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 20/02/0202                       حو٘س اًْضی

 باظی با ذْى ـِ٘ساى ّيي                           

 ذ٘اًت هلی اؼت!!!
 لسایت محترم استقالاز تشکر 

 

 
 

ذْى ُوْيٌاى بی گٌاٍ ّ بی زفاع ّ هظلْم زض کفْض غطلَ زض ذْى ها کَ ب٘فتط اظ ؼی ؼال ٗا ؼَ زَُ اؼت کَ 

ّالغ ـسۀ ها بٌام ُای گًْاگْى ّ بَ ـٍْ٘ ُای هرتلف ضٗرتَ ـسٍ ّ هی ـْز ٌُْظ، با ذْى ب٘فتط اظ زّ ه٘لْ٘ى 

 ـِ٘س ّيي ُوچٌاى بی باکاًَ ّ غ٘ط هؽؤّالًَ باظی هی ـْز.

ْل٘ػ ّ هماهات لىائی کفْض ُالٌس ( ـِ٘س بؼس اظ ؼپطی ـسى ؼَ زَُ ّ آًِن اظ يطف پ۰222ل٘ؽت پٌج ُعاض) 

 بَ ًفط هی ضؼس:

ارنواالن څتحقیقی را زیر نظر و رهبری یکی از  ۰۲1۲هالند در سال  این اسناد حاکی از آن است که پولیس " 
آغاز کرد. این شخص به ارتکاب جنایات علیه بشریت « ع هللا. امان»نام   شخصی به ۀهالند دربار  ارنوالیڅ  لوی

 ..."در افغانستان متهم بود 1۵۳۱ -1۵۳7ی ها  در سال
اها، ّا !!! اؼفا !!!! زضٗغا !!! ّ زضزا !!! کَ اظ يطف حکْهت هْجْزۀ افغاًؽتاى، هماهات لىائی، لْی 

څاضًْالی کفْض، ّظاضت زاذلَ، ّلؽی جطگَ ّ هفطاًْ جطگۀ هولکت، کو٘ؽْ٘ى هؽتمل حمْق بفط افغاًؽتاى ّ 

ؼال گصـتَ ًَ تٌِا ُ٘چ کاضی زض ظهٌَ٘ لْضت ًگطفت، بلکَ زض ٗک همطغ ضئ٘ػ جوِْض کفْض زض زّاظزٍ 

ذاق ُوَ جٌاٗتکاضاى جٌگی ُفت ثْضی ّ ُفت ثْضی زؼت بَ زؼت ُن زازٍ ّ فطهاى ػفْ ذْز ضا  ظٗط ًام " 

همالحۀ  هلی"، لازض کطزًس ّ ذْى زٍ ُا ّ لس ُا ُعاض ـِ٘س گلگْى کفي افغاًؽتاى ضا اظ ک٘ؽۀ ذل٘فَ بط 

 گط برف٘سًس ّ ضئ٘ػ جوِْض ُن زض پای آى ؼٌس ًٌگ٘ي، ُهِط لحَ گصاـت ّ ذاهْـاًَ اظ آى گصـت.ُوسٗ

لطاض گعاضـات هٌتفطٍ ُو٘ي ل٘ؽت پٌج ُعاض ًفطی اظ لطباً٘اى اؼتبساز حعب زٗوْکطات٘ک ذلك، چٌسٗي ؼال لبل 

جساض ّ هطٗعٗکَ پ٘فَ ًوْزٍ زض اذت٘اض ضئ٘ػ جوِْض کفْض لطاض زازٍ ـسٍ بْز، اها جٌاب ـاى ًظط بَ ؼ٘اؼت ک

چَ ذْؾ گفتَ اًس: "ؼْاض اظ زل پ٘ازٍ ًوی آٗس ّ ؼ٘ط اظ زل  اًس، آى گعاضؾ ّ ل٘ؽت ضا بَ فطاهْـی ؼپطزًس.

 گطؼٌَ". آذط زلی ضا غن اؼت، ًَ ـِطی ضا...

، چَ اتفاق افتاز کَ ضئ٘ػ جوِْض اهطّظ زض آذطٗي لحظات ضٗاؼت جوِْضی ذْٗؿ اظ ذْاب گطاى، ذْاب گطاى

ذْاب گطاى، بطذاؼت، اها زض حالت ذلؽَ ّ ذْاب آلْزٍ، چِاض جٌاٗتکاض جٌگی ّ ـؿ فاؼس بٌگی ضا گطز ذْز 

جوغ آّضز تا زض هْضز جٌاٗات ُن يبماى ـاى ـ٘طٗي ظباًی کٌٌس ّ ػالبت بَ ؼاذتي ٗک بٌای ٗازبْز ّ ٗک هؽجس 

 اکتفا ًواٌٗس.

 البال الُْضی چَ ذْؾ گفتَ اؼت:
 

 ! ذْاب٘سٍ، چْ ًطگػ ًگطاى ذ٘عای غٌچَ 

 ! کاـاًَ ها ضفت بَ تاضاج  غواى ذ٘ع

 ! اظ باًگ اشاى ذ٘ع ،هطؽ ؼحط ۀاظ ًال

  ! آتؿ ًَفَؽاى ذ٘ع ۀاظ گطهی ٌُگاه

  ! از خىاب گران، خىاب گران، خىاب گران خیس                             
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 ! از خىاب گران خیس                                                                  
 

ّا !!! چَ بطذاؼتٌی!! گْٗا جٌاب ضئ٘ػ جوِْض اظ پفت کٍْ لاف آهسٍ اًس ّ ًوی زاًٌس کَ زض آى ظهاى ـْم ّ زض 

 ـت!!!اظهٌَ ُای بؼس اظ آى بط اٗي هطظ ّ بْم چَ ُا ضفت ّبط هطزهاى آى چَ ُا گص

اهطّظ اگط بؼس اظ زّاظزٍ ؼال حکوطاًی، جٌاب ضئ٘ػ جوِْض زؼتْض ً٘وَ افطاـتَ ـسى ب٘طق هلی کفْض ضا 

بطای زّ ضّظ ه٘سٌُس، بسٗي هؼٌی تْاًس بْز کَ جٌاب ـاى با چٌسٗي زضجي هفاّض ذْز اظ اٗي لىَ٘ تاظٍ ايالع 

 حالل کطزٍ اًس  ّ...، بگصضٗن.

