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  2113اکتوبر  22                        داکترسیدعبدهللا کاظم

 

 ن نوشتۀ اخیر آقای دهزادونکاتی چند پیرام
 

 !جناب آقای دهزاد
نوشتن پاسخ ساخته  که شما را متوجهمحترم از آن دوست  نیزو ، از شما واب نگذاشتیدهای مرا بیج اینکه سؤال از

تا در نوشتار و گفتار کمتر به احساسات، بلکه بیشتر به واقعیت آن بوده است  من همیشه برسعی البته است، ممنونم. 
ده اید فرموشما در توضیحات خود بازهم به مطالبی اشاره  ، ولو که با نظریات طرؾ مقابل موافق نباشم.ها اتکا کنم

 :که ناگزیرم برهریک آن تبصرۀ مختصر داشته باشم
 

از هموطنان ما به نسبت اینکه قبالً در ادارات  یهالند تعداد کشورچنانچه معلوم است در »نوشته اید: جناب شما ـ  1
بیشترین  . . د حقوق بشری دانسته شده اند.امنیتی مشؽول کار بوده اند، به عنوان مظنونین جرایم جنگی و جرایم شدی

ن جرایم امرتبط نبوده اند، ولی به هم 1797ـ  1791آن دوره یعنی حوادث  افراد شامل این قضیه بصورت قطع در
 «.مظنون شناخته شده اند...

اینجا شما خود اعتراؾ کرده اید که تعدادی از هموطنان که قبالً در ادارات امنیتی مشؽول کار بوده اند، مظنون  در
آنها در فرموده اید که ، اینکه به جنایات جنگی و جرایم شدید حقوق بشری دانسته شده اند« متهم» یا بهتر گفته شود

ولیت خواهند بود. مهم آنست ؤاز مس اءدهد که ایشان مبر مرتبط نبوده اند، معنی آنرا نمی 1797ـ  1791حوادث 
فوق متهم به اجرای عین اعمال شده باشند، طوریکه خود شما به آن اشاره کرده اید،  تأریخکه هرگاه ایشان بعد از 

رد اتهام از دادن پناهندگی و یا اخراج آنها  پس حکومت هالند حق دارد به اساس قوانین آن کشور تا زمان ثبوت و یا
 قرار دهد.« تعلیق»حالت  هالند قضیه را در از کشور
، دروغ می به امید قبولی پناهندگیبسیار مهم است، هرگاه شخصی  هدر اعطای پناهندگی ثبوت قول پناهندعالوتاً 

تأثیر بسیار منفی و حتی جرمی کرده اید، در آنصورت این دروغ  اشارهگوید، طوریکه شما خود در مثال آن خانم 
کند. بهرحال آنچه گفتم عمومیات بود و اما در جزئیات نسبت نداشتن صالحیت علمی به خود  آن شخص وارد می بر

 ندگی هالند مرتبط است، ابراز نظر کنم.که بیشتر با قوانین پناهدر این موارد دهم  اجازه نمی
 

که عده ای از هموطنان پناه گزین ما نسبت تعلیق پناهندگی شان با آن نام برده اید « شکنجه های روانی»ـ شما از  2
سال را عمداً در انبوه  15بدون تثبیت عمل جرمی بیش از  )اشخاص( شخص»و نوشته اید که: مواجه اند 

بقه خود را در این مشکل ، من هم به حیث یک مهاجر سا«برند... محرومیت های یک زندگی عادی بشری بسر می
تاجائیکه اطالع در کنم هرچه زودتر از این بی سرنوشتی رهائی یابند، و اما  دانم و امید می با ایشان شریک می

 بر مراتب پناهندگی شان در آلمان و هالند و بعضی کشورهای دیگر اروپائی بنا حال دست است، اؼلب کسانیکه تا
پناه،  زندگی دارند و تحت شرایط خاص دارای سر« الگر»مخصوص بنام دالئلی تکمیل نشده است، آنها در محلی 

 باشند. معاش نیز می مواد خوراکه، دوا و داکتر و حتی یک مبلػ مدد
 

مسبب انواع تشنجات و بیماری دارید و آنرا  تعریؾ می« شکنجۀ روانی»جناب شما وقتی این وضع را با اینحال 
ممتد روانی ه های شکنج، پس فکر کنید به دانید بی و دماؼی میجمله خود کشی، سکته های قل های روانی از
 بر به خانه هرگز آنهاند که برده او یا راه عام  شان را بدون گناه و جرم مشخص از خانه و یا دفتر انکسانیکه عزیز

