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 نصیبه اکرم حیدری

 
 

نابخشودنی  است یتجارت به خون شهدای هفت ثور گناه  

 

 به جواب برادر عزیز نادر نعیم

 

دارم که خون شهدای هفت ثور و ماتم چهل بحیث یک فرد افغان و شاهد ماتمکده وطن این حق را بخود میتوانم ارزانی 

سال اشک وطنداران را بخشودن حق فردی نمیتوان شمرد و این اراده، ارادۀ ملت  40سالۀ افغانستان، این حاصل 

افغانستان است که بتوانند با تصمیم باهمی،  توسط دائر نمودن یک جرگۀ ملی خون شهدا را بخاطر برآورده شدن یک  

گیرند، نه بپاس یک سخنرانی گرم، نه به مرام یک بازی دیگر سیاسی و نه بخاطر رسیدن به مقامی آرمان ملی تصمیم 

 و نه به پاس تجارتی و حتی نه به پاس عضویتی خانواده ای.

خوب بیاد دارم که بار اول در آغاز حکومت انتقالی جناب صبغت هللا مجددی هنگام نشستن به کرسی ریاست جمهوری 

خانۀ ویران جهادی این خون بس پر بهای یک و نیم میلیون شهید افغان را پیشکش دولت کمونست  و تصمیم رهبران

 رو به فرار افغانستان نمود با آنکه دامن مادران نجیب خانوادۀ  مجددی هنور بخون فرزندان آن خانواده تر بود.

با  2014ماه اپریل سال  25ره بتاریخ ملت افغانستان با آمدن دولت اسالمی و مشاهده جنایات به شکل دیگری باالخ

انتشار اعالمیه ای خواستار لغو قانون مصالحه ملی ایکه توسط پارلمان تصویب گردیده بود که بر اساس آن ) کسانی 

دهه اخیر مرتکب جنایات شده بودند، از پیگرد قانوی معاف گردیدند( شدند، و ملت در اعالمیه خویش از  3که در 

ست نمود تا "گزارش ترسیم منازعه" را نشر کند و این گزارش که از سوی کمیسیون حقوق بشر دولت رسماٌ درخوا

تهیه شده در آن تمام جنایاتی که در دوران احزاب کمونستی، مجاهدین و طالبان انجام شده، درج گردیده بود.  و درین 

در پست های بلند دولتی جلوگیری نمایند و اعالمیه ملت از دولت تقاضا بعمل آورد تا از تقرر افراد متهم به جنایت 

 جنایتکاران محکوم به جرایم بشری، جنگی، نسل کشی و شکنجه های دیگر باید به جزای اعمال خویش برسند.

ولی رهبران بیشرم جهادی که خود شریک این جرم بودند این خواست حقۀ ملت ستمکشیدۀ افغان را نادیده گرفتند و به 

دادند و نه تنها که از تقرر افراد متهم به جنایت که خود جزء آن بودند تا امروز چشم پوشی شد،  دولتمندی خویش ادامه

بلکه این رهزنان بی حیا به امر امیران بیگانه خون بهای میلیون ها فرزند آزادۀ افغان را بیشرمانه فروختند و به این 

همه آدمکشی ها و خشونت ها و فجایع و دگرگونی ها  تصور اند که ملت و تاریخ و باالخره در کل جامعۀ انسانی این

 را بباد فراموشی میسپارند.

به صر احت میتوانم یاد دهانی نمایم که این استدالل های ناخودآگاه که جز گرمی بازار سیاسی نیست، بهیچوجه نه تنها 

اهی به تاریخ ممالک جهان بعد که شنودنی نیست، برخالف نمکی ایست  که به زخم های خونبار ملت افغان. اگر با نگ

از انقالب ها بیندازیم اینرا باید به حکم صریع تاریخ بپذیرم که ملت ها با تفاهم کامل در قدم اول ریشه و بیناد بدبختی 
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ها را از تار و پود علل آن مطالعه نموده و بعد از ثبوت  امور آنهم مستقل و بدون اغراض و با شهود به محاسبه به آن 

ه اند تا بتوانند در قدم اول ملت را به قناعت برسانند و بعد از قناعت ملت آنانرا بصوب بخشایش و یکدلی پرداخت

 خوانده اند تا بتوانند خانۀ ویران شانرا با هم سر از نو آباد نمایند.

زپرس قرار آیا در این چهل سال این ملت شاهد آن بوده اند که در محکمه ای دولت یک جنایتکار جنگی را مورد با

داده باشد؟ آیا درین چهل سال خونباران بر ملت افغان دولتمنداری در دفاع از ملت بپا خاسته باشد؟ بخشایشی که 

اصلیتش اوهام است و این همه بت های بازاری و نمایشی بدست بیگانه مساءلۀ حقیقت و خطا و بررسی جنایات از 

انستان سوخته در آتش است که بدست غالمان نفس پرور و جانی مهمترین دشواریهای قابل بررسی شرایط امروز افغ

نقش گردیده و روی حقوق حقۀ ملت پا گذاشته شده و خواست ملت زیر سیالب خون ملت پنهان گردیده. اگر  عینک 

 حقیقت بر چشم بگذاریم و از خواهشات نفسانی بگذریم به این حقیقت دستیاب خواهیم شد که این رویا های بخشایش ما

بدون در نظر داشت وقایع رقتبار و واقعیت های تلخ تاریخ جز کندن گوری دیگری برای بیگناهی دیگری نیست. 

اینگونه ورطه های تاریک و مخوف را ملت افغان تجربه نموده اند و امروز در پی آن اند که در قدم اول نقاب از رخ 

داری و شهوات انسانی بردارند و بعد از آن رخ سوی این جنایتکاران پر از عفریتهای تمنیات پولداری و دولتمن

 مصالحۀ ملی آورند.

فهم اقدامات معقول در مقابل واقعیت های تاریخ این چهل سال و شناخت حوادث همراه با تحقیق دقیق و ثابت که بنیاد 

رت های دولت های اصلی این همه بدبختی ها را بدرستی، قدم های استواری را ضرورت دارد که ملت آنرا در شان قد

 دست نشانده نمی یابد. 

مصالحه ملی که اندیشۀ ملی ایست و برای تحقق بخشیدن این اصل دولت ملی با ثبات ملی ضرورت اصلی است تا 

بتواند با مطالعۀ دقیق و همه جانبۀ و عادالنه ملت را بسوی روشنایی ها بکشاند، نه با بنیاد کنونی نام نهاد ملی ولی 

جنبی، نه با وجود دست های آگنده بخون ملت در کرسی های حساس دولت و باالخره، نه با قدرت بیگانه. دست نشاندۀ ا

 در این جنایت قرن ملت خونبهای ضررورت دارد.

پیشنهاد مصالحۀ ملی حق ملت افغان است که برای رسیدن به این هدف واال  ضرورت به یک ابر مرد ملی دارد وبس 

 عقب برنمیگردد که میرویس هوتکی و احمد خان ابدالی به داد ملت افغان بشتابندولی صد حیف که زمان به 

 خدمتگاران و سپهساالران واقعی ملت را که همین جنایتکاران ریختند؟فرزندان و خود مگر ندیدی که خون 
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