کتطٗي الساهی زض جِت پ٘ازٍ کطزى ٗک ػسالت اًتمالی، ّلْ ً٘ن بٌس ُن، زض يْل ظهاهساضی جٌاب کطظی کْچ

لْضت ًگطفت ّ اگط فؼال٘ت ُائی ُن زض ظهٌَ٘ اظ ؼْی هٌابغ غ٘ط حکْهتی ّ ؼاظهاى ُای حمْق بفط 

لْضت گطفت، جٌاٗتکاضاى لو٘سٍ زض اضگ بَ ـست ػکػ الؼول ًفاى زازًس ّ ضئ٘ػ جوِْض ُن ًظط بَ هملحت 

 ا ّ پٌِاى ذْز، باالی آى ذاک پاـ٘س.باظی ُای پ٘س

آًچَ زض حکْهت هْجْزٍ بَ ؼطزهساضی کطظی ّ ـطکا اًجام زازٍ ـس، هطاؼن ؼْگْاضی بطای چٌس جٌگ ؼاالض 

ّ  ؼاذتي همبطٍ ُای پط ظضق ّ بطق بطای ضُبطاى ـاى بْز ّ ًام گصاضی چٌس چِاض ضاُی ّ جازٍ ّ پٌُْځی بَ 

اٍ آظازی بمْضت کاهل بَ فطاهْـی ؼپطزٍ ـسًس، حتی ها ـاُس بْزٍ اٗن کَ ُفتۀ ًام ًاهی!!! آًِا، ّ اها ـِسای ض

ـِ٘س ّ ضّظ ـِ٘س ٗؼٌی چَ ّ بطای کی بْزٍ اؼت ّ کسام افطاز ّ اـراق ّ گطّپ ُا زض چٌ٘ي ضّظ ُای 

٘ل گل  فطهاٗفی بَ ظّضآظهائی ّ ػطبسٍ کفی پطزاذتَ اًس ّ هی پطزاظًس ّ ضئ٘ػ جوِْض بط همبطۀ کسام افطاز اکل

 گصاـتَ ّ ه٘گصاضًس ّ...

ٗک ًگاٍ گصضا بط ب٘اًات گِطباض ضئ٘ػ جوِْض زض ؼالوطگ ضباًی هی اًساظٗن ّ هی بٌ٘٘ن کَ ضئ٘ػ جوِْض زض 

 کجای کاض لطاض زاضًس:

اؼتاز بطُاى السٗي ضباًی ؼري  ىکفتَ ـس ٘ػ جوِْض کطظی کَ زض جطٗاى تجل٘ل اظ زّه٘ي ؼالگطز ئض -کابل:} 

 هی گفت؛ ثبات ّ حػ زفاع اظ اضظؾ ُای هلی ّ زٌٗی کفْض ضا اظ آضهاى ُای ـِسای افغاًؽتاى بطـوطز.

. اّ للح هی ذْاؼت ّ افغاًؽتاى با ثبات ضا احؽاغ ًبْزى اؼتاز ـسٗسا احؽاغ هی ـْز” آلای کطظی گفت: 

 {”.باـ٘ن؛ ظٗطا اّ افغاًؽتاى ضا ؼطبلٌس هی ذْاؼت آضظّ هی کطز. ها باٗس ازاهَ زٌُسٍ ضاٍ اؼتاز

ًرؽت اٌٗکَ احؽاغ، احؽاغ ًوی ـْز، بلکَ احؽاغ هْجْز اؼت. ـاٗس اٗي ٗک غلً گعاضـی باـس کَ ظٗاز 

هِن ً٘ؽت، اها چطا ضئ٘ػ جوِْض بَ ـِسای هلت کَ ب٘ؿ اظ زّ ه٘لْ٘ى ًفط ترو٘ي ظزٍ ه٘فْز، ُ٘چ اـاضۀ ًکطز؟ 

اک ـاًطا زض پای ًِال آظازی ضٗرتٌس ّ زض همابل تجاّظگطاى ضّؼی ّ ًْکطاى ظضذطٗس ـِسا اٗکَ ذًِْای پ

ـاى، ؼٌَ٘ ُا ؼپط کطزًس ّ ؼطُا باذتٌس ّ کٍْ ّ زـت ّ زهي کفْض ّ ـِط ّ ضّؼتا ّ آب ّ ذاک هولکت ضا با 

 "!تا تْ ًاًی بَ کف آضی ّ بَ غفلت ًرْضیذًِْای پاک ـاى ضًگ٘ي ؼاذتٌس، " 

جوِْض پٌج ؼال ظهاهساضی ضباًی ّ ـطکا ضا زض کابل اٗکَ ذْز آًطا بَ ّٗطاًَ هبسل کطزٍ بْزًس ّ  آٗا جٌاب ضئ٘ػ

( اظ ُوْيٌاى ها ضا ًاهطزاًَ ّ بی باکاًَ  زض ُواى کابل ۰0222ذْى ُای پاک ب٘ؿ اظ ـمت ّ زّ ُعاض)

ؽتاى با ثبات ضا آضظّ هی اّ للح هی ذْاؼت ّ افغاً ّٗطاى ـسٍ ضٗرتٌس، فطاهْؾ کطزٍ اًس کَ هی فطهاٌٗس: "

 "، آٗا زضّؽ ـاخ زاضز ٗا زم؟! کطز.

ًظاهی ذْز زض پی للح ّ ثبات ًبْزٍ اؼت. اّ با جٌگ ظازٍ ـس، با جٌگ  -ضباًی زض توام زّضاى ظًسگی ؼ٘اؼی

 ضـس کطز ّ با جٌگ بَ ًاى ّ ًْائی ضؼ٘س ّ اًسض آى ضاٍ ؼط باذت ّ للح يلبی فمً ٗک بِاًَ بْز.