هزارها که .  تصور کنید هنوز ندارند شته و تااطالعی ندا آنهاحتی از زنده و مردۀ ه های شان خانوادو  ندنگشته ا
صه ؼؼم و ، چه هاچه مصیبت این وضع ند و شده امتحمل در این سه دهه روانی را چه شکنجه های  هزار خانواده

 .را برای آن خانواده ها بار آورده است دوامدارهای و ماتم 
ستید، پس حق ا در هالند دچار همچو ناراحتیوقتی شما از موقؾ بی سرنوشتی تعدادی از هموطنان پناه گزین ما 

خواهند از مجریان این جنایات  ها رنج عزاداری گمشدگان خود را کشیده اند و امروز می بدهید به کسانیکه سال
سردمداران آن بازپرس بعمل آید. بیائید یک لحظه خود را بجای آنها قرار دهید و درد شانرا احساس کنید. وقتی شما 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nokaate_payraamun_neweshtae_basir_dehzad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nokaate_payraamun_neweshtae_basir_dehzad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nokaate_payraamun_neweshtae_basir_dehzad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nokaate_payraamun_neweshtae_basir_dehzad.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 اینکاربا کنید، آیا  یاد می« روان و ؼیره فقید، مرحوم، شاد»کلمات رژیم سفاک را از تره کی گرفته تا نجیب با 
بجای اعتراؾ به جنایات آن دوره و  کنید که فکر نمیآیا د و یشو سوب نمیآن نظام سفاک مح« مؤید»شما به مثابه 

 ؟شود؟ یپاشیده م مظلوم کشوردیرینۀ مردم  زخم های نمک بر القابهمچو اعطای با  ، برعکستقبیح اعمال آنها
 

چاینک نکلی روسی »که در تشبیهه را  «دو برادر شما»شما حاکی از پرخاش و جنجال سیاسی  دلچسپ مثال ـ  3
در  و انقالب کارگری لنین چین در انقالب دهقانی مائو» تقابلدر واقع بیانگر اما  و« و کتابچه و قلم چینائی

یک موضوع قابل بحث یافتم.  شرح داده اید،« گوشت و کارد»مثابۀ  برخورد شانرا به  نهایت در وبود « روسیه
 بخصوص وقتی خود شما اعتراؾ کرده  و نوشته اید:

 «رمان هردو گروه همان وقته برای سعادت مردم افؽانستان شک و آاحساس وطن پرستی و  من هیچگاهی در
  ؛..«تردیدی ندارم 

 در حاشیه رفته و « حب وطن»موضوع دو مکتب فوق  هربین پیروان  دردانند که  همه می لحا این در
سخن از توان  چگونه میپس ، بود گرفته، آنهم ایدئولوژی وارد شده از بیرون «حب ایدئولوژی»جای آنرا 

، عجب سعادتی عنوان کرد« سعادت مردم افؽانستان»دو را  میان آورد و آرمان هرآنها ب« وطن دوستی»
نیز  مهاجر، معلول، معیوب، مریض روانی و اه و صدها هزارکه نتیجۀ آن کشتار هزارها هزار انسان بیگن

 کشور بود!! در ویرانی شهر و ده و سرازیر شدن قوای متجاوز شوروی
  وطن و خدمت برای اکثریت  آنم که این وطن پرستان برای نجاتمعتقد بر »اید که:  در ادامه افزودهجناب شما

داشتند، ولی مشکل درآن بوده است که آنها تجارب  رتمردم به شیوه و الگوها و باالخره تجارب ضرو
نها فرق داشتند، میخواستند افؽانستان که از زمین تا آسمان و از جهات مختلفه با آ یک دیگر را در کشورهای

  ..«.نمایند پیاده

 به فرموده شما این واقعیت را  .«ایدئولوژی چشم انسان را می بندد و گوشها را باز میکند» :میگویند که
و ارشادات کشور را نمی بینند و اما هدایات اثبات میرساند که مقلدان ایدئولوژی ها حقایق و شرایط 

دیگر  ،به فرمان آن می نهند. اینجاست که برای تعمیل آن هدایات دئولوژیک را خوب می شنوند و گوشیا
با آن بالقوه خونبار  ه  هرچه دم راه شان آمد با وحشت و دهشتنمی شناسند و ب هیچ حد و حصری را

مختلؾ  و  کنند. تراژیدی دوامدار کشور ما از همین نقطه آؼاز می یابد و تا امروز به اشکال می مقابله
 دوره های مختلؾ دوام میکند.

