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                                                                                                     90/19/3913                  احسان هللا مایار 

 لیست نا مکمل مقتولین وطنداران مانشر 
 

از زیر خاک باال شد و طالب دادخواهی شدند و ما بیگناه و مسلمان افغان بعد مرور سالها باردیگر صدای انسانهای 
 و با یأس سوال میکنند که در این رابطه وظیفه و مسئوولیت شما زنده ها چیست؟که زنده هستیم یخن مارا گرفته 

گر ادعای بکرسی که به جواب شان صرف گفته میتوانم : ا اذعان مینمایم و با تأثرعمیق از تۀ قلب اقرار مینمایم
میکنیم و جز از  و انتظار داشته باشی تا ما، مقصدم از کسانیست که در خارج از کشور زندگی دنشاندن عدالت باش

ای ای نداریم، جانیان بسر زنده و یا وکیل مردۀ شان را در برابر قاضی ای عادل می کشانیم و ادع حربهقلم دیگر 
را مأیوس ساخته و اعتراف می نمائیم که  را می نمائیم و روح پاک تانرا شاد میگردانیم  با خجالت شمایان حق تان

 توانیم. متأسفانه ما بیچاره تر از شمائیم و خدمتی کرده نمی
 تمثیل میخوانندگان گرامی! تا جائیکه مربوط به صاحب این قلم است توضیحات مختصر باال قدرت واقعی بنده را 

 تواند.  در آن تغییری وارد آمده نمیکنم  می فکر  نماید و
من نوشته های چند روز اخیر را با تأثر عمیق خواندم و می بینم که قدم بقدم از لیست اصلی دوازده هزار کسانیکه 

و در مدخل در اوائل زمامداری نظام کمونیستی در افغانستان کشته شده اند و بعد از قتل تره کی لیست آن ترتیب 
 اطالع عامه روی تخته های اشتهار نصب گردیده است، نام برده میشود. منظوره وزارت داخله ب

نوشتم و راجع به شهدای هرات و « قاتالن ملت»تحت عنوان مضمونی  3/8/3913تاریخ ه بنده در این مورد ب
م های ما گزارشی خدمت تقدیم نموده ا گونه از لیست دوازده هزار افغان و همین ءتپۀ شهدا قبرهای دسته جمعی در

 گردیده و مقال را با لینک زیر از نظر گذشتانده میتوانید:   نشر رتال افغان جرمن آنالیندر پو که
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های سی و اند سالۀ وطن  که این لیست پنج هزار و یا دوازده هزار شمۀ ناچیزی از کشته شدگان جنگمن متیقنم 

 ها تا امروز، توسط کمونیست کمونیست 1098کشته شدگان مردم افغان بعد از کودتای مارا احتواء میکند. تعداد 
از رهبران و قوماندانان جهادی و یا قوای شوروی و ناتو قرار  ه ایخدمتگار روسی و یا توسط و امر عدهای 

واقعی کشته  رسد. تا جائیکه معلومات دارم در هیچ یک از منابع موجود تعداد نسبتا   می تخمین به صدها هزار نفر
 های بیش از سه دهۀ افغانستان بدسترس کسی نیست. شدگان جنگ

، زمانیکه در پشاور اقامت داشتم، شنیدم 1081خواهم مختصر تذکر دهم که در سال  منظور اکمال ادعای باال میه ب
اشد و ب که تنظیم محاذ ملی افغانستان تحت رهبری پیر گیالنی در صدد ترتیب لیست شهدای مربوط تنظیم وی می

 ایوب اصیل وظیفه دارد تا در ترتیب این لیست اقدام نماید. بعد تجسس دریافتم که دگروال محمد
روزی بدیدن آقای اصیل در دفترش مراجعه نمودم و تصادفا  دیدم که شخص وی باالی این لیست در حال کار است. 

م در آن زمان آقای اصیل در مجموع در اینباره و اهمیت ترتیب آن ساعتی صحبت کردیم. تا جائیکه بخاطر دار
 هزار نفر را قید نموده بود.  لیست تقریبا  سه ونیم و یا چهار

احتمال دارد که هر تنظیم و احزاب جهادی نام نویسی شهدای مربوط را قید دفتر خود داشته باشند لیک معلوماتی 
 درباره ندارم.