 اظ هطزم ًرْاُ٘س کَ ازاهَ زٌُسۀ ضاٍ کؽی باـٌس کَ ُطگع زض هْضز ؼطبلٌسی افغاًؽتاى ًوی اًسٗف٘س. 

، ـِسای افغاًؽتاى ضا گطاًواَٗ ّ لِطهاًاى ّالؼی کفْض ًاه٘س ّ ػعت ّ افتراض کًٌْی افغاًؽتاى ضا (کطظی)اّ} 

 {.هطُْى ذْى پاک ـِسای کفْض زاًؽت

ـِسای اها ای کاؾ ضئ٘ػ جوِْض ه٘گفتٌس کَ زض ب٘فتط اظ ٗک زَُ ضٗاؼت جوِْضی ذْز بطای بعضگساـت اظ ) 

افغاًؽتاى، ـِسای گطاًواَٗ ّ لِطهاًاى ّالؼی کفْض کَ ػعت ّ افتراض کًٌْی افغاًؽتاى هطُْى ذْى ُای پاک 

کاضی اًجام زازٍ اًس ّ کسام ذسهتی زض ضاٍ (، چَ الساهاتی ًوْزٍ اًس ّ زض ظهٌ٘ۀ هجاظات لاتل٘ي ـاى چَ ـاى اؼت

حواٗت ّ لسضزاًی اظ ٗت٘وکاى هظلْم ـاى ّ بٍْ٘ ُای ؼطگطزاى ـاى اًجام زازٍ اًس ّ کسام بٌای  ٗاز بْزی زض کسام 

 گْـۀ کفْض آباز کطزٍ اًس.

ُاؼت. ها ّ ـوا ٗک آهاض اػالم ـسٍ اؼت. اها ـِسای ها بؽ٘اض بؽ٘اض ظٗازتط اظ اٗي آهاض” ضٗ٘ػ جوِْض گفت: } 

ّ توام هطزم افغاًؽتاى زض ظًساى پلچطذی ـِ٘س زازٗن ّ اٗي تٌِا هطبْي بَ ٗک لْم ًوی ـس. ضژٗن کوًْ٘ؽتی 

 {”.ّلت، تا تْاى زاـت هطزم ها ضا ـِ٘س کطز ّ توام ذاًْازٍ ُای ها، زض ضاٍ آظازی ّيي ـِ٘س زازًس
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ْز ّ زض اذت٘اض ـوا لطاض زازٍ ـسٍ بْز، اها تا اهطّظ بلی جٌاب ضئ٘ػ جوِْض! اٗي آهاض بؽ٘اض لبل اػالم ـسٍ ب

گْؾ ـٌْائی ً٘افت ّ اهطّظ کَ آى آهاض هٌتفط گطزٗسٍ اؼت، ـوا هجبْض ـسٗس تا اظ آى ٗازی کطزٍ ّ زض ُو٘ي 

(، اها ـوا ضژٗن کوًْ٘ؽتی ّلت، تا تْاى زاـت هطزم ها ضا ـِ٘س کطزحس اکتفا کطزٗس. ـوا ؼال ُاؼت ه٘ساً٘س کَ ) 

س ضتبَ گاى آى ضژٗن ذًْطٗع ّ ذائ٘ي بَ هلت ّ هولکت ضا ّظٗط ّؼف٘ط ّک٘ل ؼاذت٘س ّ کاضـٌاغ ّ هفاّض ّ بلٌ

... 

آٗا جٌاب ـوا لحظۀ ُن بَ ػسالت اًتمالی کَ زض ًرؽت٘ي ؼال ُای ظهام زاضی تاى بطای هطزم زضزهٌس افغاًؽتاى 

 ّػسٍ زازٍ بْزٗس، اًسٗف٘سٍ اٗس؟!

 هۀ ػول ًپْـ٘س ّ زض ٗد ًْـتَ ـس ّ زض آفتاب گصاـتَ.ّػسٍ  اٗکَ ُطگع ّ ُطگع جا

کطظی تاک٘س کطز کَ هطزم افغاًؽتاى ـِسای ذْز ضا فطاهْؾ ًرْاٌُس کطز ّ ُوْاضٍ ضاٍ آًاى ضا ازاهَ ذْاٌُس )

 (زاز.

مردم افغانستان شهدای خود را هرگز و هرگز فراموش نمی کنند و نخواهند کرد، چه شما بگوئید و چه هم مانند 
همیشه نگوئید و خاموشی پیشه کنید و  بر تاریخ سه دهۀ افغانستان خط بطالن بکشید. چگونه مردم خونهای 

 پاک عزیزان و جگرگوشه های خود را فراموش کنند؟!
 ."زمین فقط در آن جائی می سوزد که زیراش آتش روشن استچه خوش گفته اند: "  
فراموش نکرده و نمی کنند، قاتلین فرزندان و دلبندان خود را هم  همان گونه که مردم هرگز و هرگز شهدای خود را 

 فراموش نمی  کنند و تا عدالت در آن سرزمین اجرا نشود، امنیت هرگز بر نخواهد گشت.
از جانب دیگر بازهم به خاطر داریم که در نخستین سال زمام داری سرسپردگان روس در افغانستان و در فردای آنروز 

( 1۰۲۲۲ادار، سر استاد توانای خود و سر " نابغۀ شرق" را زیر بالشت جنایت کرد، لیست دوازده هزار)ایکه شاگرد وف
 قربانی حزب دیموکراتیک را در دیوار های وزارت داخله به نمایش گذاشت.

