ﻓروﺷﯽ واﻗﻊ ﮐوﭼﮫ ﮐﺎه ﻓروﺷﯽ ﮐﺎﺑل
ﻣزدور ﮐﺎر ﺑود و ﻣﺎدرم ﻣﺻروف ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﻌﺿﺎ ً ﮐﺎﻻ ﺷوﺋﯽ ﻣردم را ﻣﯾﮑرد .درﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﻌد از
ﺣﺎدﺛﮫ ﭼﻧداول ﮐﺎﺑل ﭘدرم را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ دﮐﺎن ﮔﻠﯾم ﻓروﺷﯽ ﺗوﺳط دوﻟت ﺧﻠﻘﯽ )اﮔﺳﺎ ﯾﺎ ﮐﺎم( ﮔرﻓﺗﺎر و ﺗﺎ
اﻣروز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت!!! ﺑﻌد از آن ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﺳر ﻣﺎﻟﮏ دﮐﺎن ﮔﻠﯾم ﻓروﺷﯽ ﮐﮫ ﺑراﺗﻌﻠﯽ ﻧﺎم داﺷت و از ﻗﺑل ﺑﺎ

ﮔروه ﺣرﮐت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑود ،ﻣرا ھم ﺑﮫ ﺣزب ﺣرﮐت ﺟذب و ﺑﺎ
ﻋﻘده ﮐﺷﺗن ﭘدران ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ ﺑﺷدت آﻏﺎز ﻧﻣودم) .آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑر ﺣق ﺑودﯾم ﯾﺎ ﻧﮫ؟( ﻣن
آﻧوﻗت ﺻﻧف ھﻔت در ﻟﯾﺳﮫ ﭘﺎرﺳﺎ و ھم ﻏرﯾب ﮐﺎری ﺑﺧﺎطر ﭘﯾدا ﻧﻣودن ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎن ﻣﯾﮑردم .ﺑﺎ ﻏرور و
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺟواﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در وطن ﻣﺎ ﮐﻣوﻧﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده و اﺳﻼم در ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓت،
وظﺎﯾف داده ﺷده را ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺿد دوﻟت ،ﭘﺧش ﺷب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﯾﻧﮑﮫ در ﮐدام
ﻣﻧﺎطق ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﻠﻧد رﺗﺑﮫ دوﻟت زﻧده ﮔﯽ دارﻧد و ﺳﺎﯾر وظﺎﯾف را ﺑﺎ روﺣﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدادﯾم.
ﻣﺎدرم ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎن آور ﻓﺎﻣﯾل ﭘﻧﺞ ﻧﻔری ﺑود و ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧدی و ﺗﺷوﯾق در ﻓراﮔﯾری ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺳﺎﻟم ﻣﺎ
دو ﺑرادر و دو ﺧواھر ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮑرد و زﻧده ﮔﯽ را ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد .ﻣن ﺑﺎ ﻋﺎﯾد ﮐم از ﻓروش ﺳﮕرت ﯾﺦ آب،
ﺷﺎﮔردی در ھوﺗل و ﯾﺎ دﮐﺎن ھﺎ در ﭘﮭﻠوی دروس ﻣﮑﺗب ﺗﺎ ﺣدودی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻓﺎﻣﯾل ﺑودم .در اواﺳط
ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺑراﺗﻌﻠﯽ ﺟﮭت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﭼرﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾران رﻓت و ﺑﺎ آﻣدن روﺳﮭﺎ ﺑﮑﺷور ﺑرﮔﺷت و
ﺗﺧﻠص ﺟﻌﻔری ﺑﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﯾﮏ ﮔروپ ﺑزرگ ﭼرﯾﮑﯽ ﺣرﮐت را در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑدوش
او ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .وظﺎﯾف ﭼرﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردﯾد و ﭼﻧدﯾن ﻣرﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﭘﯾدا ﻧﻣودﯾم )ﻗﻠﻌﮫ
ﻣوﺳﯽ ،وزﯾر آﺑﺎد ،ﺟﻣﺎل ﻣﯾﻧﮫ ،دﺷت ﺑرﭼﯽ ،ﮐﺎرﺗﮫ ﺳﮫ ،ﺳﮫ دﮐﺎن ﭼﻧداول ،ﮐوﭼﮫ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺳﻣوار
ﮐﻠﻧﮑﯽ در داﺧل ﭼﻧداول و ﭼﻧد ﻣﺣل دﯾﮕر( .درﻣﺎه دﻟو  ١٣۵٨ﺑﮫ ﻣراﮐز ﭼرﯾﮑﯽ ھداﯾت داده ﺷد ﺗﺎ ﺑم
ھﺎی ﺑوﺗﻠﯽ و زاﻧو ﺧﻣﯽ را ﺗﯾﺎر ﮐﻧﻧد .ﺳﺎﺧﺗن آن ﺑم ھﺎ را ﺑرای ﻣﺎ ﻗﺑﻼً آﻣوزش داده ﺑودﻧد .ﻣواد ﻣورد
ﺿرورت ﺑم ھﺎ ﺑﮫ ﻣراﮐز آورده و ﺗﺣت ﻧظر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺳر ﮔروپ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷد .ﻋﻼوﺗﺎ ً در ﻣراﮐز
آﻗﺎی رﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾراﻧﯽ ﺑود ﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑرد .ﺑرای ﯾﮏ ﺗﻌداد
ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﯾد ﺗﺎ در روز ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺗوﺳط آن ﮐﻣوﻧﺳت ھﺎ و روﺳﮭﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد .ﻣن آرزو داﺷﺗم
ﺗﺎ ﺑراﯾم ﯾﮏ ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ﺑدھﻧد ،اﻣﺎ ﻧدادﻧد و ھر ﻗدر ﺧواھش ﻧﻣودم ﻗﺑول ﻧﮑردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺗو ﺣﺎﻻ ﺧورد
ﺳﺎل و ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺳﺗﯽ .اواﺧر ﻣﺎه دﻟو ھﻣﺎن ﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﻌداد رادﯾو ﮐﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﻓﯾﺗﮫ ھﺎی ﺛﺑت ﺷده ﷲ
اﮐﺑر و ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل ﻣردم ﺑرای اﻋﺿﺎی ﮔروپ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد ﺗﺎ در ﺷب ﺳوم ﺣوت اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ھﺎی ﺧوﯾش روﺷن ﮐﻧﯾد و ﻣردم را ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻗﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
واﻗﻌﺎ ً ﺷﺑﮭﺎ و روزھﺎی ﺑد و ﭘر ﺟﻧﺟﺎل را ﺳﭘری ﻧﻣودﯾم .در ﭘﮭﻠوی ﻣﺎ دﯾﮕر ﺗﻧظﯾم ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺧﺻوص
ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ ،ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ھﺎ ،ﺣرﮐﺗﯽ ھﺎی ﻣوﻟوی ﻧﺑﯽ و دﯾﮕر ﮔروه ھﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف در
ﺣﺎدﺛﮫ ﺳوم ﺣوت ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﻧد و از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﺎک ﻣردم ﺑﺧﺎطر آﻣدن روﺳﮭﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﺧودم ﯾﮑﯽ از ﻣﺣرﮐﯾن ﺑودم ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ وزﯾر آﺑﺎد ﺑﺎ ﺑراﺗﻌﻠﯽ ﺟﻌﻔری ،ﺷﻔﯾﻊ ﺑوﮐﺳر و ﺑرادران اش ﮐﮫ
از ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎی ﺳرﺷﻧﺎس ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود و ﺑﻌدا ً ﯾﮑﯽ از ﻗوﻣﺎﻧدان ھﺎی ﻣﺷﮭور ﺣرﮐت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل ﺷد ،ﺑﺎ ﺗﻌداد دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﮔروپ ﻣﺎ ،ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻗﺗل و زﺧﻣﯽ ﺷدن دھﮭﺎ ھﻣوطن ﻣﺎ در

ﺳﺎﺣﮫء ﻣرﺑوطﮫ ﺷدﯾم ﺻرف ﭼﻧد ﻣﯾل ﺳﻼح را ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﮫ ﺣزﺑﯽ و ﭘﻠﯾس ﺑدﺳت آوردﯾم .آن
ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣﺎ و اﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﺳﺑب ﺗﺧرﯾب ،ﭼور و ﭼﭘﺎول ادارات ،ﺣرﯾق دﮐﺎن ھﺎ و ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﻏﯾره ﺧراب
ﮐﺎرﯾﮭﺎ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮔردﯾد .اﯾن ﻣطﺎﻟب را در زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﯽ ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑودم از ﻗﺻﮫ ھﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯾن آن ﻓﮭﻣﯾدم.
