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 21/11/2113          عارف پوپل  
 

 افغانستان عاملین جنایات جنگی در با ردبرخو
 رـــری بیشتـبخشش، خاموشی یا افشا گ ،آشتی

 
 ک نمودن به لینک پایین بهیاین مقال با کل   ۀلعدارم که پیش از مطا می یتمن دوستان و هموطنان دردمند خواهش و

جان  محترم مسعود شاعر مردمی برادرهنگ آتان که شعر و  جان خواهر دردمند یوی  نجوادیصدا و تصویر این و

تماشا نمایید است از دل هر هموطن سروده واقعا  که سجاد را 
1
. 

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RaaXMDJSgsY 

  
پنجهزار نفری از قربانیان  لیستشود که مقامات قضایی کشور هالند یک  طرف می هفته بدین از یکی دو

پرچم را اوال  به دسترس مقامات  خلق و پیشۀ فرزندان ناخلف و جنایت بکار وهای ناه وگر ۀرحمانکشتارهای بی
تی در اختیار همگانی انترن زاد وعین زمان از طریق نشرات آرانه دردولت افغانستان قرار داده ولی هوشیا دولت نا

غیر آن امکان بزیر زدن این راپور از  دولت هالند قدر نموده چه در کارانۀ محافظه قرار داد که ازین اقدام نیک و
 رفت. گر از بین میهای حساس دولتی را در اختیار دارند  بخصوص شرکای جرم که پست طرف مقامات دولتی و

رف جالدان این بخاک از ط وطن مادر   دفاع   یک تعداد زیادی این قربانیان بی اسمای چه باید متذکر شد که نام و
ولیت را به ؤخواست بار مس با زرنگی خاینانه میکه نشر شده بود  1191امین( در سال   امین ناهللا خفتگان )حفیظ

و نجیب نا نجیب،  غل و هم ببرک کارمل بلکه در اساس کاربار نماید  «تره کی»شرق  ۀلود اش فرهنگ استاد بی
هوشیار  ردمزند که مها بیندامتعفن پیشرفتگان خود های ا را به گردن الشهههر یک رندانه خواستند گناه کشتار

های مادران، پدران،  و ناله نیمه شب ملت، با آه لحانۀ، در پهلوی مقاومت مسها را نخورده فریب این مداری بازی
 بود. اول کار دیار عدم رهسپار شدند که اینهمسران و فرزندان پدر و مادر ندیده به 

  

همدرد شما  ازین قربانیان بوده و منحیث یک همرنج و وطنداران همدردم درین جا با وجودیکه فامیل خودم هم یکی
یا  ولی نه خاموشی و فراموش کردن و ،مندی و حوصله های وطن اظهار صبر حضور فرد فرد شما، داغدیده

شان که  های های شوم در چانته ندرد و دارای پال یا مانند یک عدۀ بی ایم ومن می کاران را بخشایش این جنایت
اتن دعوت به یا  کنند و ، تشویق و ترغیب میهای بخشایش وعدم بازخواست ه طرف موعظهمردم دردمند را ب

 یا حتی بی کنند و های دستجمعی قربانیان و شهدای گلگون کفن میکاران بر سر گوربا همچو جنایت مشترک
ای جنایات این ه های یاد دهانی از قربانیان کشتارنی همچو پروگرامنشرات همگا ها وشرمانه از طریق تلویزیون

خواهند مردم  می  ها دامن زد.جویی طلبی و انتقام های حقاین که تا کی به این فریاد و رمز و کنایهبا  ددمنشان را
ی ملت افغانستان م که فرزندان واقعیده دار میتر از مادر هوش های مهربانیب به سکوت کنند. ما به این دایهرا ترغ

، در مکرر جنایات این وحشیان و تکرار مکرر ای هم از افشا شوید یک لحظهترک هم  شماها زهره با وجودیکه
جان  های قربانیان همچون سجیه غمشریکان واقعی فامیل که دوستان ودست بر نخواهند داشت. طوری  21قرن 

خود هردو درهیچ پروگرام و برنامۀ  استوارنه ،مقاوم حسن امیری دخت نترس و مبارز   )پروگرام سجیه( این شاه
   .شهدای بی کفن و بی قبر ملت به ماتم نشسته غافل نیستند ۀزنده نگه داشتن نام و خاطر وری وآ ای از یاد لحظه
بدانند که چرا محترمان از قبیل خواهند که  دانند ولی نمی یا دانایان که می و تأریخدانان خواهم به این نا ینجا میا در
نامه ژورنالیست و بر  و صدها های خارج کشور جان امیری، در تلویزیون جان، حسن جیهجان مسکینیار، س نبیل

