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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

  

  یقصودنقيب هللا م

  ٢٠١١ می ٢٧

  

  نقش اسدهللا حبيب در قتل استادان پوھنتون
  

گ جرمنی در يکی از کانسرت  که از دنمارک به افغانستان داشتم شبی را با دوستان درشھر ھامبوریدر سفر اخير

 ھجری شمسی به ابتکار تلويزون ملی افغانستان در يکی از ١٣٨٩ سال نو استقبالھای افغانی که که به مناسبت 

شرکت در آن سالون ھای قشنگ افغانی داير شده بود و تعدای کثيری از از ھنرمندان جوان وسابقه دار کشور 

  .ورزيده بودند، سپری نموديم

ن قبلی  سروقت به آنجا رسيديم ، فضای سالون خيلی آرامتر از آن بود که من تصورش را می کردم ودر ما طبق پال

خوا ستند سر خود را به جز از چند جوان که به اصطالح می . مجالس عروسی وکنسرت ھای افغانھا معمول است

  .ھتر از بيرون آن نبود داخل سالون ب. الون ديده نمی شد سگرم کنند کس ديگری در در صحن بيرون از 

ساعت نه . ولی تا نه شب نه از برنامه خبری بود ونه از تما شاچيان ،ساعت ھفت شام آغاز شود هقرار بود برنام

شب آن  ۀروی صحنه حاضر شد وبا معرفی برنام) سھيال ا اصغری(وسی شب يکی از نطاقان محبوب پرچمی ھا 

می چوطنفروشان پرد ست ه  باً جه شدم که برنامه ريزی امشب اکثرديری نگذشته بود متو. پروگرام را آغاز کرد

  . مجلس اباء ورزيده بودند آن اکثر افغانھا از شرکت در ظحولاست وروی اين م

الون شد تعدادی به دست بوسی اين خود فروخته س داخل مشمئزکننده اش ۀزمانی که داکتر اسدهللا حبيب با قياف

ديدن اين صحنه ھا خاطرات تلخ آن زمان را که درتاريخ  . مشروب بدرقه کردند با گيالس ھای شتافتند واو را

زان کردن وقبر ھای دسته افغانسان به ندرت می توان مثال آنرا يافت ، تاريخی که تنھا  آزار، شکنجه ، به دار آوي

سال نو را فغانستان انام کشور ه اين ھا که ب .، زنده ساخت ديگری به مردم اين سرزمين ھديه نکردندجمعی چيز

 که مادران اين کشور را به ماتم گذاشتند واطفال شانرا برای ابد از کنار شان خم ابرو ھم نمی کنندجشن می گيرند 

که خود را زود تربه پا بوسی  اين جنايت کار رساند يکی خانم ای از جمله چھره ھای شناخته شده . دور کردند

  .   بود "محبوب هللا محبوب"را در قتل احمد ظاھر متھم می سازند  که او ی پليدۀديگری چھر  و"پرستو"
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برای خود دربين ه اين ديگر برای ھيچ افغانی پوشيده نيست  که اين شيادان در ھمه جا در تالش ھستند تا دوبار

 وادب برنامه نام شعره نام دفاع از حقوق زن وزمانی مجالسی را به  را بیافغانھا جای پای  پيدا کنند ، گاھی مجالس

  . وعظ دعوت می کنندا تزوير بهريزی می کنند، وحتی در بعضی مساجد مردم را ب

 از ديگر  رھبران باند خلق وپرچم نقش کمترميھنان ما  ی است که در شھادت ھمئ آن چھره ھاۀاسدهللا حبيب از جمل

بايد ن را ا آن بود که مخا لفر را عقيده باوآن نداشته است ، او ھيچ نوع ترحم در مقابل ديگر انديشان نداشت ، خالف 

باند ھای خلق و پرچم ، به  را ویاز اشعار او راکه سر سپردگی ای نمونه  .ھر چه زود تر نيست ونابود کرد

خوشخد متی او را به باداران روسی شان ، دشمنی ونفرت او رادر مقابل فرزندان صديق کشور نشان می دھد می 

  .اثر محترم نصير مھرين دريافت )  شمشير خونينبوسه بر (ۀتوان در رسال

يس ئن محکم ساخت و حتی به حيث رصيل می کرد روابط خود را با محصالاسدهللا حبيب زمانی که در مسکو تح

اين کميته گاه . تشکيل داده بودند) ن محصالۀکميت(ن افغانی در مسکو يک اتحاديه محصال. اتحاديه انتخاب گرديد

