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 11/11/3112                   حصین اه محمودش
 

 در لیست شهدای استبداد استاسـتـاد عـبـدالـرسـول سـیـاؾ هــم 
 

حدود چهار هزار و هشتاد و پنج نفری را بدست رسانه ها سپرد.   listeچندی پیش لوی څارنوال پولیس هالند لیست
 12۳۱و  12۳۱در فاصله های سال های « سیاسی»نام های افرادی بود که با جرایم مختلؾ عمدتاً این لست حاوی 

خلق افؽانستان دستگیر و بین "اکسا"، بعد "کام" و  democraticدر دوران حاکمیت جناح خلق حزب دیموکراتیک 
 څارندوی )پولیس( وقت و محابس آن زمان رد و بدل شده اند. قومانداني عمومی

 

ضیح است که هر حاکمیت دولتی صرؾ نظر از آنکه چگونه به قدرت رسیده و شیوه های حکومت بی نیاز از تو
داری آن چگونه است برای حفظ قدرت و تأمین نطم و آرامش در کشور نیاز به اردو، پولیس و ادارات استخباراتي 

ن ها و تشنجات داخلی و خود را دارد. مخالفت و مقاومت در برابر نظام های حاکم خواسته یا نا خواسته بحرا
باالوسیله زمینه سازی نفوذ اجانب را با خود به ارمؽان می آورد. وجود دستگاه های استخباراتی در تمامی نظام 
های دولتی یک امر طبیعی است. در نظام هایی امارتی، شاهی و جمهوری دوران سردار محمد داود وجود داشتند و 

ی بوده اند. وجود "اکسا"، "کام"، "خاد" و "واد" دوران های بعدی و امنیت بعد از آن نیز یک جز فعال نظم دولت
موجود در دوران حاکمیت خود ساخته ای اشؽال، صرؾ نظر از نحوه ای برخورد شان با حوادث و رویداد های 

ث اجتماعی نیز چیز عجیبی نیست. پر واضح است که هر نظام تا بر سر قدرت است کمتر بر خطا و صواب آن بح
می کنند و لیک همینکه از قدرت افتاد هرچه گناه و خطاست به آدرس آن رقم زده می شود. در طی نزدیک به 
چهار دهۀ گذشته ؼرب و پادو های محلی آن با هر حرکت نو در افؽانستان عقبگراترین و متحجر ترین نیروها را 

 رفتند.به حساب منافع خود با سرمایه گذاری های از رقم گذشته به خدمت گ
 

، قیام بود، انقالب بود و یا آنچه دشمنانش با کودتا گفتنش تسکین روحی می شوند، نه 12۳۱رویداد هفت ثور سال 
آؼاز بحران و تشنج در کشور و منطقه و حتی قسماً جهان بوده است و نه هم انجام مجموعه بحرانه و تشنجات گره 

تیک خلق تحقق یافته است. اگر از توطئه های استعمار کهن با خورده تأریخی افؽانستان با سقوط حاکمیت دیموکرا
در خدمت گرفتن حضرات مجددی ها و سایر پیرخانه ها و روحانیت متحجر علیه نهضت امانی بگذریم، صؾ بندی 
های ارتجاع و ترقی از همان آؼاز جمهوری محمد داؤد شکل گرفت، اؼتشاشات مسلحانه ای پنجشیر، لؽمان، 

بدخشان را همه می دانند که به تشویق، تمویل و تسلیح پاکستان و حمایت دنیای سرمایه علیه ارگون و حتی 
جمهوری محمد داؤد براه افتادند. اگر با ساده نگری معمول روشنفکری حساب کنیم آنچنانکه روشنفکر از تأریخ 

باید از همه بیشتر به این جرم  بریده ما حساب می کنند، شاه امان هللا و جنبش استقالل طلب و مشروطیت خواه را
 گرفت که چرا صدا های استقالل، مشروطیت، عدالت اجتماعی و پیشرفت و ترقی را عنوان کردند. 