ب ابدی رفتگان ما وظیفۀ وجدانی ما خاتمه نمی یابد و کنم با اعتراف مختصر در برابر تقاضای برحق بخوا فکر می
 توانم از آن یاد کنم. باید حداقل کاری که کرده می

عنوان" چرا نباید جنایات و جنایتکاران بعد از هفت ثور را  در این رابطه نوشتۀ آقای سید هاشم سدید را زیر
تاریخ ه نشر مجدد آن ب نشر شده ودر پورتال افغان جرمن آنالین  31/8/3913تاریخ ه فراموش کرد؟ که ب

 صورت گرفته مرا یاری نموده و آنرا عمیقتر مطالعه نمودم. 6/19/3913
 نبشتۀ آقای سدید خاصتا  از چند نگاه خوشم آمد.

سال اخیر توسط جانیان افغانی و خارجی در زمرۀ قتل عام و پاکسازی  چند قتل مردم افغان را در طول سی و -اول:
 توان یکی را بدون از دگر مجرد بیان نمود. ن طور علمی تلفیق نموده که نمیهای مختلف در جها قوم
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پا نداده تا خواننده بتواند در عمق مسئله داخل شده و  این تحقیقات رد احساسات و توضیحات شعارگونه را در -دوم :
وجود داشته باشد،  اگر بتواند راه درمانی برای بازماندگان این فاجعۀ عظیم در وضع کنونی حاکم در افغانستان

 عرضه نماید.
ر افاده کرده بتوانم جامعه و نظام حاکم در مورد چگونگی برخورد و ت دسته بندی اشخاص و یا اگر درست -سوم:

 موقف گیری و رویاروئی با چنین یک فاجعۀ عظیم طور منطقی تدوین گردیده است.
 ی سدید در باره چنین توضیح داده است:نظر دو افغان نمایم که آقاه بای خواهم اشاره  در اینباره باالخص می

 صفحۀ اول در پاراگراف چهارم چنین می نگارد: وی در
گفت برای حفظ وحدت ملی، مانند کامبوجی ها، همه آنچه را که طی این همه سال )سالها(  از کسی شنیدم که می"

ردن شرارت های این مقطع از رخ داده است، باید فراموش کنیم؛ و دیگری در مقابل به این نظر بود که فراموش ک
 ملک است..." ریخ کشورما خیانت آشکار به مردم وأت

 و استدالل قوی چنین توضیح میکند:را در صفحۀ دوم پاراگراف پنجم با صراحت  آقای سدید موقف شخص خود
 ( موافق نیست:ریخأفراموش کردن و حذف جنایت از تد، به چند دلیل با این پیشنهاد )صاحب این قلم، در جای خو"

شد  مصداق که " چیزی که دیر هاوال  لزوم اقامۀ عدل و انصاف و بی اعتنائی به عدل و انصاف به مرور زمان و ب
رگ عدالت ، یعنی به مرگ حق و عدالت منتج میگردد. فراموش نکنیم که مر می شود" به فراموشی حق و عدالتزی

قبایل متعدد و باآلخره مرگ  تی یک ملت متشکل از اقوام و، مرگ قانون و مرگ همزیسبرابر است با مرگ آرامش
هم پاشیدن نظم یک اجتماع و اضمحالل یک ملت. صدها هزار یکدیگر و بر دولت؛ و در نهایت ازاعتماد مردم بر 

، بعضا  برای تفنن و عقده کشائی، چه منفردانه و چه سال گذشته در کشور ما بدون موجب انسان طی سی و چند
یخی هستند، که نباید فراموش رأت نابخشودنی حقایق و واقعیتهای تته جمعی، کشته شده اند. این جنایابشکل دس

 !"شوند
آقای سدید با این نداهایش به عنوان جامعۀ افغانی در قدم اول و در قدم بعدی کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان 

یا تطبیق حاکمیت عدل و انصاف در قضایا، بگونه ای را متوجه به نحو اقدامات شان، فراموش کردن جنایات و 
 نماید. رهنمائی نموده که تصمیم شانرا به خودشان محول می

ریخی وطن ما شناخته و فراموش کردن أهای ت بنده این جنایات را نا بخشودنی و جزء حقایق و در ردیف واقعیت
 آنرا از هر نگاه رد می نمایم.

