
  !مم کنیبیایید جنگ را محکو
  

     

  :تقاضای کمک از هموطنان آگاه
  

 گذشته را بستر های که چند دهٔهرویداد در تاریخ معاصر افغانستان حوادث و

  . است چشمگیر استوقوع خود کرده

- ۱۹۹۲(ش ) ۱۳۷۵-۱۳۷۱( سالهای  میان جنگهای شهروندی در فاصلٔهین ااما در

 رخدادها را احاطه ن همٔهنیمانند کمربند خوست که یوعه یم در کابل مجم) ۱۹۹۶

  .کرده است

، اما من به نسلی تعلق که هر نسلی یک مقطع تاریخی را میگذراندمبرهن است 

 و سکوت و غفلت بار شهروندیر میدانهای جنگ نفرتتقدیرش با حضور ددارم که 

اریخ  بعدی و لوح تهایه نسلتاریخی در معرفی و بازگویی فاجعه و تراژیدی جنگ ب

  .رقم خورده است

گروهی در شهر کابل با توجه با ابعاد گسترده و  میانهای که جنگست اواقعیت این

 و اما در عین حال خاطره ها. نهاده استگوناگون آن کمترین اسناد را از خود به جای 

 و به ویژه ، شاهدان عینی صحنه های جنگ بودندسرگذشت شهروندان که

  و جانبداری که با قشر ضخیمی از پنهانکاریها جنگ اشتراک کنندگانهاییددچشم

  .شوند شمرده میها مدارک این جنگترین گویا،پوشانده میشوند

 را دشوار ها جنگرغم آنکه دسترسی به اعماق تاریک اینصاحب این قلم علی 

 باره به تحقیق و ین اهم به حیث یک نظامی چند سالیست که در  آن با،تلقی مینماید

 کابل را های جنگ، حقایق و اسناد، مایل است با جمع آوری معلومات،تهپژوهش پرداخ

  . تاریخ بسپاردبه حافظٔه

، طمع زهر جنگ را نفرین میکنیدین رو به شما همه هموطنان آگاه که جنگ را  ااز

، قصه ها و سرگذشت غم انگیز جنگ را ید راهی به سوی جهنم میدان راچشیده و آن



 ،ه گان، نویسند، هموطنان شرافتمند همه شاهدان عینی جنگهاشماه ، بشنیده اید

  !ان و نظامیان رسالتمند مراجعه مینمایم، فرهنگیژورنالیستان

ها در  تصاویر و قصه های واقعی از جنگ، اسناد، سرگذشتها،چشمدیدها با ارایٔه

  .من کمک فرماییده ب) ۷۵-۷۱( سالهای  فاصلٔهکابل در

 ، ویرانی، تلفات، آتشباریها،جنگ در شهر حهای جنا،از حرکتهای محاربه یی

 ، چپاول، معامله با اسیران، ترور، تجاوز، گروگانگیری، صریح حقوق بشریهایتخطی

 جنگ هاین گروههان و سراه ، اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم و از نقش فرماندفقر

، جیارگی خه ، وابست تشدید اختالفهای ملی و مذهبی، شهروندیهایدر تداوم جنگ

من منت   خویش بر با گزارشهای،زهت خاطره گونٔه مشخص با صفا و ُنثروت اندوزی ب

  .گذارید

های تاریخی شما هموطنان آگاه و هم تجارب و  که مساعدتست اباورم بر آن

هندوستان و (ظامی در داخل و خارج کشور های ناز دانشگاهاندوخته های تحصیلی ام 

 میدانی ام دست به هایدهٔه نظامی چشمدید نیم خدمت حدود دو) شوروی سابق

 های ُسپردن جنگ را دربارٔههایمه گیمن امکان خواهند داد که دلبسته ، بدست هم داده

 ناروشن از تاریخ خونبار میهن مان را که ازمایم و گوشه های تاریخ بیکابل به حافظٔه

  . چنین جنگ را ندیده به تصویر بکشمگاهی هیچ

  

  یدجنرال سید عبدالقدوس س

 
SAYED A.QUDDOS         رسدآ:  
Wachhausstr.27 
76227 KARLSRUHE 
GERMANY 
 
E-Mail : sayedaq@gmx.de 


	Baiad Jang ra mahkoum Konem(Qodous)1.doc

