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 80/18/3813          حصیناه محمود ش  
 

 پرسشهای الینحل مانده
 

 الینحل مانده است«13۳0و 13۳۱» ان سالهاییگپرسشهائیکه در ارتباط با لست کشته شد
 

 ومدبخش 
 
بسیار عادی ده را صد  فتن عیبی ندارد.گصد نفر دروغ  های ارائه شده: در افؽانستان ما، ده نفر و ستیل ردیم بهگبر
ست یولیتی تمام از لؤگونه با بی مساما یک لوی څارنوال یک کشور متمدن اروپایي چ سازند و را هزار می صد و

 وید. گ پنجهزار نفري سخن می
 ۵۴حتی لست  حالی است که ده ها نام تکرار و این در شود و ان داده مینفر نش ۵۱0۳شماره بندی های خودش  در

  نفری به تکرار آمده است.
میزان  33توطئه »ست که بنام در آؼاز اسمای آن کادر های خلقی آمده ا 13۳توجه کنید شروع از صفحه ای 

 ارم لست دوست محمد آمرنفر چه .نفر است ۵۴ست جمعاً یاین ل محکوم به اعدام شده اند. یر وگدست« 13۳0
 دوست محمد هم اکنون نیز زنده و لیک شماره اش برجا است. و سیاسی قوای هوای است که نامش خط خورده 

 عبدالولی معاون استخبارات چهار نفری اعدامیان که رفقا: ۵۴ست یکنم هنوز در داخل کشور است. همین ل فکر می
 ،گل بائیس رئیس تجارت داخلیآقا  الت،گرئیس جن سول کوهسانر عبدالحسیب استاد پوهنځی اقتصاد، صد بستر،

 بیهقی و ۀلعل پاچا رئیس موسس عوض ولد میر احمد دوهم بریدمن خانه ای خلق، استاد ذکریا استاد پوهنځی ادبیات،
تنها باز آمده است. این  1۵0در شروع از صفحه ای  پوهنځی ادبیات در رأس آنست به تکرار استاد عبدالسالم استاد

 .درج شده است ۵۴۴ر شروع از نام محمد ولد کلبی نیز به تکرار در صفحه ای گنفری دی 3۴ست ینیست یک ل
قصدی سوء ر یک اشتباه قلمی است یا گاین امر نشان .رفته اندک نیستگست جا یهایی که به تکرار درین ل نام تعداد

  کار است؟ در
لیک سند سازی دروغ  هزار ها همه جنایت است و ه صد ها وویم که از نظر من جنایت چه یک چگتکرار می هب

ر این گمضحک است. من به این باور رسیده ام که ا آنهم از مقام یک لوی څارنوال کشوری مثل هالند بسیار
آن دست شیطان را  تطمیع نشده باشد بدون شک قربانی آن دسیسه هایی است که سیاسیون افؽان در څارنوال شکار

 چرا این حکم؟  .ندا از عقب بسته
به  کورا بدست یک زن داده است.گویي آرما ( است. و1۴۱۴-1۴۱0) ۳0و 13۳۱ست مربوط به یویند این لگمی
است که در دست خاد  یستیسپرده بلکه لن لست را آرماکورا به کدام زن نکنیم تا نشان دهد که ای ست مراجعه مییل
 رتبۀاز کادر های بلند  تعدادیبعد از آنکه  شته وگدست بدست می  امنیت دولتی دوران ریاست داکتر نجیب هللا و

 امنیت دولتی ظاهراً از نام ست را همکاران سابق خاد ویرفتند این لگتحقیق قرار  ال وؤبخش پرچم در هالند مورد س
ی ها بوده چرا افؽانستان کار تنها خلق تا بعد تر دلیل بیاورند که جنایات در اندیک زن بدست پولیس هالند داده 

 ؟گرد قرار داده ایدپرچمي ها را مورد پی
همین  مفصلی در ۀیکی از ویب سایت ها نوشت ذشته بود که درگست نیروز از نشر این ل جالب است که هنوز دو

 محرومیت ها بسر می ما ناحق به جرم آنها در ها بوده است و شده بود که جنایات از خلقی تقاضا رابطه پخش و
 امنیت دولتی توجه کنید. ست خاد ویهای موجود در متن این ل به یادداشت بریم. خوب

محمد کاظم ولد محمد هاشم با قلم  های سید قاسم ولد محمد سالم و در برابر نام 1۱و1۴قسمت اول شماره ای  در
 333شماره  در ردید.گبه ریاست پیژنتون جواب ارائه  ۳/۵/۴3 تأریخ 138مکتوب شماره  ۀذریع نوشته شده است: 