 آیا این پنج هزار شهید پاک افغانستان از جملۀ همان لیست دوازده هزار نفری اند، یا یک لیست جدا از آن؟!
اگر این لیست پنج هزار نفری را جدا از آن لیست دوازده هزار نفری حساب کنیم، در آنصورت در ظرف کمتراز یک 

( از هموطنان سر به کف ما  در زندانها و پلیگون های مرکز و 17۲۲۲سال حکمروائی این جانیان قرن، هفده هزار)
که بی شمار قربانیان این جنایتکاران وحشی، هرگز به نام والیات جام شهادت نوشیده اند. البته این تنها در حالیست 

 نویسی نرسیده اند و هیچ نام و نشانی از آنها باقی نیست.
اگر قبول کنیم همین لیست پنج هزار نفری، یک گوشۀ از آن لیست دوازده هزار نفری است، پس یک لیست هفت هزار 

 االثر است.شهید دیگردر همان زمان معیِن کمتر از یک سال، مفقود
اگر قبول کنیم که در نخستین سال حکمروائی حزب دیموکراتیک خلق که مقاومت مردم بصورت بسیار پراگنده موجود 
بوده است و رژیم فرصت نفس کشیدن داشته است، حفیظ هللا امین، فرد شماره دوم رژیم که در حقیقت میتوان او را فرد 

ار شهید را بیرون داد، یعنی در شرایط بسیار آرام و در عدم موجودیت شماره یک در آن زمان گفت، لیست دوازده هز
مقاومت های مسلحانه، این جانیان قرن بین دوازده تا هفده هزار هموطنان ما را از دم تیغ شقاوت شان کشیده اند و شاید 

 هم بیشتر از آن، پس در سال های بعدی اوضاع چگونه بوده است؟!
مرحلۀ نوین کودتای خونین ثور، یعنی بعد از تجاوز وحشیانۀ ارتش متجاوز روس بر  در سال های بعدی و بعد از

افغانستان، بدون هیچگونه چون و چرا ای، دامنۀ این کشتار ها و جنایات گسترده و گسترده تر شده است، پس در آن سال 
داشته است و از عمر سازمان های نخستین کودتای ثور که جنایت و کشتار هموطنان ما در مراحل اولیۀ خود قرار 

استخباراتی و جاسوسی رژیم  هم کمتر از یک سال می گذشت، آن جنایتکاران تاریخ زده و وجدان باخته در حدود دوازده 
تا هفده هزار هموطنان بی گناه و بی دفاع ما را به شهادت رسانیده و از کشته های دستان خون آلود شان لیست ها هم تهیه 

 کردند و...
اما و مگر! در سال های بعدی و تا سقوط حکومت دست نشاندۀ روس در افغانستان، بخصوص بعد از تجاوز نظامی و 

روس بر افغانستان، دامنۀ گیر و گرفت و زندان و شکنجه و اعدام های دسته جمعی در مرکز و والیات و زنده بگور 
زیر پرتاب کردن ها و هزار و یک نوع جرم و  کردن ها و از طیارات نظامی روسی اسیران دست و پا بسته را به

جنایت و قتل و کشتار  هموطنان آزاده و تسلیم ناپذیر ما، گسترده و گسترده تر گردید و این بگیر و ببند ها دیگر حد و 
 مرزی نداشت و سردمداران رژیم کودتا را یک عادت شوم گریده بود.

انیان در شکنجه گاه ها و ریاست های متعدد تحقیق و زندانهای مرکز و اگر از مبالغه و اغراق و غلو در مورد تعداد زند
والیات و ولسوالی های کشور، خودداری کنیم و حد وسط قربانیان استبداد را یک محاسبۀ تخمینی نمائیم، میتوانیم از 

یم و حد اوسط کشته شده همان دوازده هزار شهید بی  گور وکفن که لیست آنرا حفیط هللا امین بیرون داده بود، آغاز کن
گان دستان خونبار و جنایت گستر رژیم کودتا را، نه دوازده هزار و نه هفده هزار در سال و نه هم قرار لیست منتشرۀ 

( ۳۳۲۲پنج هزار نفری، پنج هزار در سال، بلکه بصورت تخمینی و با در نظر داشت حد اوسط آن، پنج هزار وپنجصد )
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هر سال پنج هزار وپنجصد ، در چهارده سال، یعنی 1۷۷۰تا 1۷7۱م، در طی سال های شهید در هر سال محاسبه کنی
، تنها و تنها در زندان ها و توقیف خانه های مرکزو والیات، در مجموع این شرف باخته گان جنایت گستر، حدود  شهید

نه ها و شکنجه گاه ها و پلیگون ها نفر از هموطنان ما را تنها و تنها در زندان ها و توقیف خا (77۲۲۲هفتادوهفت هزار)
 از دم تیغ شقاوت شان کشیده و به شهادت رسانید اند که این تعداد شامل مردان، زنان و اطفال معصوم میشوند.

 به قسمتی از همین لیست پنج هزار نفری یک نگاهی میکنیم :
 

 جرم                    محل سکونت                              شغل                                      اسم و ولد      نمبر 
 

 .مجددی                  مسکونى کابل،                  مامور برق،               ضیا هللا ولد غالم داوود،  -۲۱۲

 .مجددی                مسکونى غزنی، ؟                                           رفیع هللا ولد غالم داوود،  -۲۱۳

 .مجددی                  مسکونى غزنی،؟                                غالم داوود ولد صوفی آقا مجددی،  -۲۱۴

 .مجددی                مسکونى هرات، ؟                                             محمد انور ولد عبیدهللا،  -۲۱۵

 .مجددی                مسکونى هرات،                   زمیندار،                  فضل حق ولد عبدالواب،  -۲۱۶

 .مجددی                 مسکونى هرات،                  دکاندار،                   علی محمد ولد بوار الدین،-۲۱۷

 .مجددی            مسکونى کوهستان، ؟                                        عصمت هللا ولد هدایت هللا،  -۲۱۸

 .مجددی       مسکونى سرای غزنی،                 مامور متقاعد،              علی احمد ولد گدا احمد،  -۲۱۹

 .مجددی               کاپیسا، مسکونى                     زمیندار،             فیض احمد ولد محمد هاشم،  -۲۲۲

 .مجددی                مسکونى نجراب،                       معلم،                 عبدالجبار ولد عبدالواحد، -۲۲۱

 .مجددی                مسکونى هرات،              فارغ صنف دوازده،         احمد ضیا ولد احمد سعید، -۲۲۲