ﻟذا ﻧﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗﯾﺎم ﭼﻧداول ،ﻗﯾﺎم ﺧود ﺟوش ﻣردم ﺑود ﺑرﻋﮑس ﻣﺎ ﮔروپ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ و ﺑﺎﻧد اﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻗﯾﺎم را ﺑﮫ ﺟوش آوردﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣدﯾر دﻓﺗر ﺷﺎروال در
زﻧدان ﻗﺻﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻣن را ﺑﺎ ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﺻد ورق ﺷب ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در ﺑﮑس دﯾﭘﻠﻣﺎﺗم اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾدادم ﺗوﺳط
ﺧﺎدﯾﺳت ھﺎ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدم.
ﻣن دو ﻣرﺗﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﺷدم .ﻣرﺗﺑﮫ اول ﺑرای دو ھﻔﺗﮫ در ﺗظﺎھرات ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﮑﺗب را
ﺷﮑﺳﺗﺎﻧدﯾم و ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎد ﺷش درک ﮔرﻓﺗﺎر و ﺑﮫ ﺻدارت اﻧﺗﻘﺎل ﮔردﯾدم .ﻣرﺗﺑﮫ دوم ﺳﮫ ﺳﺎل
ﺑﻌد ﺑﮫ اﺛر ﺑم ﮔذاری ھﻣراھﯽ ﮔروپ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ،ﻣواد اﻧﻔﺟﺎری و اﺳﻧﺎد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮔرﻓﺗﺎر و ﺑﻣدت
ﺷش ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ ﺷدم .زﻧدان ﺑراﯾم ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣل ﺗرﺑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷد ،ﭼون ﺑﺎ ﯾﮏ از روﺷﻧﻔﮑران واﻗﻌﯽ در
اطﺎق زﻧدان ﮐﮫ  ٧۵ﻧﻔر ﻣﺣﺑوس ﺑودﯾم آﺷﻧﺎ ﺷدم .ﻣوﺻوف در ﺗرﺑﯾﮫ و ﺗﺷوﯾق ﺗﺣﺻﯾﻼﺗم ﺑراﯾم ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر
ﺷد .ﺷﺧص ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ،ﻣدﺑّر و ﭘﺎﯾﻠوت ﺑود .در ﺣﺎدﺛﮫ اﻧﻔﺟﺎر  ٢١طﯾّﺎره ﺟﯾت در ﻣﯾدان ﺷﯾﻧدﻧد دﺳﺗﮕﯾر
ﮔردﯾده ﺑود .او ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﻣرا اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﮐﺎر ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻓرﯾب
دادﻧد و ﺳرو ﮐﻠﮫ ھر دو ﮔروپ ﮐﮫ از اﺳﻼم ،وطن و ﻣردم ﺳﺧن ﻣﯾزدﻧد از ﯾﺧن اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن،
اﯾران و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺑرآﻣد .آﻧﺎن اھداف ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ را در ﮐﺷور ﻣﺎ ﭘﯾﺎده ﻧﻣوده
و در از ﺑﯾن ﺑردن ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻼش دارﻧد .از ﻣن ،ﺗو و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص داﻏدﯾده و
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ،ﺗوﺳط ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻣردم و وطن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔودال ﻣرگ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻣﯾﮑﺷﺎﻧﻧد.