                                                           

لیکن آنانیکه تکلیف قلبی دارند و از حد زیاد  و ش کنید.زر تان نقل بدهید و از این طرق بااین لینک با کلیک شما باز نشد لطفا  آنرا کاپی نموده در براوزر کمپیوتاگر  - 1

  .حساس هستند بهتر آنرا نبینند

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RaaXMDJSgsY
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/popal_aref_barkhord_ba_amelin_jenayat_jangi_dar_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/popal_aref_barkhord_ba_amelin_jenayat_jangi_dar_afghanistan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/popal_aref_barkhord_ba_amelin_jenayat_jangi_dar_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/popal_aref_barkhord_ba_amelin_jenayat_jangi_dar_afghanistan.pdf
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ای هم  ، یک لحظهشان خل کشور با وجود خطرات جانی برایداهای دیگر در  صدو  هامانند قریشی ساز وطنخواه
س ادعای شماها برعک اندیشان غافل نبوده و های این بدها و چور و چپاول ها، سوختناز ذکر مظالم، غارت

 نشین و ایران های پشاور گان  تنظیمپیش ساالران و جنایتاز یادآوری جنایات جنگ« های مردممدعیان دلتنگی»
، بلکه ایم نشده اند و ها برعالوه که دلتنگ نشده این تنظیم خوار گان ریزهای تکنوکراتان و تحصیل کرد عده نشین و

آقای مسکینار که های سیاسی  آقای امیری و پروگرام جان و های سجیه پروگرامدی و معنوی پشتیبانی ما تشویق و
پشتیبانی معنوی و مادی و  باشد بیشترین تعداد تماشاچیان و ای اخیر می دهه 3کنندۀ دردها و آالم قربانیان  بازگو

، ربانیهاان  همچون گلبدیندگان جالزبان و مطرح کنند های شیرین من به این دایه  را دارا هستند. ها اسپانسرشیپ
اند.  ران در مصیبت فعلی دست بهم دادهپرچم که در تبانی با جنگ ساال ها، بقایای حزب خلق و فهیم ها، محقق ها،

های مردم داغدیده و به ماتم نشسته از طریق امواج رادیویی و  اشخاص را در بین خانه همچو آواز و چهره آوردن
دیده شده است چه بسا  دانم. صدا و بغض گرفتۀ ملت بخون خفته می حق مردم بیتصویری جفای بس بزرگی در 

شان را در حال و  گان نکتائی پوشدو یا نماین های اهریمنی و ناقضین حقوق بشرگان این چهرهکه همچو مطرح کنند
نام حفظ کرامت شرایطی در معرض دید داغداران و ماتم نشستگان وطن قرار میدهند که وطنداداران معذب تحت 

از طرف  های مطرح شدۀ جانی در اصل بخاطر حفظ آبروی نداشتۀ این چهره انسانی و اخالق و ادب اجتماعی و
های تلفون و عدم دسترسی مردم دردمند  با مسدود نگهداشتن آلینها و رادیوها  گان تلویزیونآقایان و بانوان گردانند

های مغزی و قلبی  های روحی، جسمی و حتی سکتهآرامی بسا که به ناه های دروغگو چبه پاسخ کشیدن این چهره
اید که یکی ازین جانیان  خوردهی برهای شما وطنداران دردمند مطمئن هستم که به صحنه وطنداران نیانجامیده باشد.

 همسر و کاشانه و که خانه و ای ظاهر شده و شما صطالح مطرح در افغانستان در صفحۀ تلویزیون در مصاحبهبه ا
 ها کاری های کثافتسیاستهای به اصطالح مطرح در کارزار های همچو چهره ان توسط راکت پرانیت فرزندان

اسباب آن در  الت وکمره، آ تلویزیون و همراه گردانندۀ در افغانستان نمایان است، با بوت، کاله، پطلون و نکتایی و
 ن حرکت را میکه نام ای اینست یاد دیده شده است ولی جالبها ززین صحنهمده باشند. بلی اآ چشمان گریان شما در
و باال قلبی، مغزی  ها را که موجب سکتۀهمچو آزادی من میگویم که چه بهتر مطبوعات. ها وگذارند، آزادی رسانه