  استادپوهنځی طب -ولد محمد یوسف مسکونۀ شورنو مجددیعظیم  - ۴۴۵۴

 دای احمد مسکونۀ کابلگولد  مجددیعلی احمد  -۴۴۶۶

 لیسۀ حبیبیى غفارولد محمد کبیر مسکونۀ کابل  مجددید احسان ممح -۴۴۶۹

 ولد محمد ابراهیم مسکونۀ کابل مجددیضیا احمد  -۴۴۷۲

 مزدور حضرتواوارث خان ولد محمد خان، مسکونى کابل،  -۴۴۷۳

 مزدور حضرتوامحمدزاده ولد خیرگل، مسکونى کابل،  -۴۴۷۴

  مال امام منزل حضرتواغالم جیالنی ولد سیدو، مسکونى کابل،  -۴۴۷۵

 خلیفى حضرتواقا جان ولد محمد عیسی، مسکونى کابل، آ-۴۴۷۶

 هرات، زارع 5ولد عبدالکریم، مسکونى ناحیى  مجددیعبدالباقی -۴۴۸۵    

 هرات، زارع 5ولد عبدالکریم، مسکونى ناحیى  مجددیعبدالصمد -۴۴۸۶    

 هرات، زارع 5ولد عبدالوهاب، مسکونى ناحیى  مجددیانورجان -۴۴۸۷    

 ولد آقاجان مجددی، مسکونى غزنی مجددیغالمداد مشوور بى باباجان - ۴۵۳۲

 معدنولد محمدغالمداد، مسکونى دهبوری، مامور وزارت  مجددیضیاءهللا -۴۵۳۳

 ولد غالم داوود، معلم، مسکونى دهبوری مجددیهللا  رفیع-۴۵۳۴
 

ًفط زؼتگ٘ط ّ بَ ـِازت ضؼ٘سٍ اًس، اٗي زض حال٘ؽت کَ ًظط بَ هؼلْهاتی کَ اظ  0۰زض لؽت فْق اظ ٗک ذاًْازٍ،

ذاًْازۀ هحتطم هجسزی بسؼت آهسٍ اؼت، زض آى گ٘ط ّ گطفت ُا ّ بگ٘ط ّ ببٌس ُا، ب٘فتط اظ ٗکمس ّ ـمت ّ 

ضّاًۀ ظًساى  ( ًفط اظ اػىای آى ذاًْازٍ ضا کَ ـاهل هطزاى، ظًاى ّ ايفال هی ـسًس، زؼتگ٘ط ًوْزٍ 0۰۰ّپٌج )

ؼاذتٌس کَ البتَ بؼس اظ هستی ظًاى ّ کْزکاى زّباضٍ ضُا ـسًس، اها هطزاى ّ جْاًاى  ذاًْازٍ کَ تؼساز ـاى بَ 

 ( ًفط ه٘طؼ٘س،ُطگع بطًگفتٌس.) ضّاى آى ضفتَ گاى با تواهی ـِسای  ضاٍ آظازی ـاز باز!(0۰۰)

فتَ گصاـت، اٗي اؼت کَ زض باالی ل٘ؽت ُا بمْضت ّ اها آًچَ  زض ُو٘ي ل٘ؽت باال لابل زلت اؼت ّ ًباٗس ًاگ

، هفرك ـسٍ اؼت ّ بؼس ُا کَ گ٘ط ّگطفت ُا حس ّ هطظ ضا جرمّ  محل سکىوت، شغل، اسم و ولذ؛ ومبرهٌظن 

زضًْضزٗسٍ ّ حؽاب ّ کتاب آى بمْضت هٌظن زٗگط همسّض ًبْزٍ ّ فطلت کافی بطای جٌاٗت گؽتطاى حعب 
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ط هطاػات ًفسٍ اؼت ّ اٗي ذْز ه٘طؼاًس کَ هؽتٌطم٘ي، ـکٌجَ گطاى ّ اػسام بالی ًواًسٍ اؼت، اٗي الل زٗگ

چ٘اى ضژٗن کْزتا زض ضٗرتي ذْى فطظًساى لسٗك اٗي ذطۀ آظازگاى بَ اًساظٍ ای همطّف  ّ هفغْل بْزٍ اًس کَ 

 ٌُس.حتی فطلت ؼط ذاضٗسى ُن ًساـتَ اًس ّ زٗگط لازض ًگطزٗسٍ اًس آى هفرمات ضا بَ ُواى گًَْ اًجام ز

( کَ اظ ًگاٍ جاً٘اى بی جرمٗک ًکتۀ زٗگط ُن ًباٗس ًاگفتَ بواًس ّ آى اٌٗکَ زض ُو٘ي ل٘ؽت باال ظٗط کتگْضی )

ؼکتاضٗؽت،  -افغاى هلتی -هائْئ٘ؽت -وس اًمالب -اـطاض -ُوَ چ٘ع، بَ برؿ ُای هرتلفی چْى: ) اذْاًی

٘اى ـطف باذتَ ُوَ جطم بْزٍ اؼت، اال ذلمی ّ تْيئَ ّ...، ( ، تمؽ٘ن بٌسی ـسٍ اؼت، اظ ًظط اٗي جاً -ذوٌ٘ی

( ًفط لطباً٘اى ذاًْازۀ هجسزی، لطف ُو٘ي بْزٍ اؼت کَ اظ ذاًْازۀ هجسزی بْزٍ 0۰۰پطچوی بْزى، اها جطم ) 

اًس ّ اٗي  اظ ًظط ؼطزهساضاى ضژٗن  کْزتا چٌاى جطم بعضگ ّ ًا برفْزًی هحؽْب هی ـسٍ اؼت کَ حتی زّ 

ال اهام هٌعل حىطت ُا ّ ذل٘فۀ حىطت ُا ُن باٗس بَ ُو٘ي جطم هعزّض بْزى ّ ًفط هعزّض حىطت ُا ّ ه

 هالاهام بْزى ّ ذل٘فَ بْزى حىطت ُا ، جاى ُای ـ٘طٗي ذْز ضا اظ زؼت  هی زازًس.