 مگر صؾ بندی نور و ظلمت از همان دوره آؼاز نشد؟ 
 مگر ویش ځلمیان، وطن و ندای خلق ادامه دهندۀ همان آرمان ها نبودند؟

با طیؾ های مختلؾ آن مگر ادامه دهنده « دهۀ مشروطیت»دیموکراتیک در حضور احزاب و سازمان های چپ و 
ای همان سنن استقالل خواهی و دیموکراسی و عدالت و ترقی نبودند. چرا محمد داؤد را شهید می خوانند؟ اگر او 

 شهید است آنهائیکه در برابر او برخاسته بودند و سر باختند چه عنوانی شایسته ای آنهاست؟
د محمد داؤد وطن را دوست داشت و ترقی و پیشرفت آنرا به آرمان گرفته بود. اگر چنین بود که شکی هم می گوین

 در آن نیست، پس چرا از چپ افراطی خط پکن تاتا راست متحجر همه در یک سنگر علیه او قرار گرفتند؟
 مگر همین نیروها نظام جمهوری محمد داؤد را به لبۀ سقوط نرسانده بود؟

نظام در همان وقت توسط نیروهایی از همین دست که گفتیم سقوط می کرد، چه سرنوشتی بر وطن و مردم  اگر آن
 ما به خصوص قشر آگاه وطن می آمد؟

از آؼازین روزهای حاکمیت تنظیمی که چپ افراطی نیز در درون آن بیشترین جنایت های ضد بشری را به اجراء 
ل و نیم حاکمیت خلق به گفتۀ مبلؽین رنگارنگ و بوقلمون دوران ما، گذاشت چیزی به خاطر بیاورید. در یک سا
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پنجهزار زندانی وجود داشتند، اینها همه زندانیان را کشته شده و شهید خواندند. اما در دو ماه اول حاکمیت راست و 
ل اشؽال به سا 13انسان تنها در شهر کابل جان باختند. از آن تأریخ تا کنون و بخصوص در  ۰۳111چپ افراطی 

 چه تعداد از هموطنان ما جان باخته اند، این فاجعه را مگر انقالب ثور آورد؟ 
می شود تمام جنایات تنظیمی، طالبی و اجنت های معلوم سیا و سایر سازمان های جاسوسی ؼرب و مزدوران 

 رسید؟ محلی شان را به این امر توجیه کرد که اگر هفت ثور نمی بود کشور به این سرنوشت نمی 
 تبلیؽات ازین دست مال همان ؼرب و پادو های آن نیستند؟
سال با تکیه بر  3۳سال می گذرد. آنهایی که درین  3۳از آخرین نشانه های حاکمیت دیمکراتیک خلق حدود 

موزیترین نیرو های منطقه و جهان بر کشور ما حکم راندند، چرا نتوانستند صلح، امنیت و آرامش را به وطن باز 
 تانده و گراؾ کشت و خون بیگناهان را پائین آورند؟گش

هزار دیگر را 13شمار مجموعی زندانیان یکسال و نیم حاکمیت خلق را پنجهزار یافته اند برخی برای پنداندن تبلیػ 
بدون هیچ سند و مدرکی بر آن می افزایند. گیریم این درست باشد، مدافعان آشکار و پنهان اشؽال جاری و فساد 

کشور که افؽانستان  ۴۴سوز حاکم بر کشور چه می گویند که هم اکنون در زندان های داخلی و زندان های  هستی
را در اشؽال درآورده اند به چه تعداد از فرزندان وطن ما در بند و زنجیر کشیده اند؟ توجه کنید در تمام لست به 

م لیال به چشم می خورد، اما در زندان های هزار نفری که همه را شهید هم خوانده اند یک زن بنا ۳اصطالح 
 موجود چند هزار از زنان وطن و بیشترین با اطفال شان در بند و زندان افتاده اند؟

 

آدم کشان حرفوی و مزدور بیگانه بهر صورت این مقدمه ای کوتاه را برای آن الزم دانستیم که بدترین و شنیع ترین 
و نیز چاکران قلم بدست آنها وقتی جنایات خود شان مورد بحث قرار گیرد بسیار ساده و آسان می گویند و می 
نویسند که اینهمه مصیبت ها و آدمکشی ها نتیجه ای حاکمیت خلقی ها و پرچمی هاست. وطنفروشی، خیانت های 

