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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  :يادداشت

مندبه خاطر ارسال مطلب " اختر"ضمن ابراز امتنان از آقای اءگرانه و ارزش شان را جناب ، تشريف آوری افش
  .قلب خير مقدم عرض می داريمبه پورتال ميھندوستان آزادۀ کشور از صميم 

گذشتۀ بيش از دوسال و نيم عمر پورتال خود گواه است که اين صفحه از آن مردم آزادۀ افغانستان بوده و ھميشه در 
ھميشه در نظر داشت که جنايتکاران و بايد  را نيز  نکتهاين. و بعد از اين نيز قرار خواھد داشتبوده خدمت آنھا 

نھا سخت در تالش اند تا به ھمکاری ھمديگر بارديگر برسرنوشت مردم رنجکشيده و در بند ما حاميان پيدا و پنھان آ
 اند، فقط زمانی آسيب آنھا که در تمام عمر با تکيه بر کمک اجانب به حيات ننگين خويش ادامه داده. حاکم گردند

  .پذير می گردند که در مقابل خويش مردم ما را ببينند
به عالوۀ آن که از قلم ھم ميھنان آزاده و شرافت مند استقبال " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد " ھمين اساس، پورتالهب

می نمايد و حاضر است صميمانه برای آزادی ميھن و بھروزی مردم آن سھم تاريخی خويش را ادا نمايد، طرد و 
 ناپذيرخود دانسته، شجاعانه در آن افشای عناصر جبون، متملق، سازشکار و انقياد طلب را نيز از وظايف انصراف

  .مسير گام بر می دارد
                   با عرض حرمت

 AA-AAاداره پورتال           
 محمد حيدر اختر

  ٢٠١١ مارچ ٣١

  يک نه وصد آسان
   توسط رفيق صمد ازھر

  
 محمد ھاشم ميوند وال شھيد) ومشھور به قاتل ( ازچند وقت به اينطرف بازھم رفيق صمد ازھر رئيس ھيأت تحقيق 

  .، مطالبی به دفاع از خويش نوشته و در چندين سايت انتشار داده است 
 خوشبختانه  خواننده از ھمان اول می بيند که قصدش اين است که اگر بازھم بتواند به اصطالح پای خود را ازقضيه 

وشتۀ اورا خوانده اند، ميگويند ، کودتای تعدادی از ھموطنان که ن. مه نشان بدھد ذبيرون کشيده و خويش را بری ال
دروغين ، شکنجه ھا ، اعدام اشخاص بيگناه، يتيم سازی ، بيرحمی و غيره راکه مخصوصاً  رفقای پرچمی و 

شخص ازھرمرتکب شده است، به اصطالح زير زده غم خودرا می 
غم خود را به ترتيب ماھرانه و پوليسی می خورد، تا لکه ھائی . خورد

اين شخص .  امن قصاب را گرفته است، ازدامنش پاک شودرا که د
مگر چنان ساده فکر کرده که نمی داند اگر ھر قدر نوشته کند، بازھم 
وی و حزب مزدور شوروی سابق جوابده اعدام ھای بی لزوم و شکنجه 

بعضی ھموطنان می گويند  که دراين وقت و سن وسال اذيت .  ھا است
، مخصوصاًکه ظلم ھای اوثابت شده است ،  ھائی که او ديده و می بيند

  . نوشته می کند تا خودرا تسکين بدھد
آقای صمد ازھر شاھدانی راکه به آواز خود شان با صداقت گفته اند که 

چوب ھا و . مردمان توقيف شده اذيت و شکنجه می شدند، قبول نمی کند
کرده آالت شکنجه راکه در دھليز ھا و اطاق ھای وزارت داخله ذخيره 

و شخصيت ھای توقيف شده را با آنھا لت وکوب می کردند قبول نمی 
بگويد  که صد تا مشکلش "صد کرده يک نه "به خاطر اين که . کند 
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  .آسان شود 
مگر ھمين که کدام کس از رفقای وی به نفعش دروغی ھم سرداده باشد ، وبه دروغ مثل  رفيق حسن شرق که خدا 

 ، می گويد که ميوند وال کودتا می کرد ، ازھر خوش شده و در پشت دروغ او ايستاده شرماندۀ ھردو دنيا می باشد
محترم ضياء ناصری راکه زنده است وشاھد دشنام دادن و شکنجۀ وی بود، باقلم بمبارد می کند زيرا حاال . می شود

اده کرد ،  عليه اينجانب چند سال قبل از بی خبری مؤسسات المانی استف. چوب و دنده برقی وتفنگ دردست ندارد 
  .دعوا به راه انداخت 

