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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۱۲/۲۱

قاسم باز

قتل و شهادت اعلیحضرت محمد نادر شاه یک توطیه از پیش
طرح ریزی شده بود.
یک سند تاریخی.
در صفحه فیسبوک هموطن محترم جناب صبورهللا سیاسنګ ،محقق و نویسنده افغان چنین میخوانیم «........ .بعد
از قتل محمد نادرشاه  ،شاه اسبق افغانستان توسط درباریان محمد نادر شاه قاتل وی عبدالخالق هزاره را بطور فجیع
به قتل رسانید و انګشت دست عبدالخالق هزار توسط یک عضو فامیل ببرک خان جدران توسط چاقو اره نموده و تا
حال فامیل عبدالخالق هزاره نمی داند که جسد وی در کجا دفن ګردیده » .
همچنان در صفحه ان افغان محترم  ،دوستان فیسبوکی وی اعدام عبدالخالق را به مسله قومګیرای کشاند میفرماید که
در باریان نادرخان عبدالخالق را بخاطر اینکه پشتون نبود بطور فجیع اعدام نمود.
من در جواب این هموطنان بکمال احترام مینویسم اینکه.
چرا یک عده افراد انقدر تنزیل اخالقی میکند که مسله قتل و اعدام یک فرد قاتل را به قومګیرای میکشاند .ایا بچه
سقاو پشتون ها را نه کشتند  ،ایا در دوران ببرک کارمل و سلطانعلی کشتمند پشتونها به ګونه فاجعه امیز اعدام و به
شهادت نرسیدند ،ایا در دوران اقتدار ربانی و مسعود پشتونها  ،هزارها و ازبک ها توسط تاجک ها به شکل بسیار
فجیع و دور از کرامت انسانی اعدام و کشته نشدند . .ایا در دوران حکومت ربانی مسعود  ،ګروپ عبدالعلی مزاری
بطور فجیع تاجک ها و پشتونها را اعدام و نه کشتند .؟
شهادت نادرخان اصآل توطیه یک عده افراد بانفوذ ان زمان کشور بود که توسط یک پسر نو جوان خون ګرم فاقد هر
ګونه اندیشه و مفکوره سیاسی در مقابل اخذ پول انجام داده شد.ه بود
اینکه جسد وی را کسی دید یا ندید موضوع مهم نیست  ،بخاطریکه اینګونه اعدام ها در وقت اقتدار حبیب هللا کلکانی
مشهور به بچه سقاو  ،در وقت مجاهدین در پاکستان و داخل کشور  ،در دوران اقتدار حزب نام نهاد دیموکراتیک
خلق ؟ صورت ګرفته ،حزب خلق و پرچم به ده ها هزار افغان که به هزارها مرتبه از عبدالخالق نام کرده انسانهای
بافهم بودند با شکنجه های غیر انسانی چی در دفترهای ریاست خاد ،چی در زندانها در شبهای تاریک  ،چی در
پلنګون ها ،دشتها  ،بیابانها  ،دریاها از طیاره ها پرتاب شده به شهادت رسیدند ،که تا حال فامیل های شان نمی داند
که عزیزان شان در کجا دفن ګردیده..
بخاطر وضاحت این موضوع الزم است چشم دید پدر یک دوست نازنین خود بنام جمیل مرتضی که پدر بزرګوار
شان از اوان سلطنت غازی امان هللا خان تا دوران شهید داودخان داکتر معالج ارګ سلطنتی بود ،چشم دید پدر شان
نقآل و جنسآ در اینجا ذکر کنم تا مردم بداند که اصل موضوع و حقیقت قتل و اعدام عبدالخالق هزار چی قسم و چطور
بود!.
جناب جمیل مرتضی مینویسد.
Jamil Mourtaza
« برادر گرامی قاسم جان سالم،
تا جایکه من خبر دارم و این حقیقت دارد اینکه خالق قاتل شهید نادر خان در خانه عبدالنبی خان چرخی سالهای
متمادی کار و زندگی میکرد؛ البته روابط عبدالنبی خان چرخی و فامیل چرخی در مجموع به پادشاهی امان هللا خان
در تصمیم گیری خالق تاثیر داشته؛
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پدر مرحومم در ارگ به صفت داکتر از وقت رفیق بیک داکتر ترک به دربار شاه امان هللا به اسیتانت رفیق بیک
کار میکرد ..بعد از بازگشت رفیق بیک به وطنش پدرم به صفت داکتر حضور در ارگ تا آمدن مرحوم شهید سردار
داود به وظیفه خود ادامه دادند؛ البته به عیادت سردار داود هم میرفتند؛
مرحوم شاه محمود خان پدرم را در تداوی خالق که در ارگ زندانی بود و در اثر لت وکوب در بستر بود موظف
ساخته بودند تا خالق را برای محکمه و اقرار او را آماده سازد و همچنین هم شد؛
البته تمام جریان تداوی خالق و حاضر شدنش در مقابل سردار شاه محمود خان را پدرم برایم قصه کرده بودند؛
همچنان پدرم از طرف هاشم خان موظف تداوی فامیل چرخی در زندان ارگ هم بودند» ..
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