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 70/17/2713          حصیند واه محمش  
 

 پرسشهای الینحل مانده
 

 الینحل مانده است«13۳۱و 13۳0» ارتباط با لست کشته شدګان سالهاییپرسشهائیکه در 
 

 بخش اول
 

آن خانواده هایی که عزیزان شان را از دست داده اند  ۀقسماً جنجال برانګیز، نخست به هم در آؼاز این مبحث  
خواستم  نمی کنم.  صبر جمیل آرزو می انش برای باز ماندګان وبرین عرض تسلیت نموده برای رفتګان فردوس 

 لست ارائه شده از های مردم ما باز نمک پاشی کرده اند وارد این بحث شوم. در زخم درین لحظات درد آور که بر
کشتن انسان  بدون شک شمار قربانیان در آن چشمګیر است. همراهان من بیشمار وجود دارند و بهترین دوستان و

 و دریػ! بادرد است. جنایت و به هر اتهام وهر بهانه ای که باشد جرم 
 

 کشور ما آمد بهترین بیرون بر فاجعه آفرینی که در نزدیک به چهار دهه اؼلب تحمیل شده از زا و حوادث طوفان
ګسترش یافت که  یکرنګ به آن حدی دامنه و شیوه های هزار و ها و کشتار به نام کشت و های مارا از ما ګرفت و

درین میان  صله رحمی را بریده است.  بیرحمی ګلوی عاطفه و قساوت و های مرګ زا خشکیده و ها بر ماتم اشک
تالش برای رسیدن به  رسم دولتمداری و حلقوم انسان وطن خود کارد ګذاشتن از بد روزګار، بر بیګانه شدن و

تنه ف دسایس و توطئه ها و انسانیت بر انداز، در همین ظلمت فاجعه آفرین وهستی سوز و دولتمداری ګردیده است.
سیاهی بر حقیقت روزګار ما کشیده است. از  ۀسیاسی پرد سازمانی و اکاذیب الهام یافته از منافع ګروهی و سازی و

دستګاهی درین چهار دهه از آن  جنایت که هیچ دولت و قتل و ببند و رنج وعذاب ناشی از بګیر و یکسو درد و
سازمانی موجب ګشته است که نه تنها  ی سیاسی وها فتنه ګری و از سوی دیګرؼبار سیاه دروغ  مبری نیست و
های بعدی هم نتوانند راه خود را درین ظلمت  کشور از حقایق تلخ روزګار خود بی خبر باشد بلکه نسل نسل موجود

 ګذاریم به آسانی دریابد. ؼبار آلود که به آنها به میراث می
 

 دروغ و ئه وطتو دانم بازار آنکه می ۀخفته، با هم خون من به عنوان یک شاګرد تأریخ وطنم افؽانستان به خاک و
هایی خونین زمان  بیدادګری شنیدن اخباری از خون مردم ما نیز با بیګانه ګرم است و فریب خود و نیرنګ و

وجیبه خود دانستم تا فقط برای  وظیفه و، جای تعقل را اؼلب احساسات جریحه دار شده ګرفته است بجوش آمده و
هایی را در مورد لست پنجهزار نفری که ګویی لوی څارنوال پولیس ملی  پرسش ق ناګفته شده،روشن شدن حقای

 به دست نشر سپرده است مطرح کنم. هالند آقای تییس ګرتسن تهیه و
 

در  شده استنیز در آخر نام او عالوه )ع(  که حرؾرا داستان چګونه است: څارنوالی هالند شخصی بنام امان هللا 
صالحیت  بوده و «واد» و «خاد» ،«کام»، «اکسا»از او اعترافاتی را مبنی بر اینکه مدیر تحقیق  اختیار داشته و

او اسنادی از  دهد و تحقیق قرار می مورد پیګرد و شکنجه چه که اختیارات کشتن متهمین را نیز از خود کرده بود،
احکام اعدام ها  شود که امضای این شخص در ګفته می هد،د های بیشماری را بدست پولیس هالند می جرم وجنایت

 میرد. این شخص بصورت مرموزی در همان هالند یکسال قبل از نشر لست ها می ها نیز وجود دارد. یا قتل
 کنیم: نخست از همین جا آؼاز می

 

پنجهزار نفری را با خود به دیار یک لست  تواند که او امان هللا نام یک پناهنده است هیچ منطقی قبول کرده نمی - 1
 پناهندګی آورده باشد. ؼربت و

کام  تواند هم مدیر تحقیق اکسا و بسته اند چګونه می هایش که به او این امان هللا نام با این همه جنایت کاری - 2
ی مانده باشد. اګر امنیت دولتی باق اختیاراتش مدیر تحقیق خاد و هم با همان مقام و دوره ای حاکمیت خلقی ها باشد و

 کام نبوده است. امنیت دولتی چیزی جز همان اکسا و ګفته واقعیت داشته باشد پس معلوم است که خاد و این
بنیاد خاد بګونه ای ګذاشته شد  کام منحل و ۀادار شمسیهجری  13۳۱به همګان معلوم است که با شش جدی  - 3

http://www.nahimi.dk/web/index.php/fa/2012-08-11-15-18-50/5169-2013-09-26-04-11-30
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p01.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p01.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p01.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p01.pdf
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هایی خاد یا امنیت بعدی  رین ارګانت راهی نبود که با صالحیتبدان  از قدرت افتاده را هرکز یکه کادر های بخش
 را اشؽال کنند.