.  فعالً دربارۀ من نوشته کرده که از آن بابت به خود می بالم .   وقتی نتيجه را ديد رفت که قضيه را خاموش کند
به خاطر اين که بنده .  شايد دربين نود و پنج فيصد دروغ ھای رفيق صمد ازھر اين گپ و ادعايش صحيح باشد

خار کرده و به خود می بالم  که دستم درخون بی گناھان آلوده نيست و به وطنفروشی ، قتل و شکنجه متھم بسيار افت
نيستم  وھم طی برنامه ھای تلويزيونی  از شھيدان و بيگناھان، از شکنجه ديدگان ياد کردم وبه دفاع از آنھا احساس 

ه دفاع شروع نموده و صمد ازھر را به حيث دروقت کم نويسندگان محترم از ھر طرف جھان ب.  ترس ننمودم 
  .شکنجه گر ومقصر درقتل ميوندوال شھيد به جايش نشاندند

. فعالً اگرکدام منبع معتبری را پيدا کرده باشد که به او تصديق بی گناھی بدھد ، به خودش و آن منبع مربوط است 
چند خيز وجست وی ، جلو آفتاب را گرفته مگر شک ندارم که بازھم چند پنجۀ وی ، چند نوشتۀ بی سروته وی ، 

  .اين موضوع را دربارۀ کوشش ھای بيھودۀ ازھر ھموطنان ما بارھا گفته اند . نمی تواند
 وباليدن من به شکست و رسوائی بيشتر خودش نوشته، مقالۀ دانشمند ١٩٩٣چون صمد ازھر از موضوع سال 

 ھای بيھودۀ ازھر نوشته اند ، از دوسيه بيرون کشيده  به محترم  داکتر نادر عمر راکه ھمان وقت در باره کوشش
 ھفته نامه اميد ٩٦دانشمند محترم داکتر محمد نادر عمر نوشته مضمون خود را درشماره . دست نشر می سپارم 
  .چاپ امريکا انتشار داد

  

  چه دالور ست دزدی که به کف چراغ  دارد
  

ون ھامبورگ سال بيستم شھادت ميوند وال فقيدرا تجليل تلويزياخيراً آقای غالم مصطفی رسولی از طريق شبکه 
 جريده مجاھد ولس عکس العمل شديد نشان داده باسلسله بندی يک ١٩٧نمود که از اثرآن عبدالصمد ازھر درشماره 

  .سلسله جمالت گستاخانه که خاصه کمونستھا است تالش نموده است تا خودرا از اتھام به قتل ميوند وال تبرئه نمايد 
. اين حزب مسبب اصلی بدبختی ھای امروزی افغانستان است . آقای ازھر ازعلم برداران حزب منحوس پرچم است

جناب ميوندوال که دراثر شکنجه وتعذيب به شھادت رسيد ، صمد ازھر مستنطق او بود ولی از قتل آن مرحوم 
مرا ازخواب بيدارکردند، قدير « : نويسد آقای ازھر، قدير رامسؤول قتل وانمود کرده می . اظھاربی خبری می کند 

برايم گفت ميوندوال خود کشی کرده وبه من اجازه نداد محل انتحار را ببينم ، معاينه طب عدلی را نيز قبالً انجام داده 
يعنی  تمام اين کارھا دريک فرصت کوتاه چند ساعت ، پيش از آن که آقای ازھرازخواب بيدار شود ، » بود 

مستنطق . بايد متذکر شد که قدير قومندان ژاندارم و پوليس در استنطاق ميوندوال رول نداشت.  ودصورت گرفته ب
( ووزير داخله فيض محمد که ھردو ازحزب پرچم بودند . مخصوص او صمد ازھربود که وی را شکنجه می کرد

ود ، قدير قدرت وصالحيت در دستگاھی که چرخ آن به دست پرچمی ھا ب) آقای ازھر از وزير داخله نام نمی برد
ازجانب ديگر قدير از مخلصين وفادار داوود خان بود وخالف آرزوی او . قتل چنين شخصيت بزرکی را نداشت

وقتی که داوود خان از قتل ميوندوال اطالع يافت ، خيلی عصبانی گرديد و ھمان روز کارھای . عمل نمی کرد
  .روزمره را معطل قرار داد

يتی بود که پرچمی ھا از نطق وبيان ، فصاحت کالم ، فھم و دانائی و نفوذ وی درجامعه ميوندوال يگانه شخص
از اين روبا اشاره روس ھا اورا کشتند و اعالن نمودند، خودرا . ھراس داشتند ومانع عمده برسر راه خود می ديدند

. به کمربند عوض نموده اندبا نکتائی غرغره نموده وامروز که بيست سال از آن تاريخ می گذرد،  نکتائی را 
پرچمی ھا با پر روئی و بی حيائی که به آن عادت دارند، ارعاب و خوف ايجاد می کنند تا پرده از روی فجايعی که 

