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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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 Historical تاريخی

  
 محمد حيدر اختر

   ٢٠١٣ فبروری ٢۴

  به نام خداوند جان وخرد

  .،خوانده امداير شده بود) به ياد قربانيان يک توطئه(رد در محفلی که ذ که از نظر می گ رامطلبی

  

  ی از  گلگون کفنان بی گناهياد
  ۀ  آنعده از شھدای گلکون کفن که به اثر توطه و دسيسۀنخست از ھمه از برگزار گنندگان اين محفل که به خاطر  يادوار

خورشيدی جام شھادت  نوشيده اند  وبه خصوص از خواھر گرامی  پروين ١٣۵٢وطن فروشان خلقی و پرچمی درسال 

ال خان محمد خان مشھور به مرستيال اظھار سپاس وامتنان می نمايم  که  برای من نيز جان امينی  دختر  شھيد جنر

  .  اين واقعه اسفبار با شما درميان بگذارم ۀموقع دادند تا سخنانی  در زمين

 واقعيت جوی وبا احساس ديگر؛ درطول اين سال ھا تالش نموده است بايد يادآوری نمايم که خانم پروين امينی مانند ھر

  .تا مردم افغانستان از واقعيت ھا آگاھی حاصل نمايند و قاتلين وشکنجه گران شناخته شوند

شماحاضرين محترم وديگر ھموطنان شريف ما به 

 سرطان ٢۶دانيد که  بعداز کودتای  خوبی می

 خورشيدی،  صفحۀ خونينی در کشور عزيز ١٣۵٢

 سال قبل   که ٣٩از ھمان . ما افغانستان رقم خورد 

خيمان خلقی و پرچمی شريک قدرت شدند وسپس دژ

 پای منحوس *در دوران رژيم مطلقۀ کمونيستی

قشون سرخ شوروی سابق را داخل افغانستان 

قتل عام  را دامنگير مردم  آفت کشتار و ساختند،

  .افغانستان نمودند

ما  منافقت ؛  ترور ودھشت ،  قدرت  رسيد درکشورۀشما شاھد آن ھستيم  زمانی که پای خلقی و پرچمی به اريک ما و

 .جی .خيانت  وآدم کشی ؛ آزار و اذيت مردم بی گناه  توسط  دستکاه ھای  جاسوسی  اکسا و خاد که ھمه وابسته به کی 

  .به اوجش رسيد بی  بودند ،

بين بردن   ازۀتکاران  انجام شد، توطئه و دسيسي قبل از امروز، توسط جنا٣٩ که ینخستين ومھم ترين کار توطئه آميز

اتھام کودتا  . تعدادی از شخصيت ھای ملی ، با نفوذ و  صاحب منصبان نيک نام بود  مرحوم محمد ھاشم ميوند وال و

 صورت پذيرفت  ومحمد ھاشم ميوندوال  به ١٣۵٢ ۀلب سن٢٩چيزی ديگری نبود، به تاريخ  جز دسيسۀ ننگين،  که اصالً 
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دراين توطئه . ن نبی عظيمی برده شد وديگر بر نگشت ړخانه اش توسط جکرا خواسته است از  که رھبر شما بھانۀ اين

برابر  محمد ھاشم ميوندوال چھل وسه تن از شخصيت ھای ديگر را  که به مذاق  کی جی بی  وپرچمی ھا ۀبرعالو

  . نيز دستگير نموده به زندان افگندند ندنبود

. که ھيچ گونه سند و مدرکی مبنی بر کودتا در دست نداشتنداز دستگير شدگان تحقيقات آغاز يافت  ولی چه تحقيقاتی 

يازده شبانه روز . م؛ توھين وتحقير  خواستند اعتراف بگيرند  واسناد جعلی تھيه کنندت ضرب وشوصرف  با شکنجه 

رد که جان به حق سپ ت تحقيق  به رياست  صمد ازھر محمد ھاشم ميوند وال را تحت مشت ولگد قرار دادند تا اينأھي

ھم کشتند و ھم تھمت . ی  غرغره نموده ا ست ئدم  اعالن نمودند خود را با نکتابرای اغوای مر.  وبه شھادت رسيد 

 يکی ازخاصيت ئی که دارند، دروغگوئی و بی حيائیدر حقيقت پرچمی ھا با پر رو.  خودکشی  به  شھيد ميوندوال زدند

  .  ھا ووظايف آنھا است

و محکمه بعد از .   که  دراين توطئه گرفتار شده بودند، محکمۀ مضحکی داير  نمودندئیا برای يک تعد اد شخصيت ھ