است و لیک مسؤول این زشتی ها و پلشتی ها، آنهائی اند که سال هاست از  ملی، چور، ؼارت و فساد از خود شان
قدرت رفته اند. برداشت های ذهنیگرانه ای ازین دست صرؾ نظر از بیماری های روانی آشنای روشنفکری، مکر 

 در مجموع طفالنه و به شدت احمقانه نیستند؟
 

که میگویند همه دریک سال ونیم « شهدا»ری برمیگردیم به اصل موضوع :درمیان لست په اصطالح پنجهزا
حاکمیت دموکراتیک خلق افؽانستان کشته شده اند بیشمار افرادی لست شده اند که هنوز زنده وحتی در بلند ترین پایه 

این نوشته در «) پرسشهایی که ...الینحل مانده اند»های قدرت ونفوذ اند.من در نوشته ای قبلی خود تحت عنوان 
تقالل، وطندار،دعوت ونهیمی نشر شده است( نام برخی زنده ها را یاد آوری کردم اینک رادیو بی بی سایتهای اس

سی خود با ثبت مصاحبه ای یتن ازین شهیدان سر زنده بنام انجینر رحمن حبیب نشان داده است که افراد شامل این 
نام « پنجهزار نفری» گفت که درهمین لستلست همه کشته نه شده اند.برای آنکه برین واقعیت افزوده باشیم باید 

)شماره بندی با اعداد انگلیسی( با این عبارت آمده است، 1۳۵۳مبارک عبدالرسول سیاؾ نیزدرشماره ای
)عبدالرسول ولد فقیر محمد مسکونه پؽمان استاد(. همه میدانند که عبدالرسول سیاؾ بعد از آنکه با انتقاد وهابی های 

ای عبدالرب را با نامش پیوند زد زیرا برای وهابی ها بندۀ محمد بودن کفر آمیز است. حال  بادارش مواجه شد کلمه
پرسش اساسی اینست که سیاست بازان موزی و مضحک و تیکه داران دین با چه فتوای نماز جنازۀ یک زنده را 

 توجیه می کنند؟ 
 ادای جنازه خواهند گرفت یا نه؟  اگر فردا این سیاؾ معروؾ کشته و یا در گذرد بازهم برای او مراسم

در جریان باز خوانی این لیست که برای قلم بدستان خود کش و بیگانه پرور سوژۀ داؼی هم گشته است من با نام 
های دیگری نیز برخوردم که آنها زنده و جنازه های شان را خوانده اند. از جمله عبدالظاهر ولد یحی مدیر ناحیه 

دستگیر شده نیز در شماره  ۳۱میزان  33ند هرات که نوشته شده است که در توطئه ای شاروالی هرات مسکونۀ د
به چشم می خورد، عبدالظاهر که شاید درستش محمد ظاهر باشد، چوپان تخلص میکرد در دوران  ۴222ای 

دانی شد و دوباره زن12۳۱جدی  ۰حاکمیت امین یکجا با من زندانی بود. از آن زندان سر به سالمت برد. بعد از 
آقای ستر جنرال نبی عظیمی نیز در کتابش اردو و سیاست اورا در شمار کسانی آورده است که گویی کام نجیب هللا 
به دادش رسیده و سر به نیست شده است. برعکس ظاهر چوپان هنوز زنده و در هرات و اگر ؼلط نکرده باشم از 

دم هرات نیز در مساجد و محافل داخل کشور در جمع فعالین سولی ؼورځنگ است. جنازه این فرزند زندۀ مر
 دیگران گرفته شد.
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تیکه داران دین و جهاد و همدستان با مزد و بی مزد شان همه ای آنهایی را که در لست نام نهاد آمده است شهید 
نفر جاسوس پاکستانی که در دورۀ جمهوری محمد  1۱خوانده و به حق شان اتحاؾ دعا کردند. درین لست بر عالوۀ 

 داؤد دستگیر و در محبس بودند تعداد زیادی جواسیس ایرانی و پاکستانی نیز شامل اند. 
 پرسش اینست که این جواسیس که برای تباهی وطن ما گماشته شده بودند نیز شهید اند؟

 نیز وجود نداشته باشد؟  از کجا معلوم که در بین این جواسیس حتی افراد ؼیر مسلمان
 آنها را شهید خواندن و در حق شان دعا خوانی کردن درست و مطابق به شرع اسالمی است؟ 

