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شمعی را که افروخته ای هرگز مگذار به خموشی گراید   
 

 که شمع آریا را روح بخشیدی ! رحمت خدا بر تو
 رحمت هللا آریا ! دانشمند فرهیخته

یکه به قلم توانای ئامروز صفحه ای گرامی " افغان جرمن آنالین" را باز نمودم و در صدر آن نوشتۀ پر محتوا
 آغاز تا ختم آن مطالعه نمودم. تان نقش گردیده از

عدالت خواهی قبل از همه میخواهم این خدمت تحقیقاتی و دقیق تانرا قدم اول بنیادی دعوای حق بر باطل و نهاد 
در تاریخ عدالت سر آغازیست که عنوان نمایم و به شما منحیث فرزند صدیق افغان بشارت دهم که این اثر تان 

 ی تان.رشده است. برکت به قلم و تعظیم به وطن دوستی و مردم پرو زمانطلبی کشور ما ثبت 
عنوان باال از جملۀ وجیزه های است که با قلم ناب تان رقم گردیده و برای کسانیکه به ارزشهای آن خاک و 

 ملت معصوم تعهد سپرده اند وجیبه ایست که بایست تا پای مرگ بآن همبستگی خودرا مقرون دارند. 
هر افغان هویت خودرا باز هم تعهدیست که  ،بدون از تبعیض و امتیاز ،بعدی به عنوان ملت افغاندر ندای 

 منعکس می بیند.درآن 
 فریاد با برادر، ای ام تو با و پدر ای ام تو با خواهر، ای ام تو با مادر، ای ام تو با تنهایی، تو که مبر گمان

 .کرد نخواهم رها هرگز را مظلومت دست ام، تو با خواهت عدالت
به اتهام اخوانی عبدالقیوم ولد عبداالحد، مسکونه وردک، "میخواهم یادی از مامای عزیزم جنت مکان  در آغاز

رحمت هللا آریا نقش گردیده، یاد نموده و به روح پاک آن لست مرتبۀ  4صفحۀ  151که تحت شمارۀ  "بودن
انسان بیگناه درود بفرستم. خوانندگان گرامی صاحب این قلم را عفو نمایند اگر از جملۀ صدها هزار شهدای 
معصوم و بی گناه افغان یادی از مامایم مینمایم. قبول فرمایند که همین انسان پدر، پدرکالن، ما ما و یا کاکا و 

ا برادر ارشد هر افغان است که در این لست گنجانیده شده و باالی همۀ ما حق دارند تا از آنها یاد کنیم. در ی
 ادای وظیفۀ مااست.سرآغاز حقیقت این یادآوری به ذات خود به گونه ای 

 گردیدهشهید عبدالقیوم هر مسلکی داشت اما اخوانی نبود که به جرم آن در زیر خاک وطنم از نظر های غایب 
شهید عبدالقیوم فرزند مرحوم عبداالحدخان مایار وردگ بود که در زمان حاکمیت حبیب هللا کلکانی با . است

پدر کالنم مرحوم عبداالحد مایار وردگ، وزیر داخله اعلیحضرت امان هللا خان در جبهات غزنی در خدمت 
ود که تقریباَ تا اخیر عمرش این وظیفه را بافغانستان ملی عبداالحد خان وردگ دومین رئیس شورای  پدر بود.

در منطقه را بین ایران وافغانستان   سرحدتعیین  باراول درتاریخ معاصر افغانستان مذاکرات بعهده داشت. وی
 نمود.آغاز سیستان و آبریزۀ دریای هیلمند هنگامیکه رئیس تنظیمیۀ فراه و چخانسوربود، 

برادر ارشد مرحوم داکتر محمدعمر وردگ، آخرین رئیس شورای ملی افغانستان زمان همچنان شهید عبدالقیوم 
شهید عبدالقیوم یگانۀ فردی از خانوادۀ ما بود  آرامی و امنیت و وحدت ملی نظام شاهی خجستۀ افغانستان بود. 

و زمستان را در وردگ زمینداری که دهقانی را باالی ماموریت دولت ترجیح داد و تا اخیر عمر در شیخ آباد 
مینویسم صدای خندۀ مستانه اش را را سپری میکرد. در همین لحظه که این سطور خوش و خوشحال کابل 

 .و در گلویم فشاری احساس مینمایم میشنوم
مامای عزیزم روحت شاد و جنت مکانت باد. هر جا که بی کفن دفنی در خاک وطنی و مانند خواهرزادۀ ات 

اکثر اعضای خانوادۀ ترا در دنیا سرگردان و  ندهمان جانیهائیکه ترا بشهادت رسانیدند روحت بدابیوطن نیستی. 
ه اند و بدانی این سرگردانی و بیوطنی محدود به اعضای خانواده ات نبوده بلکه ملیون انسانهای بیوطن گردانید

  ! خائنین  لعنت خدا برافغان عزیزت با این سرنوشت شوم دست به یخن هستند. 
و اتحاف دعا به روح شهدای افغان بر میگردم باالی موضوع که اشک خوانندۀ عزیز ! بعد از نثار چند قطره 

 خدمت عرض مینمایم.
نمی یابد و بایستی با  انجاموطن ما از شهدای خشک وخالی و دلسوزی یاد با من معتقدم که وظیفۀ ما صرف 

