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 اغلی ش، حصینښنوشته بر ی ثمک
 «استاد عبدالرسول سیاف در لیست شهدا»

 

نظام های خود کامه و مستبد خلق و پرچم در دریچۀ  ء شدن لیست پنجهرار قربانی مظلوماز روزیکه موضوع افشا
نظر خواهی این پورتال گذاشته شده تعدادی از رفقا و هم نظران این نظام ها، بر افروخته و عصبانی شده اند و در 

انسانی را دارند، اینها بزرگ ُگم کردن و کم رنگ جلوه دادن آن، حتی قصد جعلی نشان دادن این فاجعۀ  یل پاراه پ  
را که از  دنیوبخش او ن میمی خواهند آفتاب را با دو انگشت پنهان کنند. با مثال های بی مورد، آن جنایات عظ

 .طرف رفقای ایشان صورت گرفته است، سر پوش بگذارند
 

نوشته های جنابان پیر محمد بابر از لندن، بصیر دهزاد از هالند و شاه محمود حصین از برتانیه و صالح الدین 
 .از لندن بسیار جانبدارانه و دور از عدالت انسانی و بشری تحریر شده اندسعیدی 

پرسش +تۀ هفتم اکتوبر خود تحت عنوان: )نوشتۀ رفیق شاه محمود حصین توجه بیشتر مرا بخود جلب نمود. در نوش
ی دهم اکتوبر تاریخ الینحل مانده است( و نوشتۀ 1331 و 1331هایی که در ارتباط با لیست کشته شدگان سال های 

استاد عبدالرسول سیاف در لیست شهدای استبداد( همه مردم را و اصل این موضوع مهم و خویش زیر عنوان: )
جنایی را تا توانسته اند ندافی کرده اند مثلیکه مردم افغانستان را دوستان و رفقا و همکاران و همرزمان شان برای 

 .چندین سال ندافی کردند
 

در تحقیقی که در مورد شغل قربانیان نموده اند  ،ی احمد نوری که سرآغاز این بحث است خواندماغلی ولښدر مقالۀ 
از روی نوشتۀ  سد تنها نداف ها اعدام نشده اند.متوجه شده اند که از بین همه اهل کسبه که به هزار ها نفر می ر

ندافان احترام  حرفۀبه به غلط  و همرزمان خلق و پرچم شان چون دوستان جناب ش، حصین معنی آنرا دریافتم، 
ندافی میکند در حالیکه با این که ما ندافی کردیم، گذاشته اند چون فکر کرده اند که نداف هم پخته را مانند مردم 

البته به یقین که در ) تصور خود به نداف بی احترامی کرده اند چه نداف هم از اهل کسبۀ شریف مردم ما می باشد
 شاید صد ها و هزاران نداف هم شامل باشد(ست های بعدی یل
 

عبدالرسول سیاف را که زنده مانده است و شما کشف نموده اید، باید این موضوع را عنوان  (استاد)در حصۀ اینکه 
چگونه  چه مردم و خوانندگان را به یک اشتباه بزرگ دوستان تان متوجه ساختید که ،نوشتۀ تان انتخاب نمی کردید

)وجنایات نا  .بعد از ایشان بیاید و کابل را ویران کند تا دستوری به پاکستان فرستادند)یا ده ماندند این شخص را زن
 تمام رفقای شما را به انجام برساند(

 

شهید  اینها همه زندانیان را کشته شده و )دوران ما، پنجهزار زندانی وجود داشتند، در ښاغلی ش حصین می نویسند:
به شمار هم  ها دارند که: )اگر شب تاریک است سیب مردم ما یک ضرب المثلصاحب  خواندند.( محترم حصین

ولی امروز از برکت تکنولوژی معلوماتی و از خیرات سر  ،زیادی سپری شده است از آن زمان مدت چه اگر است(
اگر جناب شما اخبار انسان میتواند به هر نوع معلومات دسترسی پیدا کند. بنا بر آن  انترنت شبکه های اجتماعی

این رقم درشت » چهارده هزار نفر میرسید.شان به تعداد رها شده ها جدی  ۶همان وقت را مطالعه کنید، بعد از 
که آنها هم تقریباً نیم  .«ثور قصد آزادی آنها را نداشت انقالب شامل آنعده از هموطنان ما نیست که مرحلٔه تکاملی

 د.سر حال بودند به دوجناح خلق و پرچم تعلق داشتند که برای تقسیم قدرت با هم می جنگیدن ه ایکهآنعد .جان بودند
اعالن گردید، البته زندان دهمزنگ، در آن زمان باستیل پلچرخی بود که از طرف ببرک کارمل  این تنها احصایهٔ 

) زندان ها و  (مرستوندیک نز) زیر زمینی های صدارت، وزارت داخله، دفاع، خانٔه غالم رسول خان در افشار
شامل آن نمی باشد. جناب شما فراموش نکنید که  (یره جا های مربوط به )اگسا و کاموغوالیات  مراکز تحقیق(