 303۵اتب بانک ملی تحریر یافته است که: باالثر مکتوب مقابل اسم نجیب هللا ولد عتیق هللا مسکونه قلعه ؼیبی ک در
 .دفتر اسناد 18/۱/۴3 تأریخ
 به پیژنتون.... ۴3-1-3۵ تأریخ 03.... وارده  در برابر اسم محمد زمان 3۱۴ ۀشمار

http://www.nahimi.dk/web/index.php/fa/2012-08-11-15-18-50/5169-2013-09-26-04-11-30
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p02.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p02.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p02.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p02.pdf
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های با شمار رامی برخي شماره ها در لست دری روشن نیست وگان گ)با عرض معذرت از خوانند1331 ۀارشم
برابر اسم سید عباس  در باشد(ندارد ازینرو ممکن است برخې شماره ها دقیق نشمارش التینی با دری آن همسانی 

 تأریخ 38مکتوب  ۀته شده است که ذریعبچه کوت نوشیه میرئساکن ولسوالی کوهستان معلم ابتدا ولد ؼالم حیدر
 .ریاست هفت 13/4/۴1

یکجا درهمین لیسه  13۳۵بچه کوت باشد که در سال ر این سید عباس همان معلم لیسه میرگردد که اگ )یاد آوری می
 تا سال اول حاکمیت تنظیمی زنده و شده وشکر خداست که او کشته ن سخت دوست هم بودیم، و باهم وظیفه داشتیم 

 با من در ارتباط بود(
 .جواب ارائه شد 0/1/۳۴ی تأریخ ۀدر عریض :قاضی ۀر اسم عبدالعزیز مسکونه قلعبراب در11۳۴ ۀدر شمار

 )متباقی خوانده نمیشود( ریاست 1/3/۴3 تأریخ 3۳1برابر اسم محمد احسان مکتوب  در 131۳ ۀشمار
 .خاد پرسونل به کادر و یشود(منسال خوانده  )ماه و3۳ تأریخ ۴۵۴0الثر مکتوب شود بانام خوانده نمی 13۴0 ۀشمار
 ۳/۵/۴۳ تأریخ 3۳1جواب داده شد مکتوب  :شاه شاه ولد داؤد برابر اسم امیر در 1۴۴۳ ۀشمار
 3۵مکتوب  ۀذریع برابر اسم صالح محمد ... در رفته شده است(گلیسی گازین بعد از اعداد ان)شماره 3818 ۀشمار
 .شود کمیساری بدخشان متباقی خوانده نمی 1۴/0/۴1 تأریخ

 .عریضه جواب داده شد ین:گسن ؼالم حضرت و های نوروز، برابر نام در 1۳30 -1۳3۱ -1۳3۴در شماره های 
 .خاد نظامی ۴3-۱-۱باالثر ۵8۱۳مکتوب 

 و ۴1-3-3۳ تأریخ 3۴8مکتوب  در برابر نامهای ذکر شده : امر عریضه داده شد ۳3۳تا  ۳31 شماره های در
 ۴3-3 -31 تأریخ ۵۴۳1مکتوب 

 ۴3- ۴-۱ تأریخ ۱۱۵الثر مکتوب عبدهللا ولد روح هللا: بابر اسم در برا ۳۳۵ ۀشمار
 د ا، مکتوب ریاست هفت خ، ۀذریع ر عبدالکریم :یندر برابر اسم انج ۴80 ۀشمار
 د ا. مکتوب به ریاست هفت خ. ۀذریع :برابر اسم یار محمد ولد طوطاخیل در 1083 ۀشمار

 های آن همه سال تأریخ ر نمبر مکاتیب وگدی ۀچند شمار و 3۵۴۴ و 31۱3،3308، 381۴همچنان در شمارهای 
 در 13۴۳ست تا سال یمعلوم است که این ل .هد اینها مشت نمونه ای خروار استد را نشان می ۴۵و ۴3،۴3هایی 

در مورد اسمای درج شده به مراجع مربوط معلومات داده شده است. این واقعیت  اختیار خاد وخت بوده است و
ست شده است. ییاهم بعد تر توسط خاد ل رفته شده وگکام  توسط خاد وقت از اسناد اکسا و ست یایدهد که ل نشان می

این شاید درست باشد ولیک این  واد به جواب عرایض مردم پاسخ داده است. ویند که ادارات خاد وگممکن است ب
ان سیاهی زده گکنند ءی امضاها لیس هالند رسید؟ چرا ناموتا پ واد کشیده شد و ها از دفاتر خاد و ست توسط کییل

ماه  تأریخکه ارائه شده عمدتاً از  یمعاونش یک امضا است. لست شده است. در تمامی اسناد امضای رئیس اکسا و
آیا  وجود ندارد چرا؟ 13۳۱تا ماه پنجم یا ششم همین سال است. جز یک مورد هیچ سندی از سال  13۳0 حمل سال

ه انجام داده اند؟ معاون رئیس اکسا کې بود چرا بر ما ۳ تا ۵ا را در همین ه معاونش این همه قتل رئیس اکسا و
ست است یهمان ل ءنویسند که این جز بسی از نوشته ها در همین مورد می نامش قلم توش سیاه کشیده شده است. در

