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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۰۱۷/۰۶/۱۴                                                                                یداور بینج

را باید گشود دوسیه ناگشوده قتل احمد ظاهر  

دست بکار شود فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپا  
 

 در این جا خون ناحق از گریبانی نمی گیرد         ولو صد لکه یی در دامن قاتل شـــــود پیدا
 "علیشاه احمدی حباب"
 

که  زائیده  تقابل ابر قدرت ھای متخاصم در گیرو دار جنگ سرد در کشور ما  1357ثور  ننگین فاجعه یا کودتای
. بدنبال میگیردقربانی  پیھم مردم ما بی پناه وبیگناه ما ازمستقیم و غیر مستقیم   بود؛ از روز شوم  وقوع آن تا کنون

ر طی سی ونه سال اخیرمستمراً با بطن کودتای مذکو زایده از رژیم ھا و گروه ھای مسلح جنگی  -انفالق ثور
نقص و ھر یکی ھم ظاھراً جھت برائت شان پیوسته بدنبال بھانه  صریحاً حقوق بشر را  اعمال شکنجه، قتل و ترور،

امین   -ھا، روایتھا وفتوی ھا بوده اند.  روزگاری حزب برسر اقتدار ونام نھاد دموکراتیک خلق برھبری تره کی
ار و دور کردن خس وخاشاک از مسیر آن تا توانست دمار از روزگار مردم ما در آورد. زیرنام تاسیس دولت پرولت

وامروز ھم گروه ھای نام نھاد داعش و طالب تحت بھانه خدمت به اسالم با اجرای عملیات تروریستی و انتحاری 
کی را در کشور ما فراھم تا زمینه حضور و قدرت پنجابی ھای پا موطنان بیگناه ما را شھید،ھر روز ده ھا تن از ھ

شخص محمد دأوود و خانواده  ضد انسانی کودتای مذکور سازند. درنخستین سحرگاه کودتای ثور اولین گروه قربانی
ریختن عقده ھای چرکین و آماسیده درونی  امین  در راستای –بیگناه اش بود، وبدنبال آن رژیم حاکم خلقی تره کی 

شنفکران، رو دسته -دسته  ، بیطرف وحتی خودیشخصیتھای مخالف ساب با گروه ھا وتصفیه حشان  و 
 ،؛ در ادامه این تراژدینمود دھقانان  را راھی کشتار گاه ھا و حتی کارگران ومذھبی  -دگراندیشان، شخصیت ملی 

را  ، احمد ظاھریکی از نوابغ عرصه ھنرموسیقی کشور و خطه 1358جوزای  مدر بیست و چھار جانیان خلقی
 .مالحظه خائینانه به قتل رسانیدند بدون ھرگونه

گروھی،  آنچه در این میان مشھود ورنج آور است، اینست که طی سی و نه سال اخیر قانون و عدالت فدای منافع  
کمه ویا به مح ،در راستای تأمین عدالت وکمتر قاتل و جانی ھا شده مصلحت حزبی، قومی، سمتی، تنظیمی و

امید میرفت که بعد از سقوط دولت طالبان و تاسیس دولت جدید مبتنی به قانون . است ستاده شدهریسمان دار فر
مگر متاسفانه که دولت  -یابی و به پنجه عدالت سپرده شوندقاتلین مردم افغانستان تعقیب، رد  ؛عدالتاساسی و تأمین 

ھرگز قاتلین مردم افغانستان را به پنجه اکثریت مردم افغانستان خالف توقع  -ییسلیقه  ملحوظات به بنا حامدکرزی
تعین کمسیون جھت دریافت ھر چند دولت فعلی نیز ھمان راه را میرود. شور بختانه که  دادگاه وعدالت نسپرد. و

ادر وف یکی از نان و بخاک سپاری دوباره و محترمانه  بقایای جسد موصــوود خد دأمحمـ یدــد شھـــبقایای جس
میشد که آن  ترین کار ھای خوب است که حامد کرزی طی حکومتداری سیزده ساله اش به آن دست یازید. ولی بھتر

، تا و خانواده اش را صادر میکرد محکمه قاتالن داوود خان  جناب کرزی به ارگانھای عدلی وقضایی کشور دستور
. ولی متأسفانه که زدو برای محاکمه کلیه مجرمین وقاتالن جنگی ھموار میشد در مورد، راهبا اجرای قانون وعدالت 

که تعدادی از آدم ھای شامل در قتل داوود جایی بود مصلحتھای خالف قانون وعدالت در رژیم کرزی تا و بند ھا 
ی خوش آب و تعدادی ھم در شھر ھا است جمھوری جلو رفتندحتی تا کاندیداتوری پست ری چون شھنواز تنی خان

عدلی ، فارغبال زنده گی نموده و بیشرمانه حرکت تعرضی کودتای ثور  وھوای اروپا بدون کدام تشویش از تعقیب
 و قتل داوودخان را دفاع مشروع نیزقلمداد میکنند.