ﻣوﺻوف ﺷﺧص ﺑﺎ داﻧش ،ﺣﻠﯾم ،ﺧوش ﻣﺷرب و وطﻧﭘرﺳت ﺑود .ﺑﮫ اﺳﺎس اﺧﻼق و روﯾﮫ ﻧﯾﮏ اش ﺑﺎ
ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺑوﺳﯾن و ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ،او را در ﺑﺧش ﻓﻠز ﮐﺎری ﻣﺣﺑس ﭘل ﭼرﺧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﻧد و از ﻋﺎﯾد
ﻧﺎﭼﯾز آن ﺟﯾب ﺧرچ زﻧداﻧش ﻣﯽ ﺑرآﻣد .ﮔرﭼﮫ در زﻧدان ﭼﺎی ﺻﺑﺢ ،ﻏذای ﭼﺎﺷت ﺑﺻورت ﻋﻣوم ﺑرﻧﺞ
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻧد و ﺷب ﺳﺎﻟﻧد ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﻣﯾدادﻧد .ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد ﺑﮑﻣﮏ دوﺳت زﻧداﻧم )ﻋﺑداﻟوھﺎب ﭘﺎﯾﻠوت( ﻣرا
در ﺑﺧش ﻧﺟﺎری ﻣﺣﺑس ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ از ﻣدرک ﻧﺎﭼﯾز آن ﺻدﻣﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﻏرﯾﺑم وارد
ﻧﮕردد .درآﻧﺟﺎ ﺑﺎ آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ام ﻣﻌﻠم رﺳول ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ از ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺷﮭور ﻣﺎﺋوﯾﺳت
ھﺎ درﻣﻧطﻘﮫ ﺑود ،ﺳر ﺧوردم .ﻣوﺻوف ھم از دوﺳﺗﺎن ﻣﺎﺋوﯾﺳت ﺧود دل ﺧوش ﻧداﺷت ،واﻗﻌﺎ ً ﺧداوﻧد
او ،وھﺎب ﺧﺎن ،و ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺣرﮐﺗﯽ ﺑود ﺧﯾر ﺑدھد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ راه ﻧﯾﮏ راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐردﻧد ورﻧﮫ در
زﻧدان ﺑﺎز ﺑﮫ ﮐدام ﮔروه دﯾﮕر ﺟذب و ﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮔروه ﻗﺑﻠﯽ دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﻣﯾﮕردﯾدم و دﺳت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت

ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾزدم و ﯾﺎ در اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ ﻣﺣﺑس ﭘل ﭼرﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و زﻧداﻧﯾﺎن
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ،ﺧراب ﮐﺎری ،وﯾراﻧﯽ و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﻣؤظﻔﯾن زﻧدان ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺧودﺷﺎن
ﺑﮫ اﺻطﻼح در ﻏﻧدی ﺧﯾر ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻏذا ﻣﯾﺧوردﻧد وﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎد ﻣﺣﺑس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧزدﯾﮏ
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از راﺗب ،ﻣﺣﻣود و رﻓﻘﺎﯾش از ﮔروپ رھﺎﺋﯽ ،ﺣﺳﯾن ﺗرورﯾﺳت ﻣﻌروف ﺣرﮐت ﮐﮫ
در ﮔروپ رھﺎﺋﯽ ﺟذب ﮔردﯾد ،ﺟﯾﻼﻧﯽ از ﮔروپ ﮔﻠﺑدﯾن و ﺗﻌداد دﯾﮕر ﯾﺎد آور ﺷد .اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻣﺣرﮐﯾن
اﺻﻠﯽ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ ﺑودﻧد ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﮕردﯾدﻧد ﻧزد زﻧداﻧﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ آﻧﺎن ﺳﺎﯾر زﻧداﻧﯾﺎن را
ﺳﭘر اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش ﻗرار دادﻧد ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺎن ﻓراھم ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗﯾﺎم ﮐردﻧد و ..در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ )آﻧﺎن اﮔﻧت ھﺎی ﺧﺎد ﻣﺣﺑس ﺑودﻧد( .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﻋﺗﺻﺎب و ﺧراب
ﮐﺎری  ۵٢ﻧﻔر اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده ﮔﺎن و ﻣﺧرﺑﺎن ﺑﮫ ﺑﻼک اول اﻧﺗﻘﺎل و  ١۵ﻧﻔر ﺷﺎن طﺑق ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑر
ﻣدت ﺣﺑس ﺷﺎن ﺷش ﻣﺎه اﻟﯽ ﯾﮑﺳﺎل اﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓوق ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری ﺣوادث ﺑﻌدی در
ﻣﺣﺑس ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن در اطﺎﻗﮭﺎ ﺑﮫ زﻧداﻧﯾﺎن اﺑﻼغ ﻣﯾﮕردﯾد.
ﻣطﻠب ﺟﺎﻟب ﺗر از ھﻣﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷﮑر ﺧدا ﺑراﺗﻌﻠﯽ ﺟﻌﻔری را در ﻣﺣﺑس دﯾدم و ﺑراﯾم ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز
ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺻوف ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎد ﺑم ھﺎی دﺳﺗﯽ زاﻧو ﺧﻣﯽ و ﺑوﺗﻠﯽ ،ﮐﻼﺷﯾﻧﮑوف ھﺎی ﮐﮫ ﮔروپ ﻣﺎ از
ﭼﭘﺎول ﺣﺎدﺛﮫ ﺳوم ﺣوت ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد ،ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ھﺎی زھردار ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﺳﯾن در ﺗرور ھﺎ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷد ،اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﮔردﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺑرﻧﮕﺎران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ از
طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﺷر ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾب ﮐﺎراﻧﮫ ﺧود اﻋﺗراف ﭼطور زﻧده در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن
ﺧود ﻣﯾﺑﯾﻧم .از ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﺑرﺧورد ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎد ﺷش درک و ﺻدارت در  ١۵روز اول
ﮔرﻓﺗﺎری ام ،ﺑﻌدا ً ﮐﮫ در ﮔروپ ﺗرورﯾﺳﺗﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودم ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔروپ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت
و آوازه ھﺎی ﺳر ﭼوک ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم ﮐﮫ از زﯾر ﻟت و ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧده ﺑﯾرون ﻧﺧواھم ﺷد .ﻣﮕرﻋﮑس ﻗﺿﯾﮫ
ﺑﺎ روﯾﮫ ﻋﺎدی ﻣﺳﺗﻧطﻘﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ روﯾت اﺳﻧﺎد و ﺷﮭﺎدت ھﻣﮑﺎراﻧم از ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣودﻧد .ﭼون ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﻣرﺗﮑب ﮐدام ﺗرور ﻧﺷده ﺑودم و در ﺟرﯾﺎن ﻣﺣﮑﻣﮫ از اﻋﻣﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻧداﻣت اﺑراز ﻧﻣودم،
دﯾوان )ب( ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺧوﯾش را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺳﭘری ﻧﻣودن  ۶ﺳﺎل ﺣﺑس ﺣﮑم ﺻﺎدر ﻧﻣود ،ﻣن ﻧظر ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت اﻧﺟﺎم داده ﺑودم در دﻟم ﺑﺎ آن ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﺑودم.
رﺋﯾس دﯾوان ﺑﺎ ﻧﺻﺎﯾﺢ ﺑزرﮔواراﻧﮫ ﻣرا ﻣﺗوﺟﮫ ﺟراﯾم اﻧﺟﺎم داده ام ﮐﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟرم ﺑود ،ﻧﻣود و ﮔﻔت
ﮐﮫ اﮔر ﻣﻘررات زﻧدان را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧظر ﻣﺳﺋوﻟﯾن زﻧدان ﻗﺑل از ﺷش ﺳﺎل ﺧﻼص
ﻣﯾﺷوی .ھﻣﺎن طور ھم ﺷد.
در آﯾﻧده ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد و ﺟﺎﻟب ﺗر از زﻧدان ﺧواھم داﺷت.

ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در زﻧدان ﺑﺧش اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗش ﺑﺧﺎطر ﺟﻠو ﮔﯾری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن و ﺟﻠب وﺟب ﺳﺎﯾر
زﻧداﻧﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﯾﮏ ﺗﻌداد زﻧداﻧﯾﺎن ﺗوﺳط ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﺑﺧﺻوص ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ ھﺎ ﺟذب
و از ھﻣﺎن زﻧدان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯾﮑردﻧد.
ﺑﻌد از ﺳﭘری ﮐردن ﭼﮭﺎر ﺳﺎل دوره ﺣﺑس در زﻣره ﻣﺣﺑوﺳﯾن ،ﻣورد ﻋﻔو ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و رھﺎ ﮔردﯾدم.
