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ﺻﻔﯽ ﷲ ﺛﺑﺎت :ﺳوﮔواری ﺑس؛ ﻣﺣﺑوب ﷲ ﭘﺎﭼﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮑﺷﺎﻧﯾد

ﺻﻔﯽ ﷲ ﺛﺑﺎت ﯾﮑﯽ ازﯾﺎران اﺣﻣد ظﺎھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﯾﺟﺎد ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ
ﻣظﻧوﻧﺎن ﻣرگ وی را داده اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز زﻧده اﻧد.
ﺻﻔﯽ ﷲ ﺛﺑﺎت در ﭼﮭل و ﯾﮑﻣﯾن ﺳﺎل ﺗرور اﺣﻣد ظﺎھر ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣدﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎن
ھﺎ در داﺧل ﮐﺷور و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗدام ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﺷﺎدن ﮔره

اﺳرار ﻣرگ اﺣﻣد ظﺎھر ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺳ﷼ ﺳوﮔواری و آه و اﺳف ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  24ﺟوزا را ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﻗﻠب ھﺎی ﺳﮫ ﻧﺳل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧدﮐﯽ آراﻣش ﺑدھد؛ ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫ درﯾﮏ ﮔﻔت وﮔوی وﯾدﯾوﯾﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺣﺎﻓل ،دوﺳﺗداران و ﺷﺎﯾﻘﺎن ھﻧر
اﺣﻣد ظﺎھر ﺑﮫ روح وی دﻋﺎ ﮐرده و ﯾﺎد او را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ دارﻧد؛ اﻣﺎ اﮐﻧون وﻗت آن اﺳت ﺗﺎ ﻣظﻧون
ﯾﺎ ﻣظﻧوﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﻣرگ اﺣﻣد ظﺎھر ﮐﮫ دراﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد؛ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻋداﻟت ﺣﺎﺿر آورده
ﺷوﻧد.
ﻣن درﺳﺎل  2005ﮐﮫ رﺳﺎﻟﮥ ﮐوﭼﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣرگ اﺣﻣد ظﺎھر را ﻣﯽ ﻧوﺷﺗم ،ﺷﺎدروان ﺻﻣد
داردار ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐرات و ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ،از ﻧﻘش ﻣﺣﺑوب ﷲ ﭘﺎﭼﺎ درﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗوطﺋﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎن اﺣﻣد
ظﺎھر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت.
ﺟﻧﺎب ﺛﺑﺎت ﻓراﺧوان داده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ھﺳﺗﮫ ھﺎی دادﺧواھﯽ ﻣﺟﺎﻣﻊ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ راه اﻧدازی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟدی ،راه را ﺑرای ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻣﺣﺑوب ﷲ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﮫ دادﮔﺎه
رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اﺳرار ﻗﺗل اﺣﻣد ظﺎھر ﻓراھم ﮐﻧﻧد .ﻣﺣﺑوب ﷲ ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺗﮭم اﺻﻠﯽ ﺗوطﺋﮫ ﻗﺗل اﺣﻣد ظﺎھر
اﺳت .وی درھﻣدﺳﺗﯽ ﯾﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر ﺳﯾد داوود ﺗرون ﻗوﻣﺎﻧدان ژاﻧدارم وﭘﻠﯾس دورۀ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن،
اﺣﻣد ظﺎھر را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑرون ﺑرد و در ﺳﺎﻟﻧﮓ ،ﮔروه ﭘﯾﮕرد ﺗوظﯾف ﺷده از ﺳوی ﺗرون ،او را در
ﺟﺎده ﺳﺎﻟﻧﮓ او را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ دو ﺧﺎﻧم -ﺷﺎھﻧﺎز و ﺷﮑﯾﻼ -ﺷﺎھدان زﻧده و ﺑرﺣﺎل ﻧﯾز
درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘرده از راز ﮐﮭﻧﮫ ﺑردارﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺷرط اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﯾن آن اﺳت ﺗﺎ ﺧواھران واﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺣﻣدظﺎھر ﺑﮫ وﯾژه رﺷﺎد ظﺎھر
درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺷﻘدم ﺷوﻧد.
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