اين کميته با وجوديکه در قلب سوسيال . ی را بر گزار می کردندئرتيب می دادند و جشن ھاگاھی مجالسی را ت

بعضی  شب ھا اختالفات  وجروبحث . ن ضد روسی تشکيل می داد  قرار داشت اکثر اعضای آنرا محصالامپريالسم

  .تبديل می گشتن شان ای بين  باند ھای خلق وپرچم ومخلفی می رسيد که به بر خورد ھای فزيکئھا به جا

ۀ  گرفته بود وخود را از جملی مستقيم روس ونوکران شان در بين  اين اتحاديه جاۀحيث يک گماشته اسدهللا حبيب ب

کثيری از ن سر سخت ضد روسی و ضد خلق و پرچم جلوه می داد، و به اين ترتيب او توانست با تعداد امخالف

 خوبی برقرار کرده وآنھا را جريان دموکراتيک نوين روابطط به ن و استادان مربومخالفان ، به خصوص محصال

ی بعد از به قدرت رسيدن باند ھای خود فروخته  به قيمت جان اين جوانان صديق کشور ئی کند و اين شناسائشناسا

  .حکمی بر نيرو ھای مترقی وارد کردتمام شد وضربات م

دين محمد جوان خوش صحبت ورفيق دوست  .ن استد محمودی برادر مرحوم ساربايکی از اين قربانيان دين محم

 شبی .قابل شان احساساتی برخورد می کردوبا معاشرت بود او از پرچمی ھا و خلقی ھا نفرت داشت بعضأ در م

درين    ،جشن بگيرندن افغانی روز استقالل کشور را در يکی از ليليه ھای محصلی در شھر مسکو قرار بود محصال

 دين محمد محمودی قضيه را چنين حکايت می گرفت که شان صورت لفانمی ھا و مخاشب برخوردی  بين پرچ

  :کرد

الون  احساس کردم ، از يک  دوستم  پرسيدم  خيريت است او سالون شدم ناآرامی را در فضای سوقتی من داخل "

نين و مارکس  الون در پھلوی عکس ھای لسمتوجه شدم در ديوار ھای . ره کردطرف ديوار اشاه در جواب من ب

 ، من از پرچمی ھا پرسيدم که آيا ما امشب روزن استعکس ھای طويل وعريض ببرک کارمل واناھيتا آويزا

چون صحبت و استدالل نتيجه نداد بيش از آن تحمل شن می گيريم يا سال تولد ببرک کارمل را، جاستقالل کشور را 

 پاره کردم و اين کار من غضب پرچمی ھا  وديگر دست بردم وعکس ھای ببرک واناھيتا رارا جايز ندانسته 

 شدم واخطاريه گرفتم که اکر هوورستی خواستييس يونئفردای آن از طرف ر.  را برانگيختنوکران روسی شانرا

  " .از شوروی اخراج خواھم شد ساعت ٢٤اين عمل من بار ديگر تکرار شود در ظرف 

 ثور او یدر اوايل  کودتا .نوکران روس باعث شھادت او شد بلی احساسات پاک دين محمد محمودی و نفرت اواز

با ھمه تالش ھای  .ای زياد او را به شھادت رسانيدندرا در خانه اش دستگير وبا خود بردند و بعد از شکنجه ھ

خانم اوالد ھا وفاميلش سال ھای سال انتظارش را کشيدند ولی او ديگر به . يلش ديگر او را کسی ديده نتوانستفام

  .خانه بر نگشت 
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نير حسن انج.  توان   ناديده گرفت نمی نابودی اشنير حسن قربانی  ديگريست که  نقش اسدهللا حبيب رادر انج

  پو ليتخنيک ۀسکو به اتمام رسانيد و به حيث استاد در فاکولت و تخنيک در م رسم ۀتحصيالت خود را در رشت

برای ما .  می شناختم ، او يک استاد   ورزيده  و  دلسوز بود نير  حسن را از نزديکمن انج.  به کار کردشروع 

  : اسدهللا حبيب چنين حکايت می کرد ۀاو در بار. ھميشه پيشنھاد ھمکاری به درس ھای مکتب را می کرد

و به   خاصی اعتماد ما را به خود جلب نمايد مھارتبا  حبيب يک شخص مرموز وزرنگی بود، اوتوانست اسدهللا "

به اين ترتيب او توانست نه تنھا در شوروی بلکه در ". اين قسم  من تعداد زيادی از رفقايم را به او معرفی کردم

