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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports گزارشھا

  
  محمد حيدر اختر: گزارشگر

  ٢٠١٣ فبروری ٠١

                        

  گزارش محفل

  

   جنوری١٨ -ھامبورگ

اين محفل که در . ھمندی در سالون قصر گلھا بودشاھد اجتماع شکو.) ع٢٠١٣( ھامبورگ به تاريخ ھژدھم ما جنوری 

ن خير مقدم ااز طرف  پری وھاب بھادری به حاضربه ياد قربانيان توطئه عليه يک تعداد بيگناھان برپا گرديد، نخست 

يد توسط جناب صابر روحپرور و تالوت آيتی از کالم هللا مج.  و موضوعات در نظرداشته شده، به اطالع رسيدهگفته شد

پس از آن از مؤرخ ونويسندۀ ارجمند جناب نصير مھرين .  سر آغاز موضوعات بودءی از ايشان به روح شھدائادع

  .خواھش به عمل آمد که سخنرانی نموده و وظيفۀ نظارت محفل را نيز به عھده بگيرد

  

  جناب صابر  روحپرور
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 يادنموده ئیر نمودن  محفل را داشتند، به نيکوکه ابتکار داي) مرستيال(رين از اقدام خانم پروين امينی جناب نصيرمھ

بسيار خوب بود که از آغاز محدوديتی برای شرکت کنندگان دگر انديش ويا احتمال سھمگيری در سخنرانی ، : گفت 

: وی به موضوعات مربوط به کودتای نام نھاد ميوندوال اشاره نمود. ندارد حتی سخنرانی مخالفت آميز وجود نداشت و

من در خالل تعمق روی  اين موضوع ، به چند نتيجه گيری . ن موضوع نوشته اندما و کسانی از خارج پيرامووطنان ھم

  :رسيدم 

دقيقاً بر .  تفاھم ھم در کار نبوده استوءس.  شکنجه در حق توقيف شدگان اعمال شده است- ٢ی وجود نداشت ئ کودتا-١ 

. به اين دليل آنھا قربانی يک توطئه می باشند. رکوب می شدند از پيش، يک عده بايد دستگير وسیااساس طرح ونقشه 

ود ملکيار در بارۀ  کودتای نام نھا د ميوندوال تھيه وجناب مھرين از اسناد منحصر به فردی ياد نمود که به ھمت اقای دا

مورين وقت أماين اسناد وی شامل نتيجۀ نشستن در پای صحبت  افراد مختلف، شکنجه ديده وشکنجه گر و . شده است

  . حکومت است

  .ناظم محفل به معرفی ھر کدام می پرداخت. سپس سخنرانان به نوبت دعوت شدند

                                     

  نصيرمھرين، مؤرخ ونويسندۀ کودتای نام نھاد ميوندوال

     

  

  

     

  

  

  

  

  .تقديم حضار نمودن قربانيان  با بازماندگائیپری وھاب بھادری نوشتۀ خويش را زير عنوان ھمنوا
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  . ديدند، صحبت نمودحکمدارانی که مردم  در دوران حاکميت خلق وپرچم  وبقيه ئآقای سھيلی در بارۀ آزار ھا

  

خاطراتی را از رفتن به زندان نزد شھيد خان محمد خان مرستيال ، گرفتن ميت ودفن ) امينی(خانم پروين مرستيال 

او ھمچنان از ھمه نويسندگان ، مؤرخان ، تارنماھا . که با ابراز تأثر عميق حضار ھمراھی می شد خواند ايشان

  .ونشرياتی قدردانی نمود که آن جنايت را معرفی نمودند 

  

. گزارشی را ارئه نمودم که موضوع کودتای نام نھاد در خارج کشور منعکس شده بوداينجانب  محمد حيدر اختر، 

   .، توقيف شدگان و اعضای ھيأت تحقيق وشکنجه نام بردمءھمچنان از شھدا

                                                       

داکتر لطيف طبيبی، محمد :  ھموطنان رسيده بودکه از طرف اينخواند خانم مرضيه فخری فشردۀ پيام ھای رسيده را  

 .ولی آريا، احسان هللا لمر وعتيق هللا نايب خيل 
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  جناب حسن اميری که از امريکا تشريف آورده بوّد در بارۀ ضرورت محکمۀ جنايتکاران صحبت نمود

  

وحقوقدان، محاکمات افراد دستگيرشده در کودتای نام نھاد ميوندوال را با بحث آقای کريم پوپل از نقطه نظر يک وکيل 

  .نه يک توطئه بلکه يک جنايت عليه آنھا عملی شده است: مفصلی تشريح نمود و گفت که 

 

   خوانءشاعر ارجمند آقای علی احمد زرگر زرگرپور، ابيات چند را در ارتباط با شھدا

 

  .تقديم حضار نموداھر تيموری پارچه شعر ی را ھموطن ارجمند آقای دکتور ظ

قايان داکترعيسی اسحاق زی، ابراھيم حجازی سخنرانی ھای حاکی از ھمدردی با قربانيان آدر اين محفل ھمچمنان 

 .وتقبيح توطئه گران ايراد نمودند و پيام تلفونی جناب شاه محمود لعلی از ھالند پخش گرديد

از کارکنان ھوتل قصر گلھا، وعزيزانی که در قسمت تخنيکی ھمکاری "  ن يک توطئهبه ياد قربانيا"در ختم محفل  

ازآقای محمد آصف فخری ، آقای محمد ابراھيم نايب خيل، از مسؤولين پرستارخانۀ آريانا خانم فھيمه  نموده بودند،

 .، ابراز تشکر وقدردانی شدقای بريالی فلمبردار آقای عبدهللا احراری ، از آقای محمد ابراھيم حجازی، آاحراری و
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رسم ظالمانه و انسان آزارانه، يادھمه  با اين يادآوری از قربانيان ؛ و تقبيح آن راه و: در پايان  جناب مھرين  افزود

 . ھموطنانی را گرامی می داريم که در دوره ھای مختلف ، قربانی اشکال مختلف ستمگری ھا شده اند

 از شھدای توطئه مزين بود  و فلم محفل و متن سخنرانی  ھا در آينده به ئین با عکس ھادانم که سالو قابل  ياد آوری می

 .نشر می رسد

 

 

 

                                       

 

 