ﺑﻌد از زﻧدان ﺑرای ﻓﺎﻣﯾﻠم ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدرم ﺗﻌﺟب آور ﺑود ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ درس و
ﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﻧم از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن دوﻟت ،ﺗﺷوﯾق ﺧواھران و ﺑرادراﻧم ﺑﮫ درس و ﺗﻌﻠﯾم در ﻣن آﻣده ﺑود،
ﺑﻠﯽ ھﻣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻣﺣﺗرم ﻋﺑداﻟوھﺎب ﭘﺎﯾﻠوت ﺑود ﮐﮫ راھﻧﻣﺎﺋﯽ زﻧده ﮔﯽ آﯾﻧده ام ﺷد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣن ﺑﻌد
از رھﺎﺋﯽ زﻧدان ،ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﺻﻧوف ﻣﮑﺗب را ﺑﺎ دادن اﻣﺗﺣﺎن ﺳوﯾﮫ طﯽ دو ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﻧﻣوده و ﺷﺎﻣل ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ
ﺣﻘوق ﺷدم و ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ﻓﻌﻼً در ارﮔﺎن ﻋدﻟﯽ ﮐﺷور ﺷﺎﻣل ﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷم .ﻋﺎﻣل ﻋﻣده در ﺗﻐﯾﯾر
اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾدم ﺑﻌد از راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی ﭘدراﻧﮫ ﻋﺑداﻟوھﺎب ﺧﺎن ،ﻣﻌﻠم رﺳول ،ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد و ﺗپ و ﺗﻼش
ﺧودم ﺷﺎﻣل ﺗﺣﺻﯾﻼت در رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣداوم ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ،
ﺟزا ،ﻣدﻧﯽ ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوطﮫ آن و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ از ﯾﮏ طرف روﺣﯾﮫ
ﻗﺎﻧون ﭘذﯾری و رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را در ﻣن اﯾﺟﺎد ﮐرد و ﺑﺎ درک واﻗﻌﯾت ھﺎ ،ﻣﮑﻠﻔﯾت اﺧﻼﻗﯽ
و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮕران را در ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣود.
ﻣظﺎﻟم و ﮐﺷﺗﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺧﺻوص ﭼﺷم دﯾد ھﺎ ،اﻋﻣﺎل ﺧودم و ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد از
ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی اﻋﺿﺎی ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣق ﻣردم ﻣﺎ ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد ﭼﻧﺎن
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧظﯾر آﻧرا ﻧﮫ دﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از ﮐﺷﺗﺎر ،ﭼﭘﺎول داراﺋﯽ ھﺎی
ﻋﺎﻣﮫ و ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس ﻣردم طور ﻣﺛﺎل ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ دﺧﺗران در ﻣﻘﺎﺑل واﻟدﯾن ﺷﺎن،
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺷوھران ﺷﺎن ،ﺷﮑﺳﺗﺎﻧدن ﮐردن طﻔل در ﻣﻘﺎﺑل واﻟدﯾن اش ،ﭘﺧﺗن ﺳوپ از
ﮔوﺷت اﻧﺳﺎن و ﺧوراﻧدن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ زﻧﺎن و ﺑﻌد ﺑرﯾدن ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن )ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺑرﯾﮑوت و
ﺗﮫ ﮐﺎوی ھﺎی ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ﺳﺎﯾﻧس ﮐﺎﺑل( ،آوﯾزان ﻧﻣودن در ﭼﻧﮕﮏ ھﺎی ﻗﺻﺎﺑﯽ ،ﮐور ﻧﻣودن ھﺎ ،ﺣﻼل ﮐردن
و ﺳر ﺑرﯾدن ھﺎ ،ﺳوﺧﺗﺎﻧدن در داﺧل ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ھﺎ و دھﮭﺎ ﺟﻧﺎﯾت دﯾﮕر ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣدﻋﯾﺎن اﺳﻼم و رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺻورت ﮔرﻓت و ﻓﻌﻼً ھﻣﺎن ﺟﻧﺎﯾﺎت را طﺎﻟﺑﺎن ،ﮔﻠﺑدﯾن ،ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﻌداد
ﻣﺣدود ﮔروھﺎی ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ و . ..طﺑق ھداﯾت اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد .ﻋﻼوﺗﺎ ً ﭼﺷم دﯾد ھﻣوطن
دﯾﮕر ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت آزادی و ﺑﯾﺎن ﻧﺷر ﺷده ﺑود و ﺧودم ﺗﺎﺋﯾد ﮐﻧﻧده واﻗﻌﯾت ﺳﺧﻧﺎﻧش ﻣﯾﺑﺎﺷم ﭼرا ﮐﮫ
آﻧﺎن را ﺧوب ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم ،ﭼﻧﯾن ﺣﮑﺎﯾت ﻧﻣوده :ـ ﺑرﺧﯽ از اﺳرای ﺟﻧﮕﯽ را ﻣﯾﺦ آھﻧﯽ در ﻣﻐزﺷﺎن ﻓرو
ﮐرده ،ازدﺳت و ﭘﺎ زدن و ﺟﺎن ﮐﻧدن آﻧﮭﺎ ﻟذت ﺑرده وﺑﺎ ﻗﮭﻘﮭﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐردﻧد.

ـ ﭘس از ﺳﻘوط ﻏرب ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت طﺎﻟﺑﺎن ،ﻓﯾﻠمھﺎﯾﯽ ﺑدﺳت اﻓراد اﯾن ﮔروه اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺷﻔﯾﻊ دﯾواﻧﮫ و ﯾﺎران
او را در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺗﻌدادی زن را ﺑرھﻧﮫ ﺧوﺑﺎﻧده و روی ﺳﯾﻧﮫ آﻧﮭﺎ ،ﭘرﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ـ ﺑرﺧﯽ از اﻓراد را ﺻرف ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻼن ﻣﻠﯾت ﺗﻌﻠق داﺷﺗﻧد ،روی ﻣوﺷﮏ ﺳﮑر ﺑﺳﺗﮫ ،ﺳﭘس
ﻣوﺷﮏ را ﻋﯾﺎر ﻧﻣوده ،ﺳﻣت ﭘﻐﻣﺎن ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽﮐردﻧد ﺗﺎ آدم ﺑﺳﺗﮫ ﺷده را در ھوا ﺗﮑﮫ و ﭘﺎره ﮐﻧد .ﻗﺑل از
ﺷﻠﯾﮏ ﻣوﺷﮏ ،اﺳﯾر ﺑﯾﭼﺎره را زﯾر ﻣﺷت و ﻟﮕد ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮐراﯾﮫات را ﺑده ﮐﮫ ﺗو را ﺳوار ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫات
ﻣﯽﻓرﺳﺗﯾم .و ھزاران ﻣﺛﺎل دﯾﮕر.