 مندان ما شود نداشته باشیم. موجب فشار خون درد رفتن بی
 

که  گان دارد، اینستبر روحیۀ بینند آنی و مستقیمها که تاثیر تلویزیون نگاران   اندرکاران همچو برنامه من از سؤال
د که عقل ما و ملت درد رسیده ییا اجندای دیگری دار ؟یق استها اذیت و آزار خال تان از همچو برنامه آیا غرض

 به آن قد نمیدهد. 
افغانستان موجود مین به حقوق بشری همشهریان برای مته نظر که از همچو مدعیان دادن حق اظهار دیگری سؤال

 و  های خلق و پرچمشان، باند امیان ددمنش روسی و نوکران و پادوان بومیشود که آیا نظ است. اینچنین مطرح می
ها بر فرزندان افغانستان  کوبیدن ها، میخ ، سینه بریدنها بستندر موقع به گلوله  طلب مجاهدین قدرتناهای  باند

نسانی این هیوالها نمک بر که حاال در تحت شعار حفظ کرامت ا  ؟ها دادندآنبه  انسانی را  نظر و دفاع حق اظهار
های ای این اتهامات را به این نورچشمی گوئید که هنوز محکمه یده درائی میهم با د هااگر شما پاشید؟ ها میزخم
رضی در کار ای باز باشد و غرض و م ای عقالنیت و دیده گویم اگر ذره ثابت نکرده است. در حالیکه من میشما 

 و های پایتخت کشورو ویرانی و دیگر گورهای دستجمعی کشف شده نفری هزار 5 شهدای لیستنباشد، همین 
 تأریخدر  بکارانقابل انکار این نا کشتار بیرحمانۀ کابلیان سند محکومیت غیر هزار 55ابل و اضافه از سوختن ک

 است. 
 

اساسی در  ۀراه و چار اگرها خواهشمندیم،  گذاران تلویزیون برنامه کاران ودر اخیر محترمانه ازین چنین اندر
گان معذب شده ندارید، فلهذا تا آن و شنوند تأریخبخش بین این دیده درایان  و جواب قناعت سؤالبوجود آوردن 

مهیا المللی بین هایشان به اساس کنوانسیون بازخواست ازین جانیان و شرایط دفاع برای  که شرایط تأریخمقطع 
 رمههای سیاسی و س   های یک طرفه این عناصر و در معرض فروش قرار دادن این متاعنگردد، از موقع دادن
میکند ابا های سیاسی خلق  گان این مداریدعرضه کنن هائی را در قسمت خود شماسؤالهایی آزمون شده که 
از خلقی و  تأریخخود این نابکاران د که این، ید اضافه کرو در اخیر با ان منت گذارید.گتورزیده و به ماتم نشس

ز سر مردم، غیره هستند که با دست نبرداشتن اشورای نظاری و پرچمی گرفته تا گلبدینی و سیافی و دوستمی و 
کنم اولین  از همه اینکه فکر ترآور شرم و اند نه ملت، شان را خود سد شده کم و شنیدن دفاعموقع براه اندازی محا

ها را خود  اند و خود ان به عهده گرفتهش، پیش از پیش کار محاکم را هم خودبه جرایم مینجهان مته تأریخبار در 
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گویند که ای ملت  می و با اشاراتی هم اکنوناند  ار و زحمتی برای محاکم هم نماندهک اند که به این ترتیب بخشیده
تان( سپاسگذار هم باشید که  وطنتان و بربادی  هستی ۀکنند قربانی شده از ما حضرات ) قاتلین عزیزان شما، ویران

 ایم.  و قاضی و محکمه را هم از دوش شما ملت برداشته عوادالوکیل   خرچ
چنانچه استاد استادان  شیاد، استاد سیاف در بیانیه اخیر خود در قبال قدردانی ملت از تیم قهرمان فتبال افغانستان گله

 .آور هم نبود ان اشاراتی نمود که تعجبش مندی  از قدردانی نکردن ملت از مجاهدین هم قماش خود
  

، هفت کوه سیاه در میان، ملت حساب انجام دهد نکند ۀبخواهد با این دزدان کوهی، تصفی نگفتم اگر ملت روزی
 .دار هم بر آید بخون خفته قرض

  

  به امید روز بازخواست
 پایان بی پایان

Aref.popoal51@gmail.com 
 