  . ن واستادان مخالف شان  موفق شود داد کثيری از محصالی  تعئ وشناساداخل کشور ھم به شناخت

  :د با اسدهللا حبيب چنين می گويدنير حسن که ھنوز در قيد حيات است از معرفت خوبرادر زنده ياد انج

من در کابل زندگی می کردم که از برادرم حسن که ھنوز در شوروی مشغول تحصيل بود نامه ای دريافت کردم " 

ً و او اسدهللا حبيب را يکی از دوستان با اعتماد خود معرفی کرد واز من تقاضا کرد حتم من .  يکبار به ديدن او بروم ا

او بيرون برآمد و داخل شديم شخصی از خانه ه اش ، وقتی به خان او رفتيم ۀ در کارته پروان به خان.........با داکتر 

ی از ضديت خود با رژيم ئو حرف ھای داشتم و ائينه بود ، به ھر صورت با وی گفت و گو ھائاين شخص يوسف آ

  .می باشد از نشاندادن چھره قالبی و جاسوسی او ای اينھا نمونه ". شوروی وقت می زد 

وير زنھان کنند ودر مساجد به فتوا و تبگذار اسدهللا حبيب و جنايت کاران مثل او خود را در لباس ھای ھنری پ

 را به فراموشی آنھامردم ما جنايات .  بالکشيده و خونبار اين کشور استان ثبت تاريخشولی جنايات بپردازند 

 وجھادی ھای خاين وزير چپن کرزی وامپريالزم امريکا و ند خود را زير چتر طالباننسپرده اند ، کوشش نکن

  .  گرديدندگوی جنايات تان خواھ  جواباين ھاروزی می رسد که  . نايندشرکای شان پنھان 

تفاوت بين باندھای خلق و پرچم  و رھبران خاين جھادی و طالبی در  اينست که  طالبان  و رھبران   جھادی   برای 

  نابود می کردند ولی باند ھای خلق وپرچم در ،رت ھر کسی را که سد راه شان می شدندچور و چپاول و حفظ قد

 که برای آزادی کشور شان در مقابل ی ران محصالون ا ، معلم پوھنتونھا اول نخبه گان وطن ، استادانۀوحل

 اينھا چون .انيدندمتجازين روسی و نوکران شان مبارزه می کردند به اشکال مختلف شکنجه کردند و به شھادت رس

اين چراغ ھا به مردم ما روشنی می آوردند و اين روشنی چھره  نيک می دانستيد که آنھا چراغ ھای کشور ما بودند

  . را روشن می کردند آنھاھای سياه  جنايت بار  

گری کند شايد  که زندگی تعدادی از استادان در خطر است و اگر او ميانجدبرای اسدهللا حبيب اطالع دادنکه زمانی 

و د ار دشمنان انقالب به جزای اعمال خود برسنذ  بگ:اسدهللا حبيب در جواب گفت. ات يابنداين جوانان از مرگ نج

ديری نگذشت که اين جوانان صديق کشور يکی پی ديگری به دار آويخته شدند و يا زير شکنجه ھای خاد جان ھای 

  .شيرين خودرا از دست داند 

از جمله .... پوھندوی غالم غوث شجاعی و. ی نکردرحمنيز تعليم دادند و ود که او را درس حتی به استادان خ

 آنھا  ولی اين خود فروخته به آنھا ھم رحمی نکرد وآموخت بودن که  درس ادب را به اين شاگرد ناخلف  یاستادان

  .را به شھادت رسانيد 

کرد  که   مثل داکتر اکبری وامثال او را نگاه مییاستادان تلويزيون  ۀی بود که در روی پردئاين چه چشمان بی حيا

  .  الخره او را به شھادت رسانيدند او ب او را  روز ھا وماه ھا شکنجه کرده بودند تا به اصطالح از او اقرار بگيرند

 او را نگاه او پيمان دوستی بست و بعدآ ای مثل انجينير حسن را که بئاين چه قلب بی عاطفه ای  بود  که انسان ھا

  . دار آويختندۀمی کرد که چگونه او را به چوب
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 داکتر عبدالغفور سلطانی  که او را خوب می شناخت ای مانندو اين چه احساس غير انسانی بود که  استادان ورزيده 

  . اعدام کردند، کنار او گذشتانده بود متعددلساو روز ھا را در مج

  .ی را می آموخت تاسی  ، درس  انسانيت وانسان دوساسدهللا حبيب به عوض بيدل شن! ايکاش 

بار و جنايات شان را اوالد ھای شان در تاريخ آينده افغانستان می  بتکاو می دانست که اين زندگی ن! اش ايک