، کَ زض ؼال " بَ للن ُوْيي هحتطم" ه٘طّٗػ ّضزک، "پطچن ز جٌاٗاتْ ژًّسی اؼٌاز -ز ذلك  البتَ زض کتاب "

ه٘الزی اظ ٗک کتابفطّـی پفاّض زّ جلس آًطا ذطٗساضی ًوْزٍ ّ بَ ذاًْازۀ ـِسای ُگن ـسٍ تحفَ زازم، 022۰

ل٘ؽت باال آهسٍ ًفط ـِ٘سی بْز کَ زض0۰ل٘ؽتی کَ اظ ـِسای ذاًْازۀ هحتطم هجسزی زض آى زضج بْز، ب٘فتط اظ 

 طی افتازٍ اؼت.اؼت کَ ًوی زاًن چگًَْ اظ اٗي ل٘ؽت ُای پٌج ُعاض ًف

اٌٗکَ لبغت هللا ذاى هجسزی بطای چِاض ضّظ لسضت ّ زّ ضّظ ضٗاؼت جوِْضی ًَ تٌِا ذْى ب٘ؿ اظ زّه٘لْ٘ى 

ـِ٘س پاک ّيي ضا اظ ک٘ؽۀ ذل٘فَ برف٘س ّ ذالف فطهْزۀ حىطت باضی تؼالی کَ حك الؼبس ضا حتی ذساًّس ُن 

( ًفط ـِ٘س ذاًْازۀ هجسزی 0۰۰مس ّ ـمت ّ پٌج)ٗکًوی تْاًس ببرفس، ػول کطز، بلکَ ذْى ُای پاک ب٘ؿ اظ

پطچوی ذْز تحفَ گْٗا تمسٗن کطز ّ زض هست زّاظزٍ ؼال گصـتَ حتی بَ ذْز  -ضا ً٘ع بَ هؤتلف٘ي ّ زّؼتاى ذلمی

ظحوت ًساز تا ٗک هطاؼن زػا ّ فاتحۀ ُذفک ّ ذالی ُن بطای آى ـِسا بطگعاض کٌس. اظ اٗفاى ب٘ؿ اظ اٗي ُن ًوی 

ـت، آذط جٌاب ـاى فاه٘ل ذْز ضا اظ افغاًؽتاى ب٘طّى کطزٍ بْزًس ّ هْئی ُن اظ ؼط ٗکی اظ آًِا کن تْاى تْلغ زا

 ًفسٍ بْز. ّالؼاً زلی ضا غن اؼت، ًَ ـِطی ضا. 

حال کَ ذْز هطٗه ّ ؼالرْضزٍ ّ ًاتْاى ـسٍ اًس، فطظًس زلبٌس ذْز ضا ّاضز باظاض هکاض ؼ٘اؼت ًوْزٍ ّ 

 ضٗاؼت جوِْضی بطای اّ اؼت. بگصضٗن...ذْاؼتاض همام هؼاًّ٘ت اّل 
 

زپٌځْ ظضّ افغاى کْضًْ٘ تاظٍ تحت ػٌْاى "  0202ؼپتاهبط 0۲( هؤضذۀ ؼپْږهۍ ضازْٗزض ٗک لؽوت گعاضؾ)

 "، اًسضٗي ظهٌَ٘ آهسٍ اؼت: ـْٓ غن اّ زاًتمالٖ ػسالت جسٕ اړت٘ا

ؽت چې ذپْض ٘زّژل ـّْ کؽاًْ کْم لزذلم٘اًْ زحکْهت جٌطال ـٌِْاظ تڼٖ ؼطًْـت ّضځپاڼې تَ ّّٗل، "...، 

څرَ ٗې بغاّت کړٓ ّ اّ زحکْهت زًسٍ زٍ چې لَ  قاوىوي او مشروع وظامـْٓ زا ُغَ کؽاى زٕ چې زّذت لَ 

 "...ذپلْ هلٖ ګټْ زفاع ّکړٕ

اٗي ُواى ـٌِْاظ تٌی اؼت کَ باضی غالم ظضذطٗس هتجاّظٗي ضّغ بْز ّ زض ذسهت بَ اـغالگطاى ضّؼی بَ 

ّ ّظاضت زفاع ضژٗن کْزتا ضؼ٘س ّ بؼساً ػلَ٘ ضژٗن ًج٘ب زؼت بَ کْزتا ظز ّ لس ُا ُوکاض  زضجۀ جٌطالی

ًظاهی ذْز ضا بَ کفتي زاز ّ ذْزؾ فطاض کطز ّ بَ گلبسٗي حکوت٘اض پْ٘ؼت. اٗي ُواى ـٌِْاظ تٌی اؼت کَ 

 باضی زض ضژٗن اهطٗکائی کًٌْی ذْاب ضٗاؼت جوِْضی ُن هی زٗس.

"، ه٘رْاًس ّ للملَ ه٘کٌس ّ لْلَ هی قاوىوي او مشروع وظامّذت  زذْز ضژٗن کْزتا ضا "  اّ با زٗسٍ زضائی شاتی

کفس کَ پٌج ُعاض ـِ٘س کفتۀ زؼتاى ذًْباض ضفمای حعبی اؾ زض همابل ٗک ًظام لاًًْی؟؟!! ّ هفطّع؟؟!!، 

 ای پاک ـاًطا بطٗعاًس.بغاّت  کطزٍ بْزًس ّ ّظ٘فۀ حکْهت بْز کَ آًاى ضا بَ کفتاضگاٍ ُا ضّاًَ کطزٍ ّ ذْى ُ

اٗي گًَْ افطاز تاضٗد ظزٍ ّ ذسا ـطهاًسٍ ّ هطزم ضاًسٍ ضا باٗس بَ پای ه٘ع هحکوۀ هلت کفاً٘س ّ باظهاًسگاى ـِسا  

 ُوَ باُن باٗس بط چِطٍ ُای هٌحْغ ـاى تف بٌ٘ساظًس.