 به لست ذیل توجه کنید:
 عبدالسلیم ولد عبدالحکیم مسکونه ای نوشار پیشاور پولیس پاکستانی 3۱12شمارۀ 
 ستانیصابر حسین ولد محمد رفیق نوشار پیشاور پولیس پاک 3۱1۴شمارۀ 
 محمد انور ولدبرکت علی پاکستانی جاسوس 2313شمارۀ 
 سلطان محمد ولد علی محمد پاکستانی جاسوس 2312شمارۀ 

 اسدهللا ولد فضل الدین تبعۀ ایران خمینی 11در شماره  بندی دری شماره 
 ذوالفقار ولد احمد افتخار علی دریور پاکستانی 231۱شمارۀ 

 مسکونۀ پشتونستان جاسوس پاکستانیمحمد علی ولد محمد اکرم  22۰۰ـ 
 عبدالواحد عبدالمالک مسکونه لوند خوړ جاسوس پاکستانی 22۰۱ـ 
 محمد علیخان ولد محمد اکرم معلم تبعه پاکستان اخوانی جاسوس 2۱1۳ـ 

شده اند و اینها و ده ها تن دیگر ؼیر از آن هفده تن است که قبالً یاد آور شدیم. من نمی دانم که اینها رها و یا کشته 
 لیک جواسیس بیگانه را شهید راه جهاد و چه و چه خواندن درست است؟

بر گردیم به یکی دو موضوع دیگر درین لست دست ساخت موزی ترین دشمنان وطن و آنهائی که زهر پاشی بر 
ر یک سند زخم وطن را برای منافع خود و باداران شان به فال نیک گرفته اند، پرسش های بیشماری وجود دارد. د

مهم ازین دست تهیه کنندگان و تأئید کنندگان صحت و سالمت آن چگونه بخود زحمت نداده اند که کشته را از زنده، 
مجرم را از بیگناه و جاسوس بیگانه را از انسان وطن جدا سازند. بگذریم از دیگران، سیاؾ چهرۀ پنهانی نبود و 

ع دیگران خوانده می شود. جناب لوی څارنوال هالند درین مورد از نیست چرا اورا شهید خوانده و جنازه اش در جم
 جهت توضیح حقوقی مسأله چه جوابی دارند؟

 چرا چنین بی مباالتی توطئه در آستین را بخرج داده اند. پاسخ شان به زنده ها و مردم افؽانستان چه است؟
 م چرا این آتش را شعله ور ساخت؟ اگر توطئه نهادینه شدۀ جهانی در کار نیست این لوی څارنوال محتر

لوی څارنوال هالند ادعا کرده است این کار را بخاطر تسکین خانواده های قربانیان براه انداخته است و این یک 
 مسأله بشر خواهانه است. 

زان سال دیگر خانواده های گمشدگان خود به این باور رسیده بودند که عزی 2۳عجیب است همه می دانند که بعد از 
شان حتماً کشته شده اند. چه بسی خانواده هایی که فاتحه های عزیزان شان را گرفته و ختم های کالم پاک خدا را 
برای ارضای روح رفتگان انجام داده اند. با نشر این لیست مملو از دروغ و ساخته کاری های عمدی در واقعیت 

شانده اند. آنکه عزیزان شان از دست رفته یا زنده برگشته اند خانواده های افؽان را بار دیگر به ماتم عزیزان شان ن
یک طرؾ مسأله است. آن بخش از مردم افؽانستان که از واقعیت خبر ندارند و تبلیؽات سوء نیز تحریک شان کرده 
است چه باید بکنند. دست کم دشمنی مرگ زا با یک بخشی از یک نسل از روشنفکر وطن. این خود توطئۀ فاجعه 

 ری نیست؟ با
 کیها ازین امر استفاده می برند؟ 

 اشؽال و مزدوران اشؽال! 
آقای څارنوال با براه انداختن این جنگ عاقبت ناپیدا مگر آگاهانه و نا آگاهانه به دوام کشت و خون در وطن ما دامن 

 نزده است؟
ر کابل، حوادث چنداول، مجموع لست زندانیان فهرست شده نشان می دهد که بیشترین شان در حوادث باالحصا