 ، وفا نمائیم.وشی گرایدمگذاریم  به خافروخته را نکه این شمع بآنها نموده ایم باال تعهدیکه در عنوان 
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وظایف ما اشاره نموده که باید با دقت و ایمانداری چگونگی به در نوشتۀ بعدی فرزند دلسوز افغان همچنان 
دراین راه خدمت نمائیم. صاحب این قلم در نوشتار پائین آقای آریا  سه سطر آنرا عمداَ به رنگ سبز نشانی 

 ده ام تا توجه خوانندگان کرامی را بدان معطوف گردانم.کر
 

 سند باشد داشته درپی )هستند موجود که( را دیگری های لست انتشار سلسلۀ میرود امید که شده منتشر لست
 دیموکراتیک وطنفروشان و جانیان بر کشور تأریخ و مردم نامۀ نفرین ها نسل و ها قرن تا که است محکمی

 برای را تحقیقی کار اساس جنایات این سازی مستند و آوری جمع که اینست آن از مهمتر ولی بود خواهد خلق
 از بلکه کرد خواهند نگاه آن به احساسات و عواطف با نه که دهد می تشکیل نگارانی تأریخ و پژوهشگران

 که ازینجاست. نمود خواهند را تأریخی بیرحم قضاوت است کشیده و دیده ما نسل آنچه بر استناد و حقایق روی
 هرچه باید که بود مبرمی نیاز سازد تر آسان را بررسی و تحقیقی کار ایکه بگونه حقایق این ارائۀ به ضرورت

 ر ام این ساختن برآورده راه در توانستم که دارم افتخار اینجانب .شد می برآورده بیشتر چه هر دقت با و زودتر
 در زیر در که شرحی با را خود کار نتایج اینک که بردارم را گام اولین بود من توان در ایکه اندازه آن تا مهم

 به بخصوص و حقیقت جویندگان نگاران، تأریخ پژوهشگران، محققین، پیشگاه به آید می آن چگونگی مورد
 پالند می خفتگان بخون سیاهۀ درین را خود گمشدۀ عزیزان نشان و نام خونین قلب با که داغداری های خانواده

 .دارم می تقدیم
که میتوانیم در تنظیم آن خدمتی نموده و زره  کاریست  جمع آوری و مستند سازی این جنایات بعقیدۀ این حقیر

 اداء نمائیم.را هاخودو دین اخالقی ای از وجیبۀ ملی 
آن  از تجربه در طول عمرمیدانم هیچ کاربا اهمیتی را نمیتوان بدون از یک تشکیل سالم و هزینۀ مصارف 

انجام داد. روی این دو نکته به خود اجازه میدهم تا پیشنهادی خدمت دوستان افغانستان وملت افغان عرضه 
 نمایم:

با ایشان شناسائی دارم، با تأسف معرفت شخصی در طول سالیان متمادی با نوشته های آقای رحمت آریا  -
مبنای امانتداری و پشت کار چنان نقش گردیده که از دید این بنده هر کدامش بر  . نوشته ها و تراجم شانندارم

خواننده را با صفائی نیت و کار وی متوجه میگرداند. من معتقدم نوشته های یک شخص که در قالب تاریخ 
با اتکاء به این زمان ثبت میگردد خود آئینه ایست که میتوان در آن طور نسبی با کرکتر نویسنده آشنا گردد. 

ی بدان اشاره گردید میخواهم با صراحت اذعان نمایم که بنده در وجود آقای آریا یک نظر که در جملۀ قبل
 مینمایم. را تشخیصو انسان پرکار شخصیت ملی و وطندوست 

روی این شناخت پیشنهاد مینمایم تا آقای اریا در هر جا که هستند در منزل خود و یا جای کارشان بنام           
این دوسیه را "میتوان داتا بانک" دوسیۀ را باز نمایند.  امور شهدای افغان" بررسی" سکرتریت تحقیقاتی و 

نامید. فکر میکنم بعد از تعیین و قبولی وظیفۀ سکرتریات از جانب آقای آریا میتوان نظر به پیشنهاد خود شان 
نزدیک بودن محل با  در پهلوی آقای آریا یکی دونفر که از نقطۀ نظرترتیب الیحۀ وظایفی را رویدست گرفت. 

د. در بارۀ نسکرتریات تعیین گردد. اجرای وظایف شان خوش به رضاء بوده و دریافت معاش را انتظار نمیبر
 الیحۀ وظایف در آینده صحبت مینمائیم. 

 دراین رابطه من حاضر هستم وظایف تایپستی را بعهده بگیرم.
د در دفتر مربوط ثبت گردیده و جواز کار را بدست در قدم اول بایست در جائیکه این نطفۀ اداره خلق میشو

 آورد.
نظر میتواند به عضویت این اداره سهم داته باشند و هر عضو و همچنان دیگر اشخاص غیر عضو هر افغان  -

به استطاعت مالی خویش ماهوار از یک دالر تا هرمبلغی خواسته باشد در یک حساب شفاف سکرتریات انتقال 
 میدهد. در بارۀ اصول و ضابطه های ادارۀ مالی میتوان بعداَ صحبت نمود. 

فراموش نکنیم که در چوکات ادارۀ بعد از جنگ افغانستان وزارتی بنام " وزارت شهداء و معلولین" گنجانیده 
 شده است. از اجراات این وزارت غیر از مربوطین همان وزارت گمان میبرم  کس دیگری خبری ندارد. 

 ختم

 

   