کب٘ط ضًجبط ّ...، باٗس با اٗي افطاز ضا بَ ـوْل اؼسهللا ؼطّضی، ـٌِْاظ تٌی، ؼ٘س هحوس گالب ظّی، حٌ٘ف اتوط، 

زؼت ُا ّ پا ُاٗی زض غل ّ ظًج٘ط بَ توام گْض ُای زؼتَ جوؼی کفف ـسٍ زض هطکع ّ ّالٗات کفْض بطز کَ اظ 

ـِسای هلت هؼصضت برْاٌُس ّ کْض ُای زؼتَ جوؼی زٗگطی ضا کَ ٌُْظ ؼط اظ ذاک بسض ًکطزٍ اًس، بَ 

 باظهاًسگاى ـِسا ًفاى زٌُس.

 ذْى ًا حك زؼت اظ زاهاى لاتل بطًساـت                                         

 زٗــسٍ باــی لـکَ ُـای زاهـي لمــاب ضا                                   
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ٗکی اظ زّؼتاى ه٘گفت ًام ػبسالطؼْل ؼ٘اف ُن زض ُو٘ي ل٘ؽت هْجْز اؼت، اها اّ ظًسٍ اؼت. ) فطاهْؾ ًکٌ٘ن 

 اه٘ي اؼت.( ّ ً٘ع ُوْيٌی زض جائی ًْـتَ بْز کَ زض ل٘ؽت هتصکطٍ ًام ػسۀ اظ کازض کَ ؼ٘اف پؽط ذالۀ حف٘ع هللا

 ُای ذلمی شکط ـسٍ کَ ٗک تؼساز ـاى ٌُْظ ُن ح٘ات زاضًس ّ...

 ذسهت آى زّؼت ّ اٗي ُوْيي ػطن ـْز اٌٗکَ:

 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

 الغر صفتان زشت خو را نکشند

 گر عاشق صادقی زکشتن مگریز

 مردار بود، هر آنکى او را نکشند
 

ـاٗس اٗي ل٘ؽت بمْضت زل٘ك حاّی پٌج ُعاض ًفط ًباـس ّ ـاٗس زض بؽا لؽوت ُا ٗک تؼساز ًام ُا بَ تکطاض آهسٍ 

باـس ّ ً٘ع اهکاى زاضز تؼسازی  هحسّزی اظ اٗي افطاز کَ زض ل٘ؽت ـِسا اؼوأ ـاى شکط ـسٍ اؼت، ٌُْظ ظًسٍ 

اها ّ هگط زٗگط، اها زض ُکل، ُطگع ظضۀ اظ باضگطاى جٌاٗات اٗي ـطف باذتگاى زٗسٍ  باـٌس ّ بؽا ـاٗس ّ باٗس ّ

زضا ّ جٌاٗت گؽتط ضا کن ًوی کٌس ّ زض هاُ٘ت جٌاٗت تغ٘٘طی ّاضز ًوی کٌس. اٗي ل٘ؽت فمً ُهفت ًوًْۀ ذطّاض ّ 

 ظضٍ ای اظ بؽ٘اض ّ لططۀ اظ ابحاض جٌاٗات اٗي جاً٘اى تاضٗد ظزۀ لطى اؼت.

ِ٘س زازۀ ها زض زاذل ّ ذاضج اظ کفْض بَ ـست زض البالی اٗي ل٘ؽت ػطٗه ّ يْٗل کَ ـوۀ اظ ُوْيٌاى ـ

جٌاٗات بی حس ّ حمط ضژٗن کْزتا ضا بَ ًواٗؿ گصاـتَ اؼت،  زض جؽتجْی ًام ُای ػعٗعاى اظ زؼت ضفتۀ 

 ذْٗؿ اًس ّ هطاؼن فاتحَ ّ زػا بط پا کطزٍ اًس ّ زض اًتظاض اجطای ػسالت اًس.
 

 "دفه شهذاي خىد را میخىاهیمما محل 
 

(: ّاضث٘ي ـِسآ افغاًؽتاى، اظ زّلت ذْاؼتاض زضٗافت هحل زفي لطباً٘اى ظهاى ٢0ه٘عاى 2کابل )پژّاک،} 

ضژٗن کوًْ٘ؽتٔ ّ ًمب پٌجِعاض ترتَ ؼٌگ با تمْٗط لطباً٘اى، زض کاخ ضٗاؼت جوِْضٓ ّ ٗا زض ظًساى 

 {.پلچطذٔ ـسًس

زض زاذل افغاًؽتاى باٗس ُوَ زؼت بَ زؼت ُن زٌُس ّ هماهات هؽؤّل کًٌْی ضا ُوْيٌاى ـطٗف ّ ـِ٘س زازۀ ها 

ّازاض بؽاظًس تا زض ُوکاضی با پْل٘ػ ب٘ي الوللی، ؼ٘س هحوس گالب ظّی ّ حٌ٘ف اتوط ّ ًبی ػظ٘وی ّ ... ضا اظ 

اظ ذاضج زاذل کفْض ّ زؼتگ٘ط پٌجف٘طی ّ ؼل٘واى الٗك ّ ػبسالمسّغ غْضبٌسی ّ ػْن ًبی ظازٍ ّ...، ضا 

کفْض زؼت ّ پا بؽتَ بَ هحکوۀ ُاگ ٗا ًْضًبطگ تحْٗل زٌُس ّ ًفاى گْض ُای زؼتَ جوؼی ٌُْظ کفف ًاـسٍ 

 ضا زض اذت٘اض ذاًْازۀ ـِسا بگصاضًس.

ًمب پٌجِعاض ترتَ ؼٌگ با تمْٗط لطباً٘اى زض ُط ًمطۀ کفْض کَ باـس، همسّض ًرْاُس  اظ ًظط اٗي کوتطٗي

بْز، چَ لطباً٘اى ضژٗن کْزتا بَ ُو٘ي پٌج ُعاض ًفط ذاللَ ًوی ـْز ّ لطاض اٗکَ ػطن ـس، لطباً٘اى اؼتبساز 

هرتلف تحم٘ك ّ پل٘گْى حعب زٗوْکطات٘ک تٌِا ّ تٌِا ّ فمً ّ فمً زض ظًساى ُا ّ ـکٌجَ گاٍ ُا ّ ضٗاؼت ُای 

 ُای ضژٗن بمْضت اّؼً يی چِاضزٍ ؼال بَ ب٘ؿ اظ ُفتاز ّ ُفت ُعاض ًفط ه٘طؼس.