  :این با کمال تأسؾ یک »خوشحال هستم که خود شما به این رویدادهای فاجعه بار اعتراؾ کرده  و نوشته اید
از همان وقت در تضاد های سیاسی قرار داشتند و باالخره  )!!(بوده است که هردو گروپ ترقیخواهحقیقت تلخ 

زمانی این تضاد ها از سطح مشاجرات لفظی به مخاصمات مسلحانه تبدیل گردید، یکی در حاکمیت دولتی قرار 
 «....گرفت و دیگری در جنگ چریکی برضد حاکمیت

 حالیکه این  در اید، کرده« دهقانی و انقالب کارگری!! انقالب»قابل جناب شما در مثال خود اشاره به ت
بین شاخه های بزعم شما همان  «موکراتیک خلقید»های حاکمیت حزب نام نهاد  تقابل در طول سال

 تأریخکه این همه افتضاح  به حیث پیروان خط مسکو بود یعنی بیشتر بین خلق و پرچم« انقالب کارگری»
 طالبان تا امروز ادامه پیدا کرد. دورۀرا بار آورد و دنبالۀ آن بعد از هفت ثور به هشت ثور و سپس به 

 محکومیت ها و برخوردهای دشمنانه با وسایل » :که یدگرفته افوق خویش چنین نتیجه  اتبیان جناب شما از
زنجیری است میان هردو متضرر جنگ و هم هردو  ۀین با یک سلسلچۀ خشن و خونتأریخادامۀ یک  ،مختلفه

 «.برابر یکدیگر در

  باشد، دربین عناصر مختلؾ خلقی و پرچمی  برخورد «دشمنانه»برخورد های از دراینجا اگر مقصد شما 
 ش سر بچه های خود را میخود (!!)آنصورت به این واقعیت ملموس اعتراؾ می کنید که همچو انقالب ها

شود، مثلیکه امروز نشانه های آنها را در آواره  آنها منجر می ۀکار به سقوط هم نهایت این و در رندخو
هائیکه  نقاط جهان شاهد هستیم و حتی در کشور یدر اقص« !!فرزندان انقالب»همان به اصطالح  نشد

« دشمنانه های برخورد»اگر مقصد شما از  مسمی کرده بودند. «امپریالیزم جهانخوار»آنوقت آنرا به نام 
قرار یکی در حاکمیت دولتی »باشد و آنرا به عنوان اینکه « !!فرزندان انقالب»همانا برخورد مجاهدین با 

ابر قوای رب الزم به تذکر است که تا زمانیکه جهاد دردراین ارتباط ، «گرفت و دیگری در جنگ چریکی
ملت و ویرانی کشور زدند و حلقۀ  زبونانه دست به کشتار که و دست نشاندگان شانشوروی متجاوز 
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، دفاع از وطن و ناموس و ادامه داشترا در گردن انداختند، « برادر بزرگ و همسایۀ شمالی »ؼالمی 
آنرا به حیث یکی از  فرد فرد افؽانستان محسوب می شد و مایک رسالت ملی و اسالمی دفاع از حق 

بعد سقوط رژیم وه های تنظیمی و جهادی اسبق گر. اینکه یمخود می شمار تأریخبزرگترین حماسه های 
د، یک واقعیت تلخ است مردم و وطن بار آوردن خلقی و پرچمی در جنگ قدرت چه حال و احوال را بر

مربوطه همانطور مجرم هستند که رژیم سلؾ  ۀیتواند و ایشان هم در جنایات دورثور بوده نم 9که کمتر از
طالبان تا امروز بوده است. مردم مظلوم افؽانستان هیچگاه خاطره  شان و نیز رژیم های خلؾ شان یعنی از

 د بخشیدیان اصلی آن حوادث را هرگز نخواهو مجر ندک مصیبت بار سه دهه را فراموش نمیهای 
 

یا میتوان در مقطع زمان کنونی به عوض انتقال این مخاصمت ها به نسل های آ»ـ جناب شما پرسیده اید که:  4
به دادن آیده های وفاق و گره زدن توانائی ها و استعدادهای بکر بخاطر ملت، منافع ملی واحد و  تابندۀ جوان،