بررسی که به ذوق دولت و وطن فروشان پرچمی صورت پذيرفت برای  پنج نفر حکم اعدام و برای ديگران   غور و

  :نداز  بی گناھی که  محکوم به اعدام شدند عبارت بود  اشخاص.حبس ھای مختلف را صادر کردند

 ؛  وکيل سيف الرحمن خان ؛  دگروال زرغون ئیجنرال خان محمد خان مشھور به مرستيال ؛ سيد امير قوماندان ھوا

  .شاه  و محمد عارف شنواری  مشھور به عارف ريگشا

  :ی که محکوم به حبس  شدند  عبارت بودند از ئشخصيت ھا

د ؛  دگروال  امين هللا خوگيانی  به حبس ابد ؛  ياغستانی  به  عبدالرزاق خان به حبس ابد ؛  سيد ھاشم پاچا به حبس اب

حبس ابد ؛  ممتازخان پيلوت  به حبس ابد ؛  جنرال نيک محمد خان سھاک  به مدت چھارده سال حبس  ؛ حاجی ھزار 

الی دوازده حنان خان جاجی  دوازده سال ،  سردار خان جاجی دواده سال ،  سعدهللا خان کم به دوازده سال،م گل  محکو

 ھايش ، جنت خان غروال  دوازه سال ،  ئیا ھمره دارۀ  باز محمد زرمتی سابق وکيل شورا دوازده سال ومصادر،سال

حاجی فقير محمد دوازده سال ،  مولوی غالم حيدر خان دوازه سال ، دگروال کوھات خان دوازده سال ،  جنرال محمد 

اعی اجل را لبيک گفتند ؛  گل شاه عليخان  ھفت سال ،   دگروال سيد سف در زندان دأرحيم ناصری  ده سال که با ت

ن سيف الرحمان  پنج سال ،  دوکتور عصمت هللا امين  ړباطن شاه شش سال ،  جنرال عبدالسالم ملکيار  پنج سال ،  جگ

سال ، نقيب هللا  برادر  مرستيال دوۀ خان محمد خان مرستيال  پنج سال ؛  دوکتور محمد نذير امين  برادر زادۀبرادرزاد

پل پنج ج سال ،  جگتورن محمد اکبرخان پوی بريدمن عبدالجميل صمدزی  پنخان محمد مرستيال  پنج سال ،  لمړ ۀزاد

ن محمد اکبرخان پنج سال ،  شاه ولی جاجی پيلوت پنج سال ،  حاجی گروال شيرافضل خان پنج سال ،  جگړسال ،  د

ن  ، جگړاقبال خان پنج سال ،  حاجی هللا گل ھودخيل  دوسال ،  جنرال عبدالجبار خان  ملکيار بعد از يک سال رھا شد

   باقدير نورستانی  به زودی رھا شد ئیتوره خيل  ، خيرهللا منور به دليل آشنا

  .مئي از بارگاه ايزد متعال  مغفرت خواسته وبه روح پاک شان دعا  نماءھمين جا برای ھريک ازشھدادانم در الزم می

  :خاطراتی دارم که فراموش نمی شود ياد از قربانيان وبيگناھان ارجمند،  آن دسيسه وای دوستان محترم، برای افش

ب درشھر ھامبورگ آلمان نشرات داشت، به  تلويزيون  رنگين که تحت نظر اينجانۀ در برنام١٣٧٣مبرسال درماه نو

مناسبت بيستمين سالروز شھادت محمد ھاشم ميوندوال و ساير بيگناھان، طی مطلبی که توسط دانشمند محترم ؛ مرحوم 

ت أصمد ازھر رئيس ھي بانشر ھمين برنامه،. مضمونی انتشار يافت  داکتر غالم مصطفی رسولی تھيه ديده شده بود،

.  را شروع کرد"تيش که نگيريبگير"  به اصطالح عوام ئی اغلب قاتل  محمد ھاشم ميوندوال، دعواتحقيق و به گمان

 رنگين  بعضی ۀگرچه قبل از نشر برنام.  خايف وکيل مدافع گرفت وخواست  به اصطالح از خود دفاع نمايد "ازھر"

در   آوری کرده بودند،  مگر صمد ازھراز نويسندگان  محترم، از صمد ازھر منحيث  شکنجه گر و قاتل ميوندوال ياد
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مقابل تلويزيون رنگين با جديت خواست از خود دفاع  مقابل آنھا ھيچ گونه عکس العملی از خود نشان نداد  ولی  در