اها حکْهت  کًٌْی زض ُو٘ي چٌس هاُی کَ اظ ػوطؾ بال٘ؽت، الالل ٗک کاض ذ٘ط اًجام زُس ّ زضؼت زض هطکع 

آظازی ّ ػسالت آباز کٌس ّ زض آى  ـِط، ٗؼٌی زض للب کابل ّ ًَ زض پلچطذی، ٗک بٌای ٗاز بْز بٌام ـِسای ضاٍ

بٌای ٗاز بْز ًام ُای هباضک ـِسا ضا با هفرمات ّ تاضٗد ـِازت ـاى حک کٌس ّ ٗک ٗا زّ جِت آى بٌای ٗاز 

بْز ضا ؼف٘س بگصاضًس تا زض آٌٗسٍ ذاًْازٍ ُای ـِسای بی گْض ّ کفي افغاًؽتاى، هفرمات ـِسای ذْز ضا با تاضٗد 

اى زض اذت٘اض هماهات هؽؤّل لطاض زٌُس تا بَ هطّض ظهاى زضج آى لفحات ؼپ٘س زؼتگ٘طی ّ ٗا هفمْز ـسى ـ

 گطزز.

ّ اها زض ذتن اٗي هرتمط باٗس تصکط زُن کَ بطای هي حمِ٘ط فمِ٘ط ؼطاپا تمم٘ط، ٗک هطلب زض تمو٘ن ضٗاؼت 

ًی ّ ػعای هلی جوِْضی ّ ضُبطاى جِازی ّ ...، تاضٗک ّ پْـ٘سٍ هاًسٍ اؼت ّ آى اٌٗکَ چطا تاضٗد فاتحَ ذْا

 اًتراب ًوْزٍ اًس؟! هشتم میسانّ ً٘وَ افطاـتي ب٘طق هلی کفْض ضا بَ ضّظ 

هماهات هؽؤّل زض لمط ضٗاؼت جوِْضی ّ ؼرٌگْٗاى هتؼسز ضئ٘ػ جوِْض ّ ٗا هؼاًّاى ؼرٌگْٗاى باٗس زض اٗي 

 ، ًِفتَ اؼت!!!هشتم میسانلؽوت بطای هطزم ضّـٌی هی اًساذتٌس کَ چَ ذمْل٘تی زض ضّظ 

 آٗا کسام لْهاًساى جِازی ّ ٗا ّابؽتگاى ضُبطاى ـاى زض چٌ٘ي ضّظی کفتَ ًفسٍ اًس؟؟!!
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چطا هماهات ٗکی اظ ضّظ ُائی ضا جِت ػعای هلی  اًتراب ًکطزًس کَ زض ُواى ؼال کفتاض ّ ٗا ؼال ُای بؼس، 

فتط اظ ظًساى هرْف ُوْيٌاى آظازٍ ّ زض زضبٌس کف٘سٍ  ـسۀ ها، بمْضت گطّپ ُای ب٘ؽت ٗا ؼی ًفطی ّ ٗا ب٘

 پلچطذی کف٘سٍ ـسٍ ّ زض پل٘گْى ُای ػمب ظًساى، ؼالذی ـسًس؟!

جْاب ؼازٍ اؼت! ضئ٘ػ جوِْض اًسضٗي هْضز بجای هفْضٍ با ذاًْازۀ لطباً٘اى، با لْهٌساًاى ّ ضُبطاى جِازی ّ 

ؼۀ لطى اظ زؼت زّ ؼَ ضؼْای زٗگط بَ هفْضٍ ًفؽتٌس، افطازی کَ حتی ٗک ًفط اظ ػعٗعاى ذْز ضا زض آى فاج

ًسازٍ اًس ّ اظ آًچَ زض زاذل ظًساى  ُا ّ  کفتاض گاٍ ُا ّ پل٘گْى ُای ب٘فواض اتفاق افتازٍ اؼت، کاهالً بی ايالع 

 ُؽتٌس.

ّ اها هٌی ذؽتَ زل، فاضؽ اظ ُط ًْع ؼل٘مۀ لْهی ّ لب٘لْی ّ حعبی ّ تٌظ٘وی ّ ؼاظهاًی ّ...، با ذْاًسى ل٘ؽت 

ططٍ فطّ ضٗرتن ّ ظضٍ ظضٍ آب ـسم ّ زضٗا زضٗا گطٗؽتن ّ ه٘ساًن ّوغ ُط ُوْيي لطباً٘اى ُوْيي ذْز، لططٍ ل

 آظازۀ زٗگط هي ُن چٌ٘ي بْز اؼت ّ چٌ٘ي ذْاُس بْز.

ب٘ائ٘س زؼتاى تْاًای ذْز ضا بَ ُوسٗگط زُ٘ن ّ زؼت بَ زؼت ّ باُن زض اجطأ ّ بطلطاضی ػسالت زض کفْض 

ظ ػعای ػوْهی فطهاٗفی زّلت ّ ؼاذتي ٗک هؽجس ّ ٗک هفتطک ّ هحبْب ذْز تالؾ کٌ٘ن ّ زض ٗکی زّ ضّ

هٌ٘اض کْچک زض ٗک گْـۀ زّض افتازۀ پاٗترت بؽٌسٍ ًکطزٍ ّ ٗاز ػعٗعاى اظ زؼت ضفتۀ ذْٗؿ ّ فطظًساى 

جاًباذتَ ّ لسٗك کفْض ضا ُو٘فَ گطاهی زاضٗن ّ ًگصاضٗن اٗي فطظًساى ضـ٘س  هِ٘ي ّ اٗي لطباً٘اى اؼتبساز بَ 

 ًس!!!فطاهْـی ؼپطزٍ ـْ

 

 گْض ذًْ٘ـي ـِــ٘ساى بَ تـْ آّاظ زُـس

 آتفی ضا کَ فطّظاى ـسٍ ذاهْؾ هکي

 
 

 