روشنگری متوصل شد و آیا میتوان عوامل تضادها و مشکالت بروز یافته و ناشی از شیوه و دیدگاه های وقت را 
کبارقدآب نمود که میتوان به شریک نی با یک نقد و بازبینی مجدد قرار داد و به اصطالح عامیانه یودر فرصت کن

 «ساختن دیدگاه های ممکن نایل آمد؟
می اندازد که شورای ملی افؽانستان « مصالحۀ ملی»این نوع پرسش ها مرا بیاد منشور نام نهادباید اذعان دارم که 

یب کرد ( تصو2119مارچ  11) 1315حوت  21 تأریخبه مقصد عفو جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشرآنرا ب
داد. در ماده  سوم این منشور خود « قانون»، حکم «ؼیرقانونی»و رئیس جمهور پس از توشیح  به آن موضوع 

تمامی جناح »ساخته بوسیله عده ای از ناقضان حقوق بشر در شورای ملی و آوردن فشار برای تنفیذ آن آمده است: 
، به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند، به منظور تهای سیاسی و طرؾ های متخاصم، که قبل از ایجاد ادارۀ مؤق

سیاسی معاصر افؽانستان،  تأریخآشتی بین اقشار مختلؾ جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آؼاز زندگی نوین، در
مشمول برنامه مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، ازتمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و 

 .«یرندقضائی قرار نمیگ
 

 موجب و« ِگل خشک به دیوار نمی چسپد»هرگز مثل « بخشش های حاتم طائی وار»که همچو  قابل تصریح میدانم
در پای  ی شورای ملی درکنار ناقضان حقوق بشرگردد. اگر چندعنصر ترسوینم عدالتاز مجریان جنایات فرار 

د، به یقیین کننجنایات گذشته را فراموش « منشور»با تصویب همچو تا اند همچو کاؼذ مهر تائید گذاشته و خواسته 
باصفای  تأریخدالیل متعدد  برای پیگیری همچو جنایات که شرم و ننگ  آنرا هرگز فراموش نمیکند. تأریخکه 

کشور ما محسوب میشود، وجود دارد که نمیتوان آنرا فقط با تکرار چند کلمه از دل ملیونها انسان زجر دیده و 
اند که باید درج اوراق شوند تا به  تأریخاینها همه واقعیت های تلخ  د و به دست فراموشی سپرد.مظلوم بیرون کر

خود را فراموش کند و از شرارت های دردناک گذشته خویش نیاموزد، در  تأریخملتی که »آلمانها:  قول معروؾ
 «.ددهمی قراررا  و تکرار شرارت ها خود  تأریخمعرض تکرار 

 

وطن: فراموشی حق و عدالت، به مرگ حق و عدالت می انجامد و مرگ عدالت با مرگ آرامش، یک همبه گفتۀ 
مرگ قانون و مرگ همزیستی یک ملت و باالخره به مرگ اعتماد بین ملت و دولت و درنهایت از هم پاشیدن نظم 

ن رها می سازد یا در و آنها را به حال خود شا منجر میشود... ملتی که با مجرمین خود برخورد قانونی نمیکند
برابر آنها سکوت اختیار میکند، در واقع زمینۀ رشد جرم و جنایت را بیشتر می سازد و مجرمین بالفعل را به 
مجرمین بالقوه تبدیل مینماید. )دیده شود: سدسد، سیدهاشم: چرا نباید جنایات و جنایتکاران به از هفت ثور را 

  (2112سپتمبر  21الین، مورخ فراموش کرد؟، منتشره : افؽان جرمن آن
امروز  کشور ما درهمین حالت قرار دارد، زیرا هیچ کس از بازپرس نمی ترسد و به ارتکاب انواع جنایات ادامه 
میدهد. ائتالفهای ناقضان حقوق بشر و جنایات جنگی برای رسیدن به مقامهای ریاست جمهوری و معاونان آن نشانه 

آنها را از حالت بالفعل به حالت بالقوه ارتقا سطح توانائی ات گذشته است که اکنون ای بازر همین معافیت از جنای
در راس هرم قدرت برای سالهای  و بجای آنکه از قدرت کنار زده شوند، برعکس در تالش اند تا خود را داده است

 .دیگر میخکوب سازند
 

لی یک بخش بسیار بسیار کوچک همچو جنایات را  با آنکه لست منتشره کنونی و یا لست دوازده هزار نفری قب  ـ 5
هنوزهم جهت افشای بیشتر این سلسله جنایات طی سه دهه گذشته بیان میکند، اما این مطلب که اسناد رسمی دولتی 