  .خوانند

ور را ياد آ ی از آنئاگر اسدهللا حبيب امروز از محکوم بودن خود در مورد جنايات شان که مثال ھا! دوستان عزيز 

ت به حيث عضو کميته مرکزی دموقف خو"، ی خواھد ماندال در ذھن افغانھا باقؤاين سباز ھم شدم سر باز زند ولی 

  "در قبال اين جنايات چه بوده است ؟ 

دست باند ھای خلق و پرچم شھيد شده اند نام می برم  تا ه بکابل  پوھنتون ی که درطور   نمونه از استادانه اينک ب

   .ه و ھرگز از ياد ھا نخواھد رفتجنايت شان ثبت تاريخ شدبدانند اين 

  فتاع ھمراهلپوھاند داکتر عبدا

  پوھاند اکتر ھاشم مھربان

  پوھندوی داکتر ضامن علی جاغوری 

  دی يم مجدظپوھاند داکتر عبدالع

   پوھنمل داکتر عبدالظاھر رزبان

  پوھنمل داکتر عبدالغفار 

   داکتر سيد کاظم دادگر ھندوی پو

   داکتر عبداالحد ندویپوھ

  پوھنمل زمريالی ناصری

  پوھيالی محمد علم نورستانی

  پوھنيار مير محمد يار

  پوھنيار خان آبادی

  کريازپوھنيار 

  پوھنيار علی حيدر لھيب

  پوھنيار عبدالرازق

  پوھنيار خان باز

   غالم محمد نيازیپوھاند

  پوھاند وفی هللا سميعی

  پوھندوی حبيب الرحمان

   مخورپوھنمل ايازهللا

  قوپوھيالی غالم فار

  پوھيالی نصير احمد

  پوھيالی محمد حسن

  يالی محمد صادقھپو
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  پوھنمل لطيف محمودی

  پوھنمل محمد حسن

  پوھنمل عبدالکريم

  پوھندوی محمد کريم ابراھيم خيل

  پوھندوی غالم غوث شجاعی

  يار دوست محمد کامگار پوھن

  پوھنيار دوست محمد عبدالسالم

  پوھندوی محمد عارف

  پوھنمل نجيب هللا

  پوھنمل داکتر عبدالغفور سلطانی

  پوھندوی داکتر يونس اکبری

  پوھنمل داکتر فضل احمد احراری

  پوھنيار عزيز هللا امين يار

  پوھنيار فالح

  پوھاند بدالغفار قادری

  پوھاند بلبل  شاه جالل

  !عزيزخوانندگان نھايت 

  !خوانندگان نھايت محترم وبا احساس 

  . ضد آزار مردم بی نوای افغانستان بودند ومی باشندهمی که بخوانندگان محتر

  . که خاطره ھای روز ھای دشوار را به ياد دارند یخوانندگان

 من ھمين خوانندگان را مخاطب خود ديده و به عرض می رسانم که به چند موضوع با دلسوزی ببينند !من بلی

  .ارندذطرف ديگر بگه وفراموشی ھا را ب

مور وکارگر رابردند وسر به أدر زمانی که معلم و م. شاگردان مکتب را از مکتب و يا خانه می بردنددر زمانی که 

ن وقت ھا، ستمگر وخون ريز و بی رحم را در قدرت اافغانستان در ھم. ا بردند وکشتندپير مردان ر. نيست کردند

ثر بوده ام ، از ميان قاتالن و ا شھيد متوری صد ھاآياداز و فکر نموده  به اين موضوع زمان من که در طول .داشت

من خواستم با استفاده از . سد که بگويند جنايت شده استچه ر. ستمگران کسی را نيافتم که بگويد اشتباه و گناھی شد 

دست دژخيمان خلق وپرچم شھيد شدند درج اين ه يک کتابی که در دسترسم قرار داشت اسمای استادانی را که ب

معلومات . واھش دارم که خوانندگان با خبر از بقيه استادان لطف نموده به اين معلومات اضافه نمايندخ. نوشته نمايم

ن اھمينطور از وابستگان ومتعلق. جع به زندگی فاميلی، وقت توقيف، شکنجه ھا، وقت شھادت، و محل آنرا بنويسندرا

يشاوندان خود را و، آشنايان ويا خھای دوستاننيز تمنا دارم که نام ن امورين، معلمأنظاميان و صاحب منصبان، م

  .بنويسند ونشر کنند 

  

  

  