شور هالند، پیشقدم در فراموش نکردن جنایات در برابر بشریت، معلوم است که در اینجا بایست اشاره نمود که ک
ها نیز چند نفر افغان جانی را  محاکم شان اهمیت ندارد،  گردیده و تا جائیکه شنیده ام انگلیس تابعیت شخص نزد

 بپای محکمه کشانیده است.
کرزی رئیس  ال به لینک آن اشاره شده، آقای حامد، قسمیکه در مقال این قلم که در بابا تأسف باید یاد آوری نمایم

این  م واقف می باشد. موضوع از 1009های  نفر از اوائل سال 13999ست کشته شدگان یجمهور افغانستان از ل
لیست را با پشتی سفید، زمانیکه آقای کرزی سکرتر دفتر حضرت  قرار است که من به دست خود کتاب قطور

حضرت مجددی  و الرد بیتل انگلیسی حامل این کتاب و پیغام داکتر نجیب، صبغت هللا مجددی بود در حضور 
و همه شاهدیم که بینیم  ها، در دفتر مجددی در پشاور برایش سپردم. با تأسف می رئیس جمهور زمان کمونیست

های قدرت کرزی  از همان جانیان همکاری تنگاتنگ داشته و روزی نیست که در طول سال ه ایآقای کرزی با عد
 ه های پاره ای از قاتلین مردم بیگناه افغان را روی پرده تلویزیون نبینیم.چهر

ست نامکمل شهدای راه آزادی و اعالی کلمت هللا را نشر نموده و مارا یبازهم خانۀ بیگانه ها آباد که امروز اقال  ل
 متوجه به حال زار ملت معصوم ما گردانیده است.

اس نموده و از نظر نموده و از صفحۀ دوم پاراگراف هفتم بخشی آنرا اقتبدیگر به مضمون شاغلی سدید مراجعه  بار
 رانم.ذخوانندگان میگ
بر این برای حفظ وحدت ملت، اعتماد مردم به سودمندی زیست با همی و جلوگیری از زور و  "بنا وی مینگارد:

شود، ما  کشورها عمل میزورگوئی زورگویان، بخصوص مهار جنایتکاران تشنه به خون، همانگونه که در سائر 
 نیز باید دو کار کنیم:

 آنها بستانیم. با استفاده از قانون و از طریق مراجع ذیصالح و مسؤول داد مردم را از -الف
 ..."-ریخ روشنی از گذشتۀ خود بپردازیم. ثانیا  أت بکوشیم تا به تدوین -ب
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ردن وجدان ما و انتظار کشته شدگان ما، طور با ثبت پاراگراف باال می بینیم که وظایف ما، همان ندای بیدار ک
 اختصار در دو بخش الف و ب بشکل درست گنجانیده شده است.

کنم مشکل خودرا در حد توان فکری ام توضیح  دید این هیچمدان با فقرۀ الف آن قدری مشکل دارم و سعی می از
 نمایم.

آنجا سفر کرده ام، از تطبیق قانون در ه ب سال قبل هفت بار تا دو 3991من در وضع کنونی افغانستان، از سال 
اکثر موارد اثری ندیده ام. امروز قانون واقعی و مروج در ادارات وطن ما دالر سبز امریکائی بوده که ناف 

شناسیم در وطن ما  افغانستان جدید ما با این وسیله بریده شده و جاگزین هرآنچه از دید یک مملکت قانون شناس می
 اقعیت و حقیقت فاصله ها دارد.سرابی است که از و

ماها را، مقصدم از  برد اصالا  توانم که مراجع ذیصالح قسمیکه آقای سدید از آن مرجع نام می فکر کرده نمی
را در  باشند که اکثر ما تابعیت کشور محل اقامت خود کسانیست که در یک کتگوری مهاجرین افغانی در خارج می

