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  ننامه ای سر گشاده به آقاي حامد آرزي رئيس جمهور افغانستا
 اسد اهللا سروری جانی ايکه بايد خون حساب دهد

  

که فقط سه    (الدين، و کاکايم، نصرالدين        پدر م، يمين   ١٣٥٨ جوزای سال    ٢٠بتاريخ  

از طرف والی واليت لغمان، حضرت گل بارگامی،              ) ماه از عروسی اش می گذشت     

دانی شدند            ه آن واليت زن  روز در   ٢بعد از سپری کردن        . توقيف گرديده در نظارتخان

ه وزارت داخ            دانی ب ال داده شدند          واليت مذکور، هر دو زن ه  در کابل انتق وز   . ل  ٢٠هن

ان   يدن ش ه از رس سته       دقيق ای سرب وتر ه ه م ود ک ته ب ه نگذش ه وزارت داخل ه -ب  ک

ال داد      -مخصوص انتقال زندانی ها بود  ه صدارت انتق ان را ب .  از رياست اگسا آمد و آن

ه روز بعدًا تک و دو و کوشش ما برای پيدا کردن آنان به هيچ نتيجه ای نرسيد، زيرا س     

بعد وقتي به رياست اآسا لباس برديم، از ما معذرت خواستند و گفتند براي يمين الدين و                 

  .نصرالدين لباس نياوريد

دم                     ٢٩ داد، دي ال مي ه کابل انتق ان را ب ا از او  .   سال از آن روزی ميگذرد که پدر خود را با دست های بسته در موتری که آن ام

خانواده ی من     . در شکنجه گاههای اگسا بدون هيچ جرم و محاکمه ای ناپديد شدند خبری نيست               مانند هزاران شهيد گمنام ديگر که       

ه پاکستان، جاييکه           ه ب ان آور خان از  مهر و محبت پدری محروم شد و بخاطر فرار از اختناق آن زمان اآسا و نبود سرپرست و ن

از   سالها گذشت و خا . يکی از کاکاهاي ما مهاجر شده بود، آواره گرديم         نواده ما چشم به دروازه دوخته بود که شايد گمشده  اش را ب

د هزاران  گمشده ديگر                       اما سالها گذشت و نبود هيچ خبری، خانواده       . يابد درم نيز مانن ی مان را به اين نتيجه رساند که سرنوشت پ

  . رده باشد، رقم خو" بشکل محرمانه و در نيمه شب نابود شوند"با ورق پاره ی نا معلومی حاوی متن 

ود که مورچه           . هيچ نميتوانم مجسم کنم که آنان چگونه پدر م را تيرباران و يا زنده بگور کرده باشند                 سانی ب پدرم بگفته مردم ان

ان را در منزلش               زير پايش آزار نمی ديد، شغل معلمی داشت و به آن عشق ميورزيد؛ از اوقات فراغت خود استفاده ميکرد و جوان

رای رفع مسايل و        .  ميداد و همچنان به حل مشکالت شان می پرداخت       مضامين علمی درس   را و قصبات دور دست ب مردم از ق

ه      . مشکالت حقوقی و حتی خانوادگی شان به او مراجعه ميکردند      دانش توجي رای فرزن د ب مگر مرگ چنين انسانی چگونه می توان

  .شود؟ اين سواليست که ما بازماندگان هيچ جوابی به آن نداريم
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  .  اما آقای کرزی ما به اين سوال های خود پاسخ ميخواهيم

  

اران،      در آنزمان اسد اله سروری رييس اگسا و امثال وی با دست باز و قلب قس          ه توقيف، تيرب سانی ب ه ی ان ی و بی هيچ عاطف

ان مردم                      ا از محبوبيت در مي ود و ي دم نب ا همق ار شان ي م خونب ا رژي د که ب زنده بگورکردن و اعدام هر آن شخصی می پرداختن

سرپرست ساختند؛  همين ها بودند که هزاران خانواده را بی. اينان چون گرگان گرسنه هميشه در کمين نشسته بودند       . برخوردار بود 

هزاران مادر را بی فرزند،  هزاران کودک را بی پدر و هزاران نو عروس را بی سرنوشت و بی سرپرست و در نهايت کشور                       

ام بخشد و هستی مادی و معنوی اش را               د زخم هايش را التي و ملت ما را دچار سرنوشت تيره و تار ساختند که تا هنوز نمی توان

  . زدآنطوريکه بايد احيا سا

رين دوست و                           ايکاش اين سرجنايتکاران و چاکران دون خود قربانی می دادند تا می دانستند که زخم خوردن و انتظار عزيزت

د                  . همدم را کشيدن چه زود روح را آشفته می سازد و تن را شکسته              د چه تن دری در بن د پ ايکاش می دانستند که قلب کوچک فرزن

د،         . ت مهر و شفقت بر سرش کشدمی زند تا پدر به آغوشش گيرد و دس  ستند زخم و درد مادری را که بی هيچ امي ايکاش می دان

  . پشتوانه و نان آوری فرزندانش را بزرگ  کند و با عشق و مهر دو چند فقدان محبت و گرمی پدر را جبران سازد

اه است  و ب                          د بيگن د آه        هيچ تراژيدی غم انگيز تر از اين نيست که  قصابی چون سروری ميگوي دون     ١٨از هم بگوي  سال ب

  .شود" قانون و عدالت"گناهی در زندان بوده است و با چهره ی معصوم و دردمند خواستار تطبيق 

  !آقای کرزی 

در را در خود دارد                          د چون قلب شما نيز داغ سوگ پ اين درد را هر   .  فکر ميکنم شما درد من را بهتر احساس کرده بتواني

سانی      خانواده ی افغان در سينه       اقض کرامت ان دارد و هر زن و مرد افغان خواهان تطبيق عدالت و قانون باالی هر آنی است که ن

ًا من از دولت شما خواهان عدالت در       . و برباد دهنده ی هستی مادی و معنوی ملت و کشور فقير و خنجر خورده ی مان است          بن

را به ارثيه بسپاريم که در آن هيچ فردي از شکنجه و کشتار و قتل و               رابطه با اسدااله سروري هستم تا به نسل های آينده سرزمينی            

غارت به خاطر پيشبرد اهداف مغرضانه ی شخصی و گروهی استفاده نکند و آيندگان ما از خواندن تاريخ شکنجه و قتل و غارت     

 . در سرزمين شان شرم کنند

  با ارادت و احترام،    

  )ويس يمين فرزند شهيد يمين الدين(

  com.gmail@mirwaisyameen:ميلاي
 