آﯾﺎ آن ﺟﺎﻧﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ )ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ و ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ( ﺑودﻧد؟ و ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﻼً در ﻗدرت ﺑوده و ﯾﺎ
از ﻏرب دﻋوای ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺟﻧﮕﯽ را دارﻧد .ﺑﮫ روﯾت اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣﻌﺗﺑر ﺧود
آﻧﺎن در ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺳﮭﯾم ﺑودﻧد و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف اداﻣﮫ دارد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﺑق
ھداﯾت ﺑﺎداران ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎن )اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( ﺗﮑﺗﯾﮏ ﺟدﯾد ﺷﺎن ﺛﺑت وﯾدﺋو ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮔرﭼﮫ در
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ رﻋﺎﯾت و ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻘوق و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن ادﻋﺎ ﻣﯾﮕردد وﻟﯽ از طرﯾق وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت
ﺟﻣﻌﯽ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
آﯾﺎ ﮐدام ﻣرﺟﻊ ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ وﺟود دارد ﺗﺎ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ ﮔﺎن را ﮐﮫ دﺷﻧﺎم ،ﺗوھﯾن و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن ﺟز اﺧﻼق و ﮐﻠﺗور ﭘﺎﺋﯾن ﺷﺎن ﮔردﯾده ،طﺑق ﻗﺎﻧون ھﻣﺎن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد؟ و ﯾﺎ آن
ﻗواﻧﯾن ظﺎھری ﻣﯾﺑﺎﺷد؟ و ﯾﺎ ﻣﺗﮭﻣﺎن ﺟرات دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧدارﻧد؟
ﻣﺎ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﯾدن و ﺷﻧﯾدن آن اﻟﻔﺎظ ﺑﺎزاری ﮐﮫ از طرﯾق وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
اﻓﻐﺎن و اﻧﺳﺎن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﭘﺧش و ﻧﺷر ﻣﯾﮕردد ،ﺷرم و ﻟﮑﮫ ﻧﻧﮓ و ﺑد ﻧﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﺣﯾﺛﯾت ﭘﯾروان ﻣﮑﺎﺗب ﭼپ و دﻣوﮐرات )ﺷﻌﻠﮫ ای ،ﺧﻠﻘﯽ ،ﭘرﭼﻣﯽ و ﺳﺎﯾر ﮔروپ ھﺎ( ﻣﯾداﻧﯾم .اﻋﻣﺎل و
ﺑرﺧورد آﻧﺎن را ﺗوھﯾن ﺑﮫ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر روﺷﻧﻔﮑران اﻓﻐﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﻣﻌذرت ﮔرﭼﮫ از داﯾره ادب ﺧﺎرج ﻣﯾﮕردم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﺎن )ﻟوﻣﭘن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
روﺷﻧﻔﮑری( ﺧطﺎب ﻧﻣود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺎﻧون ،اﺧﻼق ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و روﺷﻧﻔﮑری ﺣﮑم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﺑﻌد از ﺗﺛﺑﯾت واﻗﻌﯾت ،ﯾﺎ ﺟﻣﻊ آوری اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣﺳﺗﻧد و ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده،
ﺛﺑوت اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺗﮭم و ﯾﺎ ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻋدﻟﯽ ارﺳﺎل ﻧﻣود و ﺑﻌد از اﺻدار ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟرم و ﺧﯾﺎﻧت ،آﻧﺎن را از طرﯾق وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ در ﺑراﺑر ﻣردم و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻓﺷﺎء ﻧﻣود.
درآن ﺻورت وظﯾﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ ،اﻧﺳﺎﻧﯽ و وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧوﯾش را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾد داد و واﻗﻌﺎ ً ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق
ﻣردم داﻏدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھﯾد ﺑود .در ﻏﯾر آن ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه اﻋﻣﺎل و ﮐردار ،ﻣﺗری ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﮐﮫ ﺟﮭت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ و ﮔروھﯽ از داﻏدﯾده ﮔﺎن ﭘول ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد) .ﺑز در ﺟﺎن ﮐﻧدن و ﻗﺻﺎب در

ﺟﺳﺗﺟوی ﭼرﺑو( و ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت ﺧون ﺷﮭدا از ﯾﮑطرف ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺧوﯾش و ﺗﺣﻘق اھداف اﺳﺗﺧﺑﺎرات
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﺟﺎد ﺗﻔرﻗﮫ اداﻣﮫ ﻣﯾدھﯾد و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ ،اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ و
اﻋﺗراﻓﺎت ﺧوﯾش در ﮐﺳت ھﺎی وﯾدﺋوﯾﯽ ﺑرای ﺧود و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺧوﯾش اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺟرﻣﯽ
ﺑﯾﺷﺗر را ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ای ھﻣوطﻧﺎن ﮔراﻣﯽ ﻣﻘﯾم ﮐﺷور ھﺎی ﻏرﺑﯽ!
از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ﺗﺎ ﮐﺳت ھﺎی اﯾن دﺷﻣﻧﺎن وﺣدت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﻗت ﺗﻣﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎ و ﮔوش ﻧﻣﺎﺋﯾد
و ﺑر واﻗﻌﯾت ﺳﺧﻧﺎن ﻣن ﻣﮭر ﺗﺎﺋﯾد ﺧواھﯾد ﮔذاﺷت .ﮔرﭼﮫ در ھﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔروپ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن
ﻧﺷو ﻧﻣوی )ﭘرازﯾد ھﺎ و اﻣراض ﺳرطﺎﻧﯽ(ﻋﻠﯾﮫ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧرال طﺎﻗت ﻣﯽ رود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣوﺻوف
ﻣﻌذرت ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻓﺎﯾده ﻧدارد.
ﺟﻧﺎﺑﺎن ﺣﺳن اﻣﯾری و اﻣﺛﺎل ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻧد داﮐﺗر ﻟطﯾف طﺑﯾﺑﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧوری و  . . .از اروﭘﺎ و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺷﮑل از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣراﺳم ﺗﺟﻠﯾل از ﺷﮭدا در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور از ﯾﮑطرف زﺧﻣﮭﺎی
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋزا داران را ﺗﺎزه ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗرﺗﯾب ﭼﻧﯾن ﺗﺟ ّﻣﻌﺎت اھداف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧوﯾش را
ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻔرﻗﮫ و ﺧﺻوﻣت ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ در ﻣﺣﺑس ﭘل ﭼرﺧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از
اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣوطﻧﺎن داﻏدﯾده ﻣﺎ ﺑرداﺷت اھداف ﺟدﯾد ﺷﺎن را ،ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺎﻟﺑﺎن،
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣﮑوﻣت آﯾﻧده طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮔروھﺎی ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ ﮐدام ﻣوﻗف ﺑﮭﺗر ﺑدھد .اﯾن
ﺧواب اﺳت و ﺧﯾﺎل.