 
 و اما احمد ظاھر 
ره احمد ظاھر اطتا کنون مردم ھنردوست افغانستان ھرسال خمرگ وی احمد ظاھر از نخستین سالگرد  د از قتلبع

خاطره ھنرمند بی بدیل تاریخ  معاصر  -برپایی محافل و سخنرانی ھا گرفته تا  نوشتن مقاالت را  گرامی داشته و از
دھه از قتل احمد ظاھر ھنوز بدیلی نزدیک به چھار  با و جود گذشترا زنده نگه داشته اند. وخطه افغانستان 
برای نسلی  نماید.پر موسیقی حمد ظاھر را در عرصه ھنر  تا جای خالی انخواھد شد شاید ھم ھرگزپیدا  پیدانشده و
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فراموش ناشدنی، و برای نسل ی است نوآوری ھای ھنری وصدای احمد ظاھر خاطره ی که با احمد ظاھر زیست
اگر اما  یی است بی بدیل وماندگار.ه ، احمد ظاھر اسطوره اندھای که بعد از فوت احمد ظاھر پا بعرصه گیتی گذاشت

یاد ویرا دارھرساله، سالروز شھادت و دوستان و دوستداران ھنر احمدظاھر بطور گسترده وشاناز یکطرف ھنر
سال اخیر دولت ھای بر سر اقتدار، در امر به محکمه  ھشتشته اند؛ در طرف مقابل طی سی وبگونه ای گرامی دا

 اند.  اھر ھیچ اقدامی نکردهکشاندن قاتل ویا ھم قاتالن  احمد ظ
نا بجا وحتی پامال عمدی خون  - عادالنهبسیار نا  به ارتباط چگونگی قتل احمد ظاھر  آنچه از شواھد بر میآید، 

{. دالیل منطقی زیادی ه استبگوئیم} احمد ظاھر در حادثه ترافیکی به قتل رسید اگر احمد ظاھر خواھد بود که
 رد میکند. یلقرار ذ قتل احمد ظاھر را در حادثه ترافیکیوجود دارد که 

اگر موتر حامل احمدظاھر به آن شدت به صخره کوه اصابت نمود که از اثر آن میله فلزی نگھدار  شیشه عقب  -1
را نیز متناسب به  موتر بایست دیگر سر نیشنان د ظاھر فرو رفت، شدت ضربهبین به کنار راست پیشانی احم

 موقیعت آنھا در داخل موتر حتماً متضرر میساخت. درحالیکه بقیه سرنیشنان صحیح وسالم و بودند.
احمد ظاھر ھم  موتر موقیعت داشت و و جلو چپ در جناح راننده موتر یا محبوب هللا پاچا بدون ھرگونه تردید -2

جلوکشیدن سرنیشنان به جلو، باید جناح چپ پیشانی در کنار راست؛ پس در صورت اصابت موتر به صخره و 
 احمد ظاھر به شیشه عقب بین اصابت میکرد نه جناح راست پیشانی مذکور.

سیخ آھنی و یا میله پالستیکی نگھدارنده شیشه عقب بین، توسط خود شیشه مذکور و قاب آن سپر شده است؛ در  -3 
شیده میشوند. در مقابل که سرنشینان موتر به شدت به جلوک بسیاری از حادثات ترافیکی واصابت موتر از قسمت

وپارچه ھای شیشه عامل زخمی شدن سر  شیشه عقب بین، شیشه مذکور شکسته نشین به سر -صورت برخورد سر  
سر سرنشین فرو رود. آنھم پیشانی یا میگردد. ولی محال است که سیخ نگھدارده شیشه مذکور از سپر گذشته وبه 

سیخ مذکور فلزی باشد نه پالستیکی.. ولی در ھر دو حالت خود شیشه وقاب آن سپر بسیار قویی است  در صورتیکه
 که مانع عبور میله وفرو رفتن آن به بدن سرنیشین میگردد.

 جسداحمد ظاھر را معاینه نموده اند اذھان داشته مرکز والیت پروان دوکتورانی که در شفاخانه شھر چھاریکار -4
ی شش پیشانی احمد ظاھر بلکه به شقیقه راست سر موصوف به اندازه پنج ال اند که سیخ فلزی نه به جناح چپ

 سانتی متر فرو برده شده بود.
ً آنچه گفته  آمدیم فرضیه فرو رفتن میله شیشه عقب بین به سر احمد ظاھر در جریان تصادم موتر کامالً رد  بنا

 ت که احمد ظاھر توسط کدام اله جاریه یا اسلحه به قتل رسیده است.  میگردد. ولی این در خور توجه اس
مسئله فیر گلوله یا مرمی به پیشانی احمد  ظاھر را نیز از طرف دوکتوران  شفاخانه شھر چاریکار رد شده است.  

از طرف مقابل توسط ضربه آله جاریه وفلزی نوک تیز  طرفین  نتیجه اینکه احمد ظاھردرجریان مجادله تن به تن با
 راست اش و فرو رفتن آله مذکور تا پنج الی شش سانتی متر در داخل مغز اش، به قتل رسیده است.به شقیقه 

اکن کشورھای غربی حیات و س شاھدان عینی قتل احمد ظاھر یعنی محبوب هللا پاچا، شھناز وشکیال اکنون درقید
حادثه قتل احمد ظاھر را پیگیری و  است تا افغانستان دولت ارگان ھای عدلی وقضایی بناً وظیفه حکومت و میباشند.

ی قتل ن و شاھدان این قتل را به میز محکمه کشانده تا حقیقت ماجراعامال ر ھمکاری پولیس بین المللی ) انترپول( د
این کار به افعانستان  ولی اگر دولت. احمد ظاھر آشکار شده، مجرم یا مجرمین احتمالی به سزای اعمال شان برسند

مبادرت نورزد. فدارسیون سازمانھای پناھنده گان افغان در اروپا، افغانھای مقیم کانادا، آستریلیا و امریکا در 
ه قتل احمد ظاھرا تعقیب، مسئل - ھمکاری انترپول منحیث سر آغاز تعیقب جنایت کاران جنگی، جنگ افغانستان

 عامالن آنرا به میزمحکمه وعدالت بکشند.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