که عنوان حادثۀ ریشخور را  12۳۱هفت  33( حادثه ای 12۳۱توطئه نظامی میدان هوایی بگرام، )ماه اسد سال 
بخود گرفته بود، و نیز مجموعۀ آن کسانی است که در مقاومت رویاروی با نیروهای دولتی در جبهات جنگ 

که در مجموع این لست تنها بر حدود یکصد و بیست نفر از  دستگیر شده اند. این مطلب هم قابل یاد آوری است
جانب محکمۀ اختصاصی نظامی حکم اعدام صادر شده است. چون در همین شمار هم زنده ها کم نیستند پس معلوم 
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درصد  ۵1می گردد که احکام اعدام همه به اجرا در نیامده است. این پرسش هم بجایش است که چرا نزدیک به 
لست تنها از وردک، میدان، ؼزنی، پنجشیر، تخار و لوگر اند؟ درین مورد بعد ها مستند سخن خواهد  مشمولین این

 رفت. برداشت این قلم اینست که ساخته کاری درین لیست نیز اندک نبوده است. 
 

محابس بوده در پایان این بحث یاد آور می شوم که بیشترین کسانی که درین لیست آمده اند تا دورۀ امین زنده و در 
اند. اؼلب کشته ها اگر کشته شده باشند در دوران حاکمیت امین و یا حتی بعد از سقوط امین بدست "خاد" کشته شده 

میزان در دورۀ حاکمیت امین صورت گرفت و اؼلب کشته شدگان معلوم نیز بعد از همین  33اند. دست کم حادثه 
 حادثه و بیشترین هم خلقی ها بوده اند.

شاد روان داکتر علی محمد صدری ولد صدرالدین مسکونۀ پروان سر جراح اکادمی علوم که در شماره  در مورد
اسمش جا گرفته است یاد آور می شوم که این با استعداد ترین و مشهور ترین جراح قلبی از شمار خلقی  ۴2۱1

هادت رسید که شخصیت هایی چون میزان دستگیر و یکجا با آنعده کادر های خلقی به ش 33هایی بود که در حادثه 
لعل پاچا، آقا گل بائیس، استاد سالم، استاد بسام، استاد سراج الدین، رسول کوهسان و دیگران در رأس آن بودند. و 

دستگیر و چون از  ۳۱میزان  33لیک دگرمن نیاز محمد ولد پیر محمد مسکونۀ پکتیا، رئیس باختر الوتنه در حادثۀ 
د اسلم وطنجار بود اورا "کام" امین چنان شکنجه کرد که گوشت و پوستش بر بدنش خشکید خویشاوندان مرحوم محم

و دیگر توان تحمل آن شکنجه های مرگ بار را نداشت. خود در هنکام رفتن به قضای حاجت میخ شش انچی را از 
ق دماؼش به مؽز خود کجا یافته بود و سنگی بزرگی نیز بدستش رسیده بود، آن میخ را با یک ضربه محکم از طری

رسانده و در حال آخرین نفس ها، میر صاحب کاروال که او هم زندانی بود دروازه تشناب را باز و او را ؼرقه در 
 خون یافته بود. از همین حادثه او از آن وحشت کام نجات یافت.

برای حفظ نام و آبرو و شخصیت در پایان این نوشتار کوتاه قبل از همه از مسؤولین همنستی انترنشل توقع دارم تا 
فقید پروفیسور فیلکس آرماکورا بر این دروغ لوی څارنوالی هالند روشنی اندازد که نوشته اند لیست نامبرده را فقید 

ساله داده است.  اگر این امر واقعیت داشته باشد که به یقین دروؼی  ۵2آرماکورا در هامبورک المان به یک زن 
ازین لیست را فقید آرماکورا بنا بر مسؤولیت وظیفوی اش حتماً به دفاتر مربوط همنستی  بیش نیست، یک نسخه ای

انترنشنل سپرده است. یقین دارم با نشر اسناد جمع آوری شده توسط فقید آرماکورا بسیاری از دروغ ها و ساخته 
 د بشری در حال جریان استکاری ها برمال و مردم افؽانستان و جهان درخواهند یافت که چه بازی های سیاسی ض

 
 پایان

 
 