ﺳوال! ھر ﮔﺎه ادﻋﺎی آن ﺗﻌداد روﺷﻧﻔﮑران ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل )ﻓﺎﺗﺣﮫ ﮔﯾری ھﺎ و دﺷﻧﺎم
دادن ،اﺗﮭﺎم وارد ﮐردن ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷﯾدن دﯾﮕران( ﺧدﻣﺗﮕﺎران واﻗﻌﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ،ﺻﺣت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻋوض ﺻدور ﻧﻔﺎق ﺑﮫ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺟ ّﻣﻌﺎت ھﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺑدون ﻧظرداﺷت ﺧﺻوﻣت
ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﻘﯾم ﺷﺎن را ﺟﮭت ﺟﺳﺗﺟو طرق و راه ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ و آراﻣش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾدادﻧد وﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﺷوره ھﺎی ﺳودﻣﻧد )وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎی اﯾﺟﺎد وﻓﺎق ﻣﻠﯽ( ﺑﮫ داﺧل ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋوض
ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧﯽ ھﺎی ﺗﮑراری و داﻣن زدن ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ و ﻧﻣﮏ ﭘﺎﺷﯾدن ﺑر زﺧﻣﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣوطﻧﺎن
رﻧﺟدﯾده ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﺗﺣت ﻧﺎم ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﮭدای و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن زﻣﺎن اﻣﯾن )ارﺳﺎل ﭘرازﯾد ھﺎی ﻧﻔﺎق و دﺷﻣﻧﯽ(
اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣودﯾد.
ﻣﺛﺎل دﯾﮕر ﮐﺳت ﻣﺳﺗﻧد وﯾدﺋوﯾﯽ در ﺻﻔﺣﮫ ﯾوﺗﯾوب از ﺟﻠﺳﮫ ﺣزب وﺣدت در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﻣردم ﮐﺷور را ﮐور ﺧواﻧده اﯾد .ﺣﺎل ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐوره ھﺎی آﺗش ،ﺟﻧﮓ ،ﻣظﺎﻟم ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر
ﺗﺟﺎوزات ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺷﺎن ﺑرآﻣده اﻧد .دوﺳت و دﺷﻣن ﺧوﯾش را ﺧوب ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺷورای روﺣﺎﻧﯾت

ﺟﺎﻏوری ﺑرای ﻣﻠت ﻣﺑﺎرز ﺗﺳﻧن و ﺗﺷﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت آزادی و ﺑﯾﺎن ﻧﺷر ﺷده ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر از
اﻋﻣﺎل اﯾن ﮔروه ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺗﺣرﯾر ﻧﻣوده اﻧد:
)ﻣﻠت ﻏﯾور! ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺑرد ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ ﻧﯾز در
ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ از آواﯾل اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻔر و اﻟﺣﺎد ،ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد ﺑﮫ اﺳم »اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑﮫ ﻣﮑﺎری اﻓراد »ﺗﻧظﯾم ﻧﺳل ﻧو ھزاره ﻣﻐل« ﻣﻘﯾم ﮐوﯾﺗﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣت رﯾﺎﺳت
ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﻣﻘﺻودی ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد ،ﺣﺎﺟﯽ ﺑرﮐت ،ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺣﯾدری ،ﺣﺳﯾن ﻋﻠﯽ ﯾوﺳﻔﯽ ،ﮐرﺑﻼی ﻣوﺳﯽ،
داﮐﺗر ﺟواد ،اﺷﻔﺎق ﺣﺳﯾن ،ﻋﺑﺎس زرﮔر ،اﻧﺟﻧﯾر اﮐرم ،ﻣﻌﻠم ﺧﺎدم و ﺳﺎﯾراﻓراد ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن و ﻣﻠﺣدﯾن واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﭼﯾن ،ﺑﻧﺎم ﺻدای ھزاره ﺟﺎت وﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﻣﺎ و ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و اﺧﮕر و ﻏﯾره ،ﮐﮫ زﯾر ﻧﻘﺎب
اﺳﻼم ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن اﺳﻠﺣﮫ در ﻣﻧﺎطق ھزاره ﺟﺎت ﺑرای ﻧوﮐران و ﻣزدوران
آﻧﮭﺎ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .و.( . .. .. ..
ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻣطﺎﻟب ﻓوق ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣﺎوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ در ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎر ﺻدھﺎ ھزار اﻓﻐﺎن در
زﻧداﻧﮭﺎی ﺷﻣﺷﺗوی اول ،زﻧدان ﭼﺎه آھو ،زﻧدان ﺷﻣﺷﺗوی دوم ،زﻧدان ورﺳﮏ ،زﻧدان اﻧدار ،زﻧدان ﺟﺎﺟﯽ
و در ﺷﮭر ھﺎی ﮐوﭼﮏ ،ﻗرﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﮔروھﮭﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺗﻠف ھﻣﮑﺎر
ﺑودﻧد و ﻣراﮐز ﺑﺎزداﺷت ﻣﺧﻔﯽ و ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣﺧﻔﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد .ﮔزارش ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٩۵ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺛﺑوت دﯾﮕر ازﻓﺟﺎﯾﻊ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
"ﻣﯾﺷل ﻓوﻛو" ﻣﻰ ﮔوﯾد) :ﻗدرت وﻗﺗﻰ ﻣوأﺛر اﺳت ﻛﮫ ﻣﺷروع ﺑﺎﺷد (.ﻣﺳﻠّم اﺳت ﻛﮫ ﻛﺳب ﻣﺷروﻋﯾت ﺑدون
داﺷﺗن ھوﯾت روﺷن ﺳﯾﺎﺳﻰ و ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻗداﻣﺎت ﺧود اﻣﻛﺎن ﻧدارد .ﯾك ﻧﯾروى ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ
ﻣﻰﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻰ و ھوﯾت ھﺎى ﻣﺟﮭول و ﻣﺳﺗﻌﺎر زﯾر ﺑﺎل اﯾن و آن ﺑﮫﺳر ﺑرد و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺗوده ھﺎ را ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و از ﺣﺎﺻل اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردد؟
ﺑدﯾن اﺳﺎس در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﻛﺷور ﻣﺎ ﺟرﯾﺎﻧﻰ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد" ﺳﺧت ﻧﺎﻛﺎم ﺑود و ﺑﻌﺿﯽ
ﭘﯾرواﻧش ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻋﻘده ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻓرﺻﺗﻰ ﺑراى اﺑراز وﺟود و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﻧﺎم ﺧود
ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده اﻧد .وﻗﺗﻰ ﯾك ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻧﺗواﻧد ﺑﻧﺎم ﺧود ﺳﺧن ﮔوﯾد ،دﯾﮕر ﭼﮫ ﻣﻰﺗواﻧد ﻛﻧد؟ وﺿﻌﯾت
ﺑﻌﺿﯽ ﮔروه ھﺎی زاده ﺋﯽ »ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد« ھﻣواره ﭼون ﮔﻧﺟﺷك زﯾر ﺑﺎران ﺑود ﻛﮫ دﻧﺑﺎل ﻓﺿﺎى ﺗﺎرﯾك
ﻣﻰ ﮔﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧطﻘﻰ ﭼﻧﯾن اﺳﺗراﺗژى ﻧردﺑﺎن ﺷدن ﺑراى دﯾﮕران ،ﻓﻘط

ﺑﺧﺎطر ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎن و ﻗوت ﯾوﻣﯾﮫ ﺑود ! وآﻧﺎن درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﻛﺷور ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺳﺎﯾﮫى دﯾﮕران
ﻓرﺻﺗﻰ ﺑراى ﻟب ﺗر ﻛردن ﺑﮫدﺳت آورﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ ﺷﻌﻠﮫ اى ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮔُﻠﺑدﯾن ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر ﺣﺳرت ﯾك روز ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﻛرﺳﻰ ﻗدرت را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﺧود زﯾرﺧﺎك ﺑردﻧد .آن ھﺎ ھر ﺑﺎر از ھﻣﺎن ﻓرﺻت ھﺎى اﻧدك و دﺳت دوم ﺑﮫ ﻧﺣوى اﺳﺗﻔﺎده ﻛردﻧد ﻛﮫ
اﻛﻧون در ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﻰ و ﻓرھﻧﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ذﯾل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﻰﺷوﻧد :ﺷﻛﺳﺗﮭﺎى اﺧﻼﻗﻰ،
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺎﭘذﯾرى ،زﺑﺎن ﺗﻧد و ﻋﺎرى از ﻧزاﻛت ،ادﺑﯾﺎت ﻣﺳﺗﮭﺟن ،ﻋطش ﺷدﯾد و اﻋﺻﺎب ﺑﮭم رﯾﺧﺗﮫ.