از بین سناد به هدؾ  ا ایناکثر در دسترس باشد، موضوعی است که باید دنبال آن گشت و اما بیم آن میرود که 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

که آقای شواهد میرساند بردن شواهد ثبوت جرم در هر دوره در مراحل حساس ازبین برده شده باشند. بهرحال 
باشد. موجود شان  کن است همان لست اکنون نیز نزدهزار نفری قبالً آگاهی داشته و حتی مم کرزی از لست دوازده
که تحت ناب محترم انجنیر احسان هللا مایارجلب میدارم جتوجه را به نوشتۀ یک شاهد عینی برای تائید این گفته 

به نشر  2113اکتوبر 7 تأریخه جرمن آنالین ب، در پورتال افؽان «یست نامکمل مقتولین وطنداران مانشر ل»عنوان 
 رسیده است: 

سالهای  اوائل نفر از 12111یس جمهور افؽانستان از لیست کشته شدگان ئحامد کرزی رآقای »شان می نویسند: ای
م واقؾ میباشد. موضوع از اینقرار است که من به دست خود کتاب قطور لیست را با پشتی سفید، زمانیکه  1771

آقای کرزی سکرتر دفتر حضرت صبؽت هللا مجددی بود، درحضور حضرت مجددی و الرد بیتل انگلیسی حامل 
 «ا، در دفتر مجددی در پشاور برایش سپردم...این کتاب و پیؽام داکتر نجیب، رئیس جمهور زمان کمونیست ه

د و یا بگذارنرسانه ها  دسترسبه این اساس توقع مردم مظلوم کشور ازآقای کرزی اینست که لیست مذکور را در
و نیز به  کی قرار دارد نزدت دهند که اکنون لیست در کجا وااقالً درباره آن معلوم اگر لیست نزد شان نیست،

از هر ول حفظ همچو اسناد میباشند، هدایت دهند تا اسناد مربوطه را ؤاجع دیگر امنیتی که مسوزارت داخله و مر
این بزرگترین خدمتی است که  بگذارند.حقوق بشرلی و بین المللی ماختیار مراکز  دسترس دارند، دردرکه ای دوره

گان شان انجام داده میتواند و تسکین خاطر بازماند شهداءرئیس جمهور در ختم دورۀ کاری خود برای آرامش روح 
  که نباید از آن دریػ نماید.

 

د خو ۀدر نوشتلست منتشره  یکمبودها نواقص و پیرامون جناب شما  را که ی مطالب دیگرباید عرض کرد ـ  6
ز لست های اصلی به آن ا نتوجهی در ترتیب لست ها و برگرداند ناشی از بیمتأسفانه بیشتر آن  داده اید،تذکار 

ریا با آرحمت آقای  بیک هموطن با احساس و دانشمند جنادراین روزها خوشبختانه  میباشد. و ؼیره متون انگلیسی 
اشتباهات، کوشیده اند تا و  کرده زحمت فراوان مدت چند هفته وقت خود را از صبح تا شام صرؾ تصحیح لست ها 

ی لست های منتشره را بیرون نویس و در قالب برنامه کمپیوتری که من از فهم و دیگر نواقص متنی و تخنیکاؼالط 
امید است که کارکرد ایشان بزودی در  ،آریا ب. با قدردانی از این زحمات جناسازندماده آتخنیکی آن عاجز هستم، 

درپایان بار دیگر به  رد.پورتال وزین افؽان جرمن آنالین به نشر برسد و مورد استفاده اهل تحقیق و تدقیق قرار گی
و با تائید کامل از اعالمیۀ   ی بی کفن و بی مزار کشور اتحاؾ دعا میدارمشهدا، بخصوص شهداءروح پاک همه 

که تأکید برآن داشته است تا هموطنان عزیز در « سالمندان افؽان در بی ایریا ـ شمال کالیفورنیا»پرمحتوای انجمن 
بین  ات بین المللی، داعیان حقوق بشر، کشورهای عدالتخواه و دیوان جزایداخل و خارج کشور و همچنان مؤسس

نگذارند آواز عدالتخواهی را که با انتشار این لیست ها درهمه جا اوج گرفته است، به حیث سرآؼاز داعیۀ المللی 
  د!باشمظلوم از ظالم زمینه ساز دادخواهی . به امید روزی که برحق مردم ما خاموش گردد

 
 پایان

  
 

 