  .مرتکب شدند، برداشته نشود 
آقای ازھرمی گويد که ھنگام استنطاق با رعايت حرمت از ميوندوال سؤال می کرد وبه او صدراعظم صاحب 

رد وبه ديگران ھم توصيه می نمود که حتی به آواز بلند با وی حرف نزنند تا کدام عارضه ای مثالً خطاب می ک
پس آن شخصی که درجوار سلول عبدالملک عبدالرحيمزی شب ھا متواتر تحت شکنجه . حمله قلبی به وی عايد نشود

ب می کنيد وبا يک فير مرمی به آزارش فغانش به آسمان بلند بود ، که عبدالرحيم زی می گفت چرا اورا اين قدر عذا
  خاتمه نمی دھيد ؛ کی بود ؟

 اکنون فرصتی است که عناصرجبونی که ازين خيانت وقوف دارند وتاحال مھر سکوت را برلب نھاده اند حقيقت را 
  .آشکار نمايند و جنايت کار رامعرفی کنند 
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چرا چنين اتھامی به من !  نه عضو کميته مرکزی درکابينه داوود خان من نه وزير بودم ،: آقای ازھر می گويد 
نسبت داده می شود ؟  ايشان خوب ملتفت اند که درسال ھال اول رياست جمھوری داوود خان تماماً اختيار به دست 

  :پرچمی ھا بود ، حدود صالحيت داوودخان را از گزارش ذيل ميتوان حدس زد 
ی طب برمزار اعليحضرت محمد نادرشاه بانی ځن پوھن عقرب محصال١٦ قرار معمول ھمه ساله به تاريخ 

ی طب اجازه ځدرسال اول جمھوريت داوودخان بنده به نمايندگی پوھن. ی  اکليل گل می گذاشتندځومؤسس آن پوھن
به من گفت به استيذان رئيس جمھور خواھند . گل گذاری را از وزير معارف داکتر نعمت هللا پژواک تقاضانمودم 

خان ازکميته مرکزی  اجازه خواست ، پرچمی ھا که درکميته مرکزی رول اساسی داشتند با مراسم گل داوود. رساند
گذاری مخالفت نموده اظھار داشتند ما به خاطر برانداختن رژيم شاھی انقالب کرديم و ديگر نمی خواھيم از آن نام 

پرچمی ھا که تا ھنوز در . يته خارج شدداوودخان که صالحيت واختيار نداشت متاثر شده از مجلس کم. برده شود 
تمام کشور نفوذ کافی نيافته بودند ونمی خواستند داوود خان از دام شان بيرون جھد ، مصلحت ديدند خاطر اورا 

داکتر حسن شرق که عضو برجسته کميته مرکزی . آزرده نساخته به مراسم بسيار مختصر گل گذاری  موافقت نمايند
  .ت شھادت دھد بود شايد به اين حقيق

با تذکر فوق توضيحات آقای ازھر به خاطر تبرئه از قتل ميوندوال کافی به نظر نمی آيد وصحنۀ تمثيلی افسران 
ازجانب ديگر . جوان که باالی ميوندوال شھادت داده و موصوف اعتراف به جرم نموده است، مبتذل و طفالنه است

ی وانمود کرده توصيه می نمايد که از تجارب گذشته بايد عبرت آقای ازھر معضله اساسی افغانستان را خانه جنگ
ايشان بی انصافی کرده از تھاجم نظامی اتحاد شوروی وتطبيق پالن اشغالگری  به ھمکاری کمونيست ھای . گرفت

ی ونيز فھميده نشد چه کسانی بايد از گذشته عبرت گيرند ؟  آن ھائی که با ھمدست. خلق و پرچم تذکری نداده اند 
  روس ھا بر افغانستان مصيبت را آوردند يا کسانی که مورد ظلم وستم قرار گرفتند ؟

  :درجای ديگر می نويسد 
  . من به تقوی ، وطنپرستی وراستکاری خود افتخار داشته با سياست مداخله اجانب مخالف بوده ام 

  رجھان نگذاشتی  گربه مسکين اگر پر داشتی                       تخم گنجشک د          
آنچه مردم افغانستان از خلقی ھا و پرچمی ھا ديدند آزار واذيت ، زجرو زندان ، زدن وکشتن ، وطنفروشی وروس 

  .پرستی بود 
درپايان به روح ميوندوال شھيد  مبارز عليه الحاد درود می فرستم اميد است ساير ھموطنان در اظھار شواھد 

  مضايقه نفرماينددرمعرفی مزيد قاتل آن شخصيت ملی 
                                                                          با عرض حرمت 

  خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت     ديده باشی لکه ھای دامن قصاب را     
  