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزى ﻛﮫ از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﯾك ﻣﺷت ﺑددھﻧﻰ ،اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن و آن اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم
ﻗﻠم ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﻰ و ﺣﺗﻰ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻰ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﺟﻣﺎع ﻧظر وﺟود دارد ﻛﮫ
ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ را ﻓﺎﻗد »ﻓرھﻧﮓ ﻣﺧﺎﻟﻔت« و ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ادﺑﯾﺎت ﻓروﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﻠﺦ ،ﺗرش ،ﺑﻰ ﻧزاﻛت و ﻋﺎرى
از ﻋﻔت ﻛﻼم ﻣﻰ داﻧﻧد.
)اوﻟﯾوﯾﮫ روآ( ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ راه ﮔم ﻛرده ھﺎى اﻧد ﻛﮫ ﺑﻰ ھدف در از ﺑﯾن ﺑردن ارزشھﺎى
اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻧﻧد .ﭼﻧﺎنﻛﮫ در اﻛﺛر ﻧﺷرات آن ھﺎ اﯾن ﺑﻰﺑرﻧﺎﻣﮕﻰھﺎ و ﻋدم ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﻰ دﯾده
ﻣﻰﺷود.
ﺑﺎ ﻧظرداﺷت دﻻﯾل ﻓوق ﺗﻐﯾﯾر در ﻣن و درک از واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ ﺣوادث و ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل
اﺧﯾر ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود را ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾق و روﺷن ﺷدن ذھﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺟﮭت ﺗوﺳل ﺑﮫ وﻓﺎق
و وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣﯾداﻧم ،ﺑﻠﮑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔروه ھﺎی ﺟﮭﺎدی
و ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎ ،ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﺎن ھﻣدوش و ﺷرﯾﮏ ﺑودﻧد ،اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن واﻗﻌﯾت ھﺎی را
درک ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ آن ﺣزﺑﯽ ھﺎی را ﮐﮫ ﻣردم ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد و ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑﺻورت ﻧﺳﺑﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﺳﺎﯾر
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﮔروھﮭﺎی اﻓﻐﺎن ،واﻗﻌﺎ ً وطﻧﭘرﺳت و ﻣردم دوﺳت ﺑودﻧد و ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ھر ﮔﺎه ﺑﺎ دﯾد ﺑﺎز ﺑﮫ
ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی آﻧﺎن طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﮑوﻣت ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺷراﯾط و ﺟﻧﮓ ھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ،ﮔروھﮭﺎ
و ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ﺳﺎﯾر دول ﺑر وطن ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود ،ﺑﻧﮕرﯾم ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﻌﺿﻼت ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ و
ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟت آﻧوﻗت ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﺑﮫ ﺻﺣت ،ﻋﻠم و ﻣﻌﺎرف ،ﺳﭘورت ﺑﮭﺗر ﺷدن
وﺿﻊ زﻧده ﮔﯽ ﻣردم )ﺗوزﯾﻊ راﯾﮕﺎن ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت( ،ﺑﮭﺗر ﺷدن اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ،
اﻧﮑﺷﺎف ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،وﺿﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ،دﻓﺎع از ﺣﻘوق و
ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و ﺧﺻوﺻﯽ و ﻏﯾره ﻋرﺻﮫ ھﺎ داﺷﺗﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺻداﻗت و ﭘﺎک ﻧﻔﺳﯽ وظﺎﯾف ﺧوﯾش
را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدادﻧد )ﻓﺳﺎد و ﭼﭘﺎول دوﻟﺗﻣردان ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ آن دوران ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد( .ﻣن در ﻣﺣﺑس دھﮭﺎ
ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ و ﺣزﺑﯽ را دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻧﺎﺋﯽ زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑودﻧد.