  سروصدا ھا را توليد کرده روزی خواھد رسيد  ئیدا نست  که  نشر ھمچو مطالب در کشور ھای اروپا نمايد زيرا می

  .مه کشانيده شود که پايش به محک

زمانی که نوشتۀ پژوھشی مؤرخ ونويسندۀ محترم نصيرمھرين ، تحت عنوان کودتای نام نھاد ميوندوال ازطريق وبسايت 

.   صمد ازھر و رفقايش باز ھم دست و پاچه شده  وشروع نمودند به نوشته ھای خود فريبانهيافتکابل ناتھـ  انتشار 

کوشش کردند که تمام  جنايات خويش راکه در آن زمان مرتکب . نقيض روی آوردندايشان تا توانستند به گفتار ضد و

به اين ترتيب  نقش پرچمی ھا و فيض . ندازند بيندان ژاندارم وقت و ھمکارانش قومشده بودند، به گردن  قديرنورستانی

  . محمدپرچمی  مشھور به قصاب خلق  را پنھان کنند

را  به شکل رساله ترتيب و درکابل  ان از طريق وبسايت  الکترونی  انتشار يافت آنبعد از آنکه  به اصطالح دفاعيه  ش

 پرچمی و تجاوز شوری را ھم –ند که جنايات زمان حاکميت خونبار خلقی  رسانيدئی را به جائیحتا پررو. انتشار دادند 

ار ايشان را باور می نمايند  خبر ندارند آنھا فکر می کنند که مردم چيزفھم افغانستان ھمه دروغ ھای شاخد. انکار نمودند

که مردم افغانستان چه در داخل و چه خارج از مرز ھای افغانستان اين وطن فروشان  شناخته شده را به خوبی می 

  .شناسند  وھيچ گاھی تحت تاثير لفاظی ھای شان نمی روند 

  .دوستان ، حضار محترم 

.  درمقابل  اين جنايت کاران  بايد چنين باشد که دست به دست  ھم بدھيمن  افغان،  ا ماو شما مھاجرۀبه نظر من وظيف

گرفتن حق  و ياد ازخونھای ريخته شدۀ مظلومان، برای يادکردن  ازدو  . توطئه ھا وجنايات کوشا باشيم ایبرای افش

در جمع .   جنگی بکوشيم که ھستيم  با تشکيل  کميته ھا  برای بررسی و ارزيابی  جنايتکارانئیليون شھيد در ھر جايم

 در کشتار و شکنجه  چور وچپاول وتجاز به ناموس شکنجه گران مردم افغانستان  که مستقيماً  ن وآوری  اسامی قاتال

ن  اکسا و خاد اقدام نموده  لست مکمل آنھارا با شھرت مکمله ؛ مردم  دست يازيده اند به خصوص  شکنجه گران وقاتال

ۀ   مانند  رسال،جرايمی  را که مرتکب شده اند به شکل يک رساله وظيفه  و .ه انتشار بدھيم برای نسل ھای موجود وآيند

غلط گويان جنايتکار  که تحت نظر اين جانب ترتيب شده  وصورت چاپ پذيرفته  به پيشگاه ملت  نجيب افغانستان  تقديم 

  استاد محمد ۀرا بگيريم  به گفت ليتھای سياسی شان و جلو ھرگونه فعا  نمودهءرا افشا م  تا بدينسان چھره ھای شانئينما

  ]**ملک الشعراء استاد اسير[نسيم اسير شاعر مردمی ما 

  اين مار خود سری را ؛ سرکوب کن و گرنه                       

  سر،  گه از يخن برآيد  گه زآستين کشد                                                                                  

با عرض .    قربانيان توطئۀ سياه را شاد خواسته، جنايات توطئه گران را محکوم می نمايمۀيک بار ديگر روح ھم

  حرمتَ 

  :يادداشت 

ل و  ما بار ھا نوشته ايم که حزب دموکراتيک خلق اعم از خلق و پرچم، متشکل از مشتی جاسوس و خود فروختگانی بودند، که به ھيچ اص- *

جانبازان کمونيستی که آگاھانه و آن  که درحق  ظلمی است، حد اقلناميدن" دولت کمونيستی"لذا ادارۀ مستعمراتی آنھا را . باوری اعتقاد نداشتند

  . ، روا داشته می شودبه خون غلتيده اندغالگران روسی اشدليرانه در تقابل با تجاوز

  . افزوده شده است"ملک الشعرائی"به مقام " استاد اسير"ل با درنظرداشت انتخاب اخير از طرف ويراستاران پورتا[  ]  مطلب داخل -**

 AA-AA ادارۀ پورتال