 در زندان هالند( درهایم پناهندګان یا در خانه، )در کجا در این پرسش هم بجایش است که امان هللا نام چګونه، - 4
 شنیده نشد. چرا در زندګی او حتی حرفی از اعترافات او ګذشت و

ش را ا گیلیک پناهند را دولت هالند برای آنکه زندګیش در خطر بود از هالند بیرون نکرد و نوشته اند که او - ۳ 
 نپذیرفت. مطالب ارائه شده توسط لوی څارنوال پولیس ملی هالند این مرد را محکوم به جنایت جنګی شناخته و نیز

مبرده را به محکمه ای جنایت اګ هالند است پس چرا لوی څارنوال موصوؾ ناخمحکمه جنایتکاران جنګی نیز در 
 جنګی معرفی نکرد؟

شوم که من خود شخصی را بنام امان هللا می شناختم که به تور امان هللا معروؾ بود و در  برای توضیح یاد آور می
برای یک مدیر خاد هوایی  خاد میدان خواجه رواش کابل بود. اشؽال افؽانستان توسط قوای شوروی وقت مدیر ۀدور

قربانیان افراد  ریادترینحتی کشتن متهمین را داشته باشد آنهم با این وسعتی که  که صالحیت شکنجه و مشکل است
 اګر این امان هللا همان باشد که من ګفتم به یقین بیچاره قربانی کدام توطئه مرموزی شده است. ملکی اند نه نظامی.

قلم  ګروه ها و افراد و سایر رسانه ها و ههایی که لوی څارنوال هالند وهم در تبصرۀ اما هم در اسناد نشر شد و
( Felix Ermacora فلیکس آرماکورا)بدستان افؽان توضیح داشته است لست این پنجهزار قرباني استبداد وقت توسط 

ساله در هامبورګ جرمنی  ۳3برای افؽانستان به یک زن ( Amnesty international ستی انتر نشنلیهمن) ۀنمایند
پروفیسور فلیکس آرماکورا نه تنها از  خوب دقت کنید، شده بود که بعد به دست لوی څارنوالی هالند می افتد.سپرده 

از بزرکترین  رهبری حزب مردم اطریش بود و عضو پارلمانی اطریش و مشهورترین شخصیتهای حقوقی و
بخش حقوق  بدست داشت بلکه سالها دربلند ترین جوایزی  حقوق بین المللی شهادتنامه ها و پوهنتونهای اروپایي در

 علمی، حقوقی و ۀبعد افؽانستان وظیفه اجرا کرد، یک شخصیتی با چنین صبؽ افریقای جنوبی و سودان و بشر در
  بسپارد، هامبورک المان ممکن است یک لست کامل از جنایات ضد بشری را بیک زن هویت نا پیدایي درچګونه  تخصص
  دارد؟ساله چه نام  ۳3این زن  
 از کجای افؽانستان است؟  
 شناساییش با آرماکورا از کجا آؼاز شده بود؟ 
 مدافع محبوسین سیاسی است و چرا آرما کورا این لست را به همنستی انتر نشنل که یک نهاد بین المللی و 

 آن نهاد در افؽانستان بود نه سپرد؟ ۀنماید عضو آن نهاد و خود
 ه یک زن ګمنام تحویل داد.چه مشکلی داشت که این لست را ب 
 نداد پولیس هالندبدست  درګذشت( م 1۳۳۳سال  فبروری 2۲آرما کورا )آرماکورا در این زن چرا قبل از در ګذشت فقید.  

شناختم دوبار در محبس پلچرخی به  شوم که من پروفیسور فلیکس آرماکورا را از نزدیک می )یاد آور می
 در مالقات داشتم. آخرین پرسش او میانه روها با او راستی ها و چپی ها ونمایندګی از محبوسین سیاسی اعم از 

 کرد از من این بود که : حالیکه عباس فیاض معاونش ترجمه می

  تقاضای شخصی تو از من چیست؟ 

 متأسفانه همین اکنون صدها محبوس  فنی است. من ګفتم افؽانستان کشور بسیار فقیر از لحاظ کادر علمی و
های سیاسی نیز  اګر توان داری امسال سال منع اعدام کنند. های اعدام دقیقه شماری می اطاقسیاسی در 
به کشتار ها خاتمه  بیاورید تا حکم اعدام را از قانون اساسی بردارد و بر داکتر نجیب هللا فشار بوده است.

انتخاب خود آرما کورا بود به محمد هللا صافی سابق سفیر افؽانستان در مسکو که او  آرماکورا بمن و دهد.
الی ؼیر  اګر موفق شدم خبرش را به شما می آورم و ګفت که با تمام توان خود درین راه ګام بر میدارم.

وقتی به محبس آمد که دیګر سایه ای  حدود یک ماه بعد آرماکورا در هرګز به افؽانستان بر نخواهم ګشت.
به ما ګفت که اعدام های سیاسی را از میان برداشته است( آرما کورا  قدرت نجیب به لب بام رسیده بود. و

 یممکن نیست انسان این خاطره را به خاطری آوردم که من آرما کورا را انسان سخت پخته کار یافته بودم.
با این صفات اسناد دست داشته ای خود را به جای دفترش به خانه ای نا آشنایی تسلیم دهد. دروغ ګفتن به 

 ما. این دروغ و ۀبی حیایی نوع کوچه بازاری آشنای هم یت معروؾ جهان شرم است ودنبال آن شخص
 اتهام به پای آن مرد انسان دوست را بعد تر مستند افشا خواهم کرد.

 
 ادامه دارد