در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺛﺑوت ﺻداﻗت ﺷﺎن ،آﯾﺎ ﮐدام ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ از ﭼور و ﭼﭘﺎول اﻣوال ﺷﺧﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ ﺻﺎﺣب
ﺟﺎﯾداد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺷده ﺑﺎﺷد ﺳراغ دارﯾد ؟
آﯾﺎ از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن ﻗدرت را ﮔرﻓﺗﯾم ﺗﺎ ﺣﺎل ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻣﺟﺎھد و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ
ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و ﯾﺎ ﺟزاﯾﯽ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ؟در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺟﺎن،
ﻧﺎﻣوس و اﻣوال ﻣردم و ﭼﭘﺎول ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و .. .ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺎزه ﺗرﯾن
ﺑررﺳﯽ ھﺎ از ﻧظر ﻓﺳﺎد اداری و ﺳﺎﯾر ﺗﺧﻠﻔﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳر ﺗﺎج ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ
ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﮫ ﻧﺎﻣوس زﻧﺎن ،اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن از ﻣﻼی ﻣﺳﺟد ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ زورﻣﻧدان و ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﮫ ﻣﻠﮑﯾت
ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺳطوح ﺑﺎﻻ و ﻣﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ ﭘﻧﺟﮫ ﻗﺎﻧون اﻓﺗﺎده
اﻧد؟ ھﻣﮫ ﺟواب ھﺎی ﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ ﺧواھد ﺑود.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﮐﺷور ﻣﺎ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣزﺑﯽ ھﺎ ﺧدﻣت ﮔﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد و ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﺳت ھﺎ و ﻋﮑﺳﮭﺎی رھﺑران ﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧظر ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣردم در ﺑﺎزار ھﺎی ﮐﺷور ﺧرﯾد و
ﻓروش ﺷده در ﻣوﺗر ھﺎ و دﯾوار ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻧﺻب ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣن دو ﻣﺎه ﻗﺑل ﺑﮫ اﺳﺎس دﻋوت ﺧواھرم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷوھر و اطﻔﺎﻟش در آﻟﻣﺎن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﺟرﻣﻧﯽ
آﻣدم .ﺑﺎ اﺷﺗراک در ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺣﺎﻓل ﺳﺎﻟﮕره ،ﻋروﺳﯽ ،ﻣراﺳم ﻏم و اﻧدو )ﺟﻧﺎزه و ﻓﺎﺗﺣﮫ( ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز ﺧوﯾش ﻧﻣودم ﮐﮫ ﺗﻐﯾرات ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ را در زﻧده ﮔﯽ ھﻣوطﻧﺎن ﮔراﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺿل ﺧداوﻧد
ﻣرﻓﮫ و آرام ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣودم .از ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺛﻣر ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن از
ﺷراﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ اروﭘﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود و ﻓرزﻧدان ﺷﺎن از ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﺧوردار ﺷده در
رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻروف ﮐﺎر و ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺧود ﺷﺎن و ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
و ھم ﯾﮏ ﺗﻌداد اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺛﻣر از داﻧش ﻋﻠﻣﯽ ﺷﺎن ﮔروپ ھﺎ،
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ،اﻧﺟﻣﻧﮭﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز را ﺟﮭت ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺷﮑل رﺿﺎ ﮐﺎراﻧﮫ ﺑوﺟود
آورده اﻧد ﺗﺎ از ﯾﮑطرف ﻣﺻدر ﺧدﻣت ﺑرای ھﻣوطﻧﺎن ﺧوﯾش در ﻣﮭﺎﺟرت ﮔردﻧد وھم ﺑﺎ ﮔردھﻣﺎﺋﯽ
ھﻣوطﻧﺎن و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ زھر ﺗﻧﮭﺎی و ھﺟرت را از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد.
اﻣﺎ اﻋﻣﺎل ،ﮐردار ،ﺑرﺧورد و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣﺣدود ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ در ﻏرب ﻣﺎﯾﮫ ﯾﺎس و ﻧﺎ اﻣﯾدی
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻟذا ھدف ﻋﻣده ام از ﻟﻔﺎظﯽ ھﺎی ﻓوق ﻣن اﯾﺟﺎد اﺣﺳﺎس واﻗﻌﯽ و روﺣﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﻧﮫ
ﺗﻔﻧﻧﯽ درﯾﮏ ﺗﻌداد روﺷﻧﻔﮑران ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻏرب ﻟﻣﯾده اﻧد )ﺧوراک ،ﻟﺑﺎس ،ﺧﺎﻧﮫ ،ﺷراﯾط ﺑﮭﺗر ﺻﺣﯽ،
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﺳﺎﯾر اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧده ﮔﯽ ﺑراﯾﺷﺎن آﻣﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﺣرﯾر و ﻓوﺗو داﮐﺗر ﻟطﯾف طﺑﯾﺑﯽ ﻧﻣوﻧﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد( ﭼون ﮐدام ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻣﺻروﻓﯾت ﻧدارﻧد از ﺑﯾﮑﺎری دﺳت ﺑﮫ ﺗﻔﺗﯾن ،اﯾﺟﺎد ﻧﻔﺎق ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده

از وﺳﺎﯾل اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ از ﻗﺑﯾل ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎ ،ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،اﺧﺑﺎر و ﻣﺟﻼت ،ﺗﺣرﯾر ﮐﺗب و ﻣﻘﺎﻻت
و ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ آﻧرا ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏرض آﻟود ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ،ﻣﯾزﻧﻧد و ﻧﻘش ﻣﻧﻔﯽ و
ﺑرﺑﺎد ﮐﻧﻧده را در راه اﯾﺟﺎد وﺣدت و ﺗﻔﺎھم ﺑﯾن اﻗوام و ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺑﺎھم ﺑرادر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آورده وﺑﺎ
داﻣن زدن ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ﺳﻣﺗﯽ ﻓﺿﺎﺋﯽ داﺧل ﮐﺷور را ﻣﮑدر ﺗر ﻣﯾﺳﺎزﻧد .وﺑﺎ
ﺳﺧﻧﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ وطن و ﻣردم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻗﺑر وطن و ﻣردم را ﺣﻔر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﮔﻔﺗﺎر
ﺧوﯾش راه ﻣﺑﺎرز ﻧﺳﺗوه ﺑﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم و ﻗﺷر ﻏرﯾب ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾدارﻧد اﻣﺎ
در ﻋﻣل ﻋﮑس ادﻋﺎﯾش ﻋﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .داﺳﺗﺎن زﻧده ﮔﯽ ﻣن ﮐﮫ ﭘراز ﻧﺷﯾب ھﺎی و ﮐﻣﺗر ﻓراز داﺷت ،ﻣن
و اﮐﺛر اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﮫ در داﺧل ﮐﺷور زﻧده ﮔﯽ ﭘر ﻓﻼﮐﺗﺑﺎر دارﻧد ﺗﺟﺎوز ﺷﺎﻣل ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎر ،ظﻠم و ﺳﺗم،
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻧﺎﻣوس )زﻧﺎن ،اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن( ﻓﺳﺎد در دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭼور و ﭼﭘﺎول زورﻣﻧدان ،ﻗوﻣﺎﻧدان
ھﺎ و دوﻟﺗﻣردان ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ رﺳﯾده ،از ﻗﺎﻧون و ﻗﺎﻧوﻧﯾت ﮐﻣﺗر ﺑو و اﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اﺣﺳﺎس رﺣم و ﺗرﺣم ﮐﻧﻧده
ی ﺑرای اﯾن ﻣﻠت ﺑﯾﭼﺎره ی ﺑﯽ اﺗﻔﺎق ﺗﺎ ﺣﺎل ﺳراغ ﻧﻣﯾﮕردد .ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺻدای ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره
را ﺑﮫ ﮔوش ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ،ﺷﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ را طورﯾﮑﮫ ﻻزم
اﺳت درک ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد .ﮔرﭼﮫ ﺗﺎ ﺣدودی از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﮕردﯾد .اﻣﺎ
در اﮐﺛر آن اﻏراض ﺷﺧﺻﯽ ،ﮔروھﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾر اھداف ﻏﯾر ﻣﻘدس وﺟود دارد .ﺑﮭﺗر
اﺳت ﺑﯾش از اﯾن اھداف دﺷﻣﻧﺎن وطن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻘق ﻧداده ﺑﺎ درک ﻣﻌﺿﻼت و ﻣﺷﮑﻼت واﻗﻌﯽ
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺗﻔﺎھم ،ﮔذﺷت و ﺑرده ﺑﺎری در ﺟﮭت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ راه رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و آراﻣﯽ ﻣردم و ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗپ و ﺗﻼش ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﺎ اﺣﺗرام ،ﻗرﺑﺎن ﻋﻠﯽ