 رافغانستان هیچ مقامی تصمیم گیرنده در امور بپذیرند.توانم د فکر کرده نمی دست داریم، اصالا 
با درک واقعی این موضوع امکانات فعالیت ما در این رابطه محدود بوده و کاریکه از دست ما پوره است منحصر 

 سپارم. وی مینویسد: دیگر آنرا بخاطر می گردد به فقرۀ ب از نوشتۀ آقای سدید که بار می
 روشنی از گذشتۀ خود بپردازیم. ریخأبکوشیم تا به تدوین ت -ب

 آمد ترتیب نمود و روزی کسانیکه مانند ربانی و مسعود بمرگ غیر توان آنرا بنام مواد کار این کاریست که می
این جهان رفته و مردم افغان و افغانستان از شر شان نجات می یابد و  طبیعی و یا هم کسانیکه بمرگ طبیعی از

 دوباره باین خطه پیاده شود، به کار خواهد آمد.  رود که عدالت و صلح احتمال آن می
 0999ست یرا تشکیل کنند تا در ترتیب لیست ها، مانند این له ایه ای از دوستان افغان ما حلقنمایم که عد پیشنهاد می

توانیم این خدمت را از یهود ها بیآموزیم که چگونه توانستند بعد از ختم جنگ جهانی دوم  نفری اقدام نمایند. ما می
حلقۀ زیر نظر شخصی بنام ویسمن در ویانا بوجود آوردند و جانیان آلمانی را از هر نقطۀ جهان به دادگاه  یک

این تشکیل وظیفۀ  کند من حاضر هستم در سپردند و این اداره هنوز هم فعال است. خدمتی که بنده عرضه می
 تایپستی را بعهده بگیرم. 

لیستی ترتیب  ها اقالا  مارا کشتند، یقین دارم نظر به هدایت روس افغان 13999ها  امروز اگر همان بدترین انسان
 ها و افغان بهتر از خارجیجنایات شدند بازهم  ی که عامل اینهای کنیم. آن انسان دادند که امروز باالی آن بحث می

مسلح طالب را داخل کانتینر ها قتل عام کردند و در دشت لیلی  محبوس غیر 1999 - 3999های ما بودند که 
افغانستان وجود دارد و یقین  ها بعد به این جنایت هم اکتفاء نکرده و با فهم اینکه حکومت در رخاک کردند و سالزی

ته جمعی بیرون کردند و در دس یها این عمل شنیع مستحضر بودند استخوان های شهدای طالب از مدفن دارم که از
ان بدست نداشته باشد و متیقنم غیر از اعضای ریختند، تا در روز مبادا کسی ثبوتی از جنایات ش مو فروآدریای 

دانند چگونه فرزندان و یا برادران شان با دستان بسته نامردانه کشته شدند، دیگر مرجعی  خانواده های شان که می
 نشانی  از آنها در آنجا ثبت باشد. در ادارات افغانستان وجود ندارد که نام و

گان عنوان کرد، قتل عام مردم شهر کابل، افشار، خوشحال ت این سفلکه بایست در زمرۀ دیگر جنایا یا مثال دیگر
 خان مینه وغیره نام برد. 

خواهم منحیث یک هموطن شان برای این قربانیان از بارگاه الهی جنت فردوس التجا نمایم. ایمان دارم  در اخیر می
 که جای آنها همان جنت موعود است.

گردد یاد و تأئید کرده و این  ریخ روزگار میأر نوشتۀ آقای سدید ثبت تخواهم آخرین جمله ایکه د در اینجا می
 صفحۀ غمین را ببندم.

 خوانیم که: در پاراگراف هفتم می 3در صفحۀ 
تۀ خویش نیآموزد در های دردناک گذش ترا فراموش کند و از شرار ریخ خودأتگویند ملتی که  ها می " آلمان

    قرار دارد." ی خود ریخ و تکرار از شرارت هاأمعرض تکرار ت
 
 انپای

 
 