مظلومانه باید توسط بلدوزر زیر  بندی های سابق شد. خالی می زندان به شکل استمرار باید برای قربانیان بعدی
اینکه چقدر انسانهای دیگر توسط انجنیر  .است خروار در رسانه ها نشر شدهکه امروز مشت نمونٔه  دخاک می شدن

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghorbandi_s_r_makse_bar_neweshtae_ch_hasin_dar_babat_r_sayaf.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghorbandi_s_r_makse_bar_neweshtae_ch_hasin_dar_babat_r_sayaf.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghorbandi_s_r_makse_bar_neweshtae_ch_hasin_dar_babat_r_sayaf.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghorbandi_s_r_makse_bar_neweshtae_ch_hasin_dar_babat_r_sayaf.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

صاحب جان  ،هاشم منصور وزیر آب و برق در بدحشان و تخار بعدها وزیر مخابرات، ،ظریف والی قندهار
 شود. و طویل تر ست طویلیشاید بزودی این ل کشته شده اند.؟ و دیگر رفقای شما صحرایی

تعداد زندانیان و گروپ گروپ به  نوع شکنجه ها،جناب محترم ش حصین، برای اینکه شما در مورد شکنجه ها، 
شان را از صفحات انترنت زندان نوشته های هموطنان ما و خاطرات لطفاً اعدام بردن ها کمی معلومات پیدا کنید 

  .مطالعه کنیدلطفاً را نیست آن خالی از دلچسپیمحترم کبیر توخی نوشتٔه بخوانید. خاطرات زندان 
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از از نظر بگذرانید تا  اچاپ همبورگ ر« مصطفی نوری»همچنان کتاب قصه های دردناک زندان پلچرخی تألیف 

که در حق زندانیان  یتی ها و توهین هایبی حرملت و کوب ها،  ،نجه هاشک رویداد های ننگین و غیر انسانی ای
های عمرش را در آنجا سپری  بهترین سال ،ده سال تمام «مصطفی نوری»این دوزخ کمونیستی اجرا می شد و 

از دوستان و جرئت دفاع  مطالعۀ این کتاب و نوشتۀ محترم کبیر توخی . به یقین که بعد ازباخبر شویدکرده است 
 از شما سلب خواهد شد.تان کمونیست همرزمان 

 

 زمانی مورد بی مهری قرار گرفته اید و چند روزی به قول رفیقان شما مهمانر چه شنیده ام که جناب شما هم گا
آنهمه ) شنیدناز تنها  .دیده اید. از آن جمله وزن چند کیلویی را به مادرزادی بستن بوده اید. شکنجه ها را باچشم سر

 .(میشود استادانسان  در بدنمو  وحشت و درنده خوئی
 

ولی حکومت  نفر در نظر گرفته شده بود. ۶تا  ۴حصین صاحب محترم برای اینکه بدانید، هر اطاق زندان برای 
 یک وقتیکی از رها شدگان برایم قصه کرد )در  نفر را نگهداری میکردند. 2۲زمان شما در هر اطاق زیادتر از 

یک تعداد باید استاده یا به اصطالح ُچندک می  ،بود گزیرا اطاق بسیار تنتوانستند،  همه بندی ها خواب کرده نمی
 (خواب شدن به نوبت بود. نشستند.

 

 ن باختند.شهر کابل جا انسان تنها در ۰۰۶۶۶چپ افراطی  ماه اول حاکمیت راست و دو اما در)ینویسند: مښاغلی حصین 
انقالب  رگاین فاجعه را م سال اشغال به چه تعداد از هموطنان ما جان باخته اند، ۲۱بخصوص در  ریخ تا کنون وأاز آن ت

 (ثور آورد؟
با هم  وخورده ره گنند یک زنجیر باهم نید که کرنولوژی این حوادث به ماشما خود میدا !حصین صاحب گرامی

قم  قلع و ،مولود یک دیگر اند، یکه تازی های حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، انحصار قدرت ههم پیوند دارند.
 کند. سبب آن شد که هسته های مقاومت در برابر حزب ظهورو دیگر اندیش بیگناه  ،انسان های وطن دوستکردن 
ه های جنگ، هسال آنها در جبار ،تشکیل غند های قومیآن بوده است.  ۀاستخبارات خارجی عامل تصریح کنندالبته 

( سبب طغیان مردم در مقابل رت خواهی دوستم گلم جم نمونٔه آنمعذناموس ) ول، بی احترامی به ننگ وچور و چپا
کج گذاشت تا امروز هموطنان ما شکنجه های  (انقالب ثور)چونکه خشت اول را به زعم شما دولت دست نشانده شد 

 .(وم و خونبار آن تا هنوز نمایان استو اثرات ش) حمل میشوندتآنرا م
 

د که امید وارم نویسندگان وطن پرست و آگاه سطر سطر آنها نکتاب ها جواب بکار دار ،هر کدام این نوشته ها بناءً 
مخصوصاً جوانان خالی ذهن ما دور از وطن با این نوع طرز دید ، را پاسخ گویند و نگذارند ذهن افغان های خارج 

 .مسموم گرددهای ظالمانه 
 

 وید.گست به وجدان بیدار آن است که حقایق را آنچه
 

 پایان
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