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!مشکل است آن را باور کرد  
  
 

       
  از جانب سلطان علی گشتمند، دستگيرًرا که ظاھرا   "افغانستان عذر ميخواھيم از شھيدان، قربانيان و مردم"   اع�ميۀ

ه نفر مزبور انتظار ميکشيم و می بينيم که س. مختلف ارسال شده باشد، خواندم ھایسليمان 9يق بايد به سايت پنجشيری و
:نخواھد بود؛ زيرا ھا قبال اين نوشته نشان ميدھند، ولی من حدس ميزنم که اين کار، کار اين العملی در چه عکس  

ھم به توافق چنين يک موضوع م نيست که بتوانند بر سره من اط�ع دارم در آن حدی ـک ھا تا جائی ارتباطات اينـ   1
.ًبرسند و مشترکا چنين اع�ميۀ را صادر کنند  

ھا و مقا9ت و مصاحبه  ھا، بيانيهـا توجه به کتابد و بخاطر قتل دو ميليون انسان بعذر بخاطر جنايات متعـد طلبيدنـ   2
.ھای کشتنمد، غير قابل باور به نظر ميرسد  

. تمل پرده براشکشتمند و کار ت ھا، از خيانت ھا و جنايات متعدددستيار نجيب G، با ارائه فاکبل توخی، ق چندیـ   3
 ارنامه ھای حزبـ کو کارمل   از خود وی،  دفاع ً شديدا در جھت  که بسيار تند بود از اينعکس العمل کشتمند گذشته 

.دموکراتيک خلق بود  
دموکراتيک  ه طی آن از کار نامه ھای حزبـ ک، ايراد کردۀرگ کارمل بيانيقرارمعلوم در روز سالم از پنجشيریـ   4

ھايش در  و ھيچ نشانۀ از عذاب وجدان يا پشيمانی ازعملکرد  ه از آن ھا به نيکی نيز ياد نمود ک،خلق نه تنھا دفاع کرد
.صحبت وی مشھود نبود  

مايۀ ندارد  زند و بسيار حرف ھايش پايه وان نامطمينی است و ھر روز يک حرف تازۀ می ــپنجشيری انسـ   اگرچه 5
ھمين امروز نه تنھا در موضعی که در گذشته  ا ت کشتمند ًو سليمان 9يق ھم تقريبا شخصيتی مانند پنجشـيری دارد، ولی

سختی چنين اعترافی؛  چنان سر اـب .کند گذشته اش دفاع می حزب و از تمام قوا از شدت و با قرارداشت قرار دارد، که
  !!خدا ميداند

ه ـبا چنان اھميت، خيلی بعيد ب  يک موضوع سر ھا و توافق براين کنار آمدن. اين سه شخص دارای سه گونه طبعيت اند
.نظر ميرسد  

عين حال در ولی  امين و گاھی ھم از نمک خوران کارمل،  گاھی خوش آمدگویجشيری گاھی از ياران تره کی بود پن
!يک نام و چند چھره نسانی باا  .دل در گرو احمد شاه مسعود نيز داشت  

رسمی آن شورا را ان می توانيم بگويم که عضويت غيراطمين پسرش ـ اگر نگويم که عضو رسمی شورای نظار بود، با
.دارا بوده است  

.آورد یصدا در م ًحاليکه سليمان 9يق فع� از شيپور حزب وطنکشد در امروز سر از گريبان کارملی ھا می کشتمند   
م که اينھا از آن بی ـمن فکر نکن د ھای دارد کهـبه قتل دو ميليون انسان وطلبيدن پوزش بدون ترديد پی آمراف ـ   اعت6

ھمۀ . بکشانند ه اسنادی ھستند تا اين ھا را بـه محاکم بين المللیب حا9 ده ھا انسان در پی دست يافتن ھمين. اط�ع باشند
دی را بدست اميری ـخود ـ با اعتراف خود ـ چنين سن ھامکن خواھد بود که اينمرباوجود اين چطو. دانند اينھا اين را می

.المللی بدھند و بدست محاکم بين... و نبيل و  
را کانديد رياست  خود ما ا استـفاده از فضای آزاد در کشور از اين جنايت پيشـگان ب اـ ت چند  .انتخابات است وقتیـ   7

د ان  در وقت انتخابات، ارسال نموده به سايت ھا، آنھم درست ا بنام اين سه تنکسانيکه اين نوشته ر. جمھوری نموده اند
 ه جنايات شان اعتراف ببينيد اينھا جنايت پيشگانی ھستند که خود ب :وانمود کنند که به مردم چنين  ميخواھند با اين عمل

  !نموده اند و با اين ھم خود را برای رياست جمھوری کشور نامزد کرده اند
ه انسانيی ميبودند ک ًشک اين اعتراف را از اين ھا ميدانستم، اگر اينھا واقعا دارای وجدان، عاطفه و روح   من بدون ـ8

مردم برای جنايات  خواھی از ه عذرـبنتيجۀ حاضر  براستی چنان معذب ميشدند که برای شان پشيمانی دست بدھد و در
   .شده باشدشايد معجزه   اما اين کار خيلی مشکل است،  .شان شوند

 ه برک را به گردن بگيرند، درحالی است که اين ھا قتل تمام مقتولين دوران زمامداری و حکومت خلق ـ پرچم بعيدـ   9
.ھستندھا متحد احزاب اس�می حداقـل مسئول نصف اين کشتار  اساس نوشته ھای ملل  



AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  2از  2 :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت م

 maqalat@afghan-german.de 

در ھم ــق نکنم که او اين فکر. اين اعتراف ميتوانـد برايش بسيار سنگين تمام شود. 9ًيق فع� در کابل است سليمانـ  10
.  بزندناشی و کودن باشند که باوجود تمام خطرات به چنين کاری دست  

نين اعترافات با بـدون اينکه بدانند که چ" .خود را با وجدان آرام، در پيشگاه محکمه مردم تسليم ميکنيم: مينويسندـ  11
نا آرام شود،   وجدان در صورتی که بيش از حد. گيردصورت مي  رفتارمعذب شدن وجدان و درک و قبول بدی ھا در

تنھا در انسان  ه جـرم  اعتراف بآرامی وجدان بعد از  .خالت آرامی وجدان رد، نه درــگي اعتراف بـه جرم صورت می
  .ھم بعد از ميليون ھا قتل ًانسان ھای فطرتا جنايت پيشه، آن ھای با عاطفه بوجود ميآيد، اما نه در

 قتل عد ازد، بھا باشر اين نامه از اينــ اگ خشک از مردم، و عذری ممکن است که با يک اعتراف  گذشته از اين چطور
!داشت؟ عجيب است" آرامش وجدان  " ميليون انسان انتظار دو  
 کار دست برنند؟ آيا اين به اين ديالی و نور و کاويانی تا حال نتوانسته انپذيرند که از ترس بر ًھا واقعا می آيا اينـ  12

بی  د خود ضعف ونو می خواھ ند يا ھستند؛ه ابود و بريالی و کاويانی چنـان ضعيف و بی اراده  ًھا واقعا در برابر نور
، اگر چه عادت دارند که اعتراف کنند م که اين ھا به چنين چيزیــکن ارادگی شان را به مردم نشان بدھند؟ من فکر نمی
. ھـر کاری را به گردن ديگری بياندازند  گناه و کنند  ھميشه کار ھای شان را به شکلی از اشکال توجيه  

...و   
:من به معچزه باور ندارم؛ با آن ھم  

!! باشدانتظار ميکشيم و ميبينيم؛ شايد چنين معجزۀ رخ داده  
 


