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ک تن مــــباديبر زنده  وم ون بيچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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 Human rights بشر حقوق

 
  محمد حيدر اختر 

  ٢٠١۵ فبروری ١۵

  

  ھای شاخداربازھم دروغ
  )فتح( شکنجه گر مشھور صمد ازھر

                                                            

ی ھای شکنجه ئرد ياوه سرا"   مطلبی تحت عنوان وف ملکيار، ؤمحترم عبدالر

 انتشار داده و در سايت وزين  افغان جرمن،  سايت رنگين و خوشه " گر مشھور

  :  زيبا وبا مفھوم آغاز می کندکه  نوشته اش را با اين تک بيت

  بودیچون قلم در دست غدار

   بـودیالجـرم منصور بـر دار

  

وال تماس گرفته و از دروغ بافی ھا ، کج بحثی نجه و قتل  شھيد محمد ھاشم ميوند شکۀ نويسندۀ مطلب   در زمين

ئيس ارکان قوماندانی عمومی ژاندارم و ھا و  لفاظی ھای صمد ازھر ر

 کشور جناب محمد ۀت تحقيق شخصيت برجستأيپوليس وقت  و رئيس ھ

صمد را ستند آنچه ھمچنان با داليل مھاشم ميوندوال  ياد آوری نموده است 

تای نام نھاد شھيد ميوندوال نوشته است د  کوۀش  در بارازھر و تيم مربوط

  .واقعيت خوانده است ازبنياد بی اساس و دور از 

بازھم دشنام نامه سياسی ، " در مقابل صمد ازھر  مطلبی را تحت عنوان  

 انتشار داده است " افغان جرمن" نوشته و در سايت"  به جای حقيقت پالی 

، جنايت ، شکنجهصمد ازھر اين بار نيز خواسته با طريقه ھای مختلف تمام

  .ندازد ن قدير نورستانی  بيقتل محمد ھاشم ميوند وال را به گرد و

وف ملکيارنوشته است، مربوط اشخاصی می شود، که به حقيقت ؤآنچه که صمد ازھردر مقابل نوشته جناب عبدالر

شايد آقای ملکيار به جواب آن بپردازد، اما چيزی که نظرم را در نوشته ھای صمد ازھر جلب کرده  .عقيده دارند

  :اين است
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 پرچم می باشد با افتخارقبول دارد و ازآن دفاع نيزمی نمايد اما ھيچ ۀکه عضو باند شاخ ، صمد ازھر از اين  يک

  . شوروی سابق حرفی به ميان نمی آورد اتحاد جماھير قوای سرخۀگاھی از جنايات باند پرچم  تحت ساي

صمد ازھر از عضويت خويش در باند " رفيق" ؛دو ديکر

  با سازمان پرچم منکر نيست،  ولی از روابط مخفی اش

داشته  » فتح  «  نام مستعاره که ب" کی، جی ، بی " جاسوسی 

با يک ی آورد درحالی که کار وخبر چينی تير خود را م

سازمان جاسوسی بيگانه  درافغانستان و درتمام کشور ھای 

جھان خيانت ملی  به حساب می رود  پس گفته می توانيم که 

سازمان جاسوسی  آقای صمد ازھر با فعاليت ھای که برای 

. انجام داده است  يک خاين ملی می باشد " کی، جی، بی "

نويسندۀ کتاب کی جی بی در افغانستا ن از باداران قبلی صمد 

ازھر بود وضرورت نداشت که در پای چنين شخصی تھمت 

  .کند

صمد ازھر را در سازمان جاسوسی  موضوع عضويت  

 نه  نصير مھرين ،نه مسعود پوھنيار ، نه"  بی  ، جی ،کی"

نام  ه  نه حيدر اختر ، و نه کسی ديگر نوشته است، بلکه  يکی از باداران روسی صمد ازھر بد ملکيار،وداو

  . در افغانستان نوشته است » کی ؛ جی ،بی «  کتاب  ۴٣دررويۀ " واسيلی ميتروخين "

کيد می کند که أ قتل محمد ھاشم ميوند وال نوشته است تۀاکثرا ً صمد ازھر در نوشته ھايش که در بار  :سه ديکر 

 با فکتھا و ميتود ھای علمی  پژوھش  تمام جوانب قضيه بررسی ويا حالجی  وال محمد ھاشم ميوندۀمسايل قضي

  .شده است 

 يک پوليس به اصطالح مسلکی می باشد کهای عالوه  هب ازاين معلوم می شود که رفيق يا تواريش  صمد ازھر

  .مطرح می کند " علمی"نيز است زيرا نوشته ھايش را " عالم"يک 

 جھان ديده شده باشد که يک عالم ،  شکنجه گرو قاتل نيز باشد  اين بار نخست است که می ۀنمی دانم در کدام نقط

  . خاک می زند کند و در چشم مردم بينم که شکنجه گر و قاتل خود را عالم معرفی می

که  وف ملکيار نوشته ، نامی از من نيز برده ، درحالیؤجناب عبدالر" جواب" اخيری که به ۀصمد ازھر در نوشت

 ۀ آقای ملکيار ھيچ گونه سھمی نداشته ام صرف آقای ملکيار نوشته اش را برای من که گردانندۀمن در نوشت

  .وزمانش منتشر شد  می باشم جھت نشر ارسال کرد که به وقت "سايت رنگين"

 قتل محمد ھاشم ميوندوال ۀ  که در باریاما اين که صمد ازھر از دست من فغان دارد که چرا نوشته ھا و مطالب

 به ١٣٩١در سال » غلط گويان جنايت کار «ی نموده و در رسالۀ تحت عنوان  انتشار يافته ومن ھمه را جمع آور

  .ر نوشته  ياد آوری نکرده ام  که صمد ازھیاز کتاب و مطالب چاپ رسانيدم،

 در افغانستان،  و تيم "کی جی بی"عضو شناخته شدۀ " رفيق صمد ازھر" که یبايد خاطر نشان نمايم که  مطالب

 شلکی پوليسی  وعالم بودن بی مدرکباس مس  درمقابل واقعيت موضوع نوشته است سر تا پا دروغ بوده با لیو

 انسان بيگناه مرحوم محمدھاشم ميوند وال  وشکنجه دادن ساير بی گناھان،  قتلوجنايت  در چشم مردم درآمده واز
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 کی "دار صمد ازھر شکنجه گر، عضويد به دروغ ھای شاخئأکلی منکر می  باشد من چگونه می توانم  مھر ته ب

  .، وخائن ملی  بزنم  "جی بی 

ھرسو دست و پا می اندازد  تا خود را را عذاب وجدان ، آرام نمی گذارد به  با وجودی که می دانم که صمد ازھر

ی دھد ولی امکانش ميسر نيست زيرا مردم افغانستان ھمه و ھمه به يک صدا ئاز چنکال قانون و عذاب وجدان رھا

تاريخ   خون حتا زمانی که سرش درسنگ لحد بخورد وۀمی گويند صمد ازھر قاتل ميوندوال است و اين لک

  :ه  گفته اند ک  با نام و دامن او باقی خواھد ماند چنانافغانستان وجنايتکاران باقی است، 

  ديده باشی لکه ھای دامن قصاب را      داشتنخون نا حق دست از دامان قاتل بر

 

 