 ست پر از افرادی است که دریاین درحالی است که ل که امین آنرا بر دیوار های وزارت داخله نصب کرده بود.
تن از کادر  1۱ر گم داد؟  لست کشته ها می ونه ناکشته ها را درگامین چ دوره ای سه ماهه ای امین کشته شده اند،

ه خلقی بودند توسط که هم حتی سربازان فرقه هفت ریشخور تن افسران و ۱3با  های خلقی به نام حادثه ریشخور
لست جا دهد که  اعدام این همه خلقی ها آنرا در یری وگتوانست قبل از دست میونه گاو چ  شدند؟امین اعدام ن

 .شدند قربانیان اکسا نام داده می
با  امنیت دولتی ساخته شده و آن هست توسط خاد وهای درد باری که در ست با همه واقعیتیواقعیت اینست که این ل

  قصد آن نیز روشن است. و ع پولیسی هالند داده شدهجهانیان بخصوص مناب ول زدن ذهنیت مردم وگمهارت برای 
 است.  ول زدن منابع پولیسی هالند بودهگ قصدی برای سیاسی و تمام عیار ۀیک توطئتوانیم که این فته میگاین امر با توجه ب

آزاد های  سازمان سسات ملل متحد وؤهایی مدافع حقوق بشر مربوط به م ر چنین نیست بارز ترین شخصیتگا
حتی آنها که در برخی صحنه های سیاسی افؽانستان  ران وگش دیتال جوهای کمی نکرده اند، و  درین رابطه جست

پولیس آن  نفوذ داشتند در زمانی محسوس بود که هنوز پای عنصر چپ افؽانستان به مهاجرت نرسیده بود وهالند و
 کمترین شناختی از افؽانستان در همین زمینه نداشت. 

 کشته شده ها بدون شک اندک نیست و تعداد ستیست جداً قابل یاد آوری است که درین لیر درین لگدی ۀقطیک ن
به آن خانواده هایی که عزیزان شان را  ست زنده ها هم اندک نیستند،یتوانیم که درین ل فته میگلیک به باور کامل 
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ام با ین توقع داریم آنهایی گهم ،از حقوق خود برخیزند دفاعه ب که فریاد شان را بلند و از دست داده اند باید حق داد
مورد  ارائه شده جز در دو ست هاییل در قید حیات اند. هنوز زنده و و شده ند که کشته ننیز صدای شان را بلند کن

 ت،ی وقبی جمع آوری شده است که بین اکسابلکه مکاتی دهد. حکم اعدام را نشان نمی خلقی ها اند که آنهم بیشترین
این سیستم  و پلچرخی تبادله شده اند. قوماندانی های محابس دهمزنک و قومندانی عمومی امنیه وزارت داخله و

ها بوده است. حالت عجیبی است یک افسر خلقی شناخته شده  تمامی نظام استخباراتی در معمول ادارات امنیتی و
با آنکه  سرحال است. لیک او زنده و ورده است وان نمره خگآمر سیاسی در همین شمار کشته شدبنام دوست محمد 

است که کی نام اورا خط کشیده یز گال بر انؤ. این خود سلیک در شمارش آمده است را خط کشیده اند و نام او
 امنیت دولتی؟  امین یا خاد و ،است

 جدی باید اعدام می 11تن خلقی که  31جمع  در من در زندان بود و دوست محمد تا پایان حاکمیت امین یکجا با
زیرا  رفته است.گنامش را خط  شرمیده و پس معلوم است که امین بر نام او خط نکشیده بلکه خاد ،شدند قرار داشت

توطئه  امنیت دولتی برای تبلیػ و کاری را که خاد و پنهان ساختن آن ممکن نبود. او شخصیت شناخته شده بود و
من خود دوستې دارم که نام  پا کرده اند. هایی هم در آن دست و اقعیتبدون شک و های بعدی براه انداخته بود

توان آنرا از خویشاوندان نزدیک خود به حساب آورد  ری که میگنیز دوست دی ست یافت ویبرادرش را درین ل
 من وباجه ای  نام این دوست ما که پدر ،مین بدست کام امین به شهادت رسیدوقت ا در او ست وجود دارد ویدرین ل

از قوم ابراهیم خیل  او از میدان و ریش سفید قوم بود حاجی عتیق هللا است که به ؼلط وردک معرفی شده است.
ها همه به نام امین قلم  آن اینکه قتل ری هم پاسخ طلب است وگمیدان بود. در پایان این یادداشت یک پرسش دی

  ونه حل باید کرد؟گاین معما را چ  خورد؟قطعاً به چشم نمیکام  ۀهای ارائه شده نام ادارستیلیک در ل خورده است و
حاکمیت امین جام  ۀدور ر چنین باشد پس دست کم آن کادر های خلقی که درگا ها توسط اکسا شده است. آیا همه قتل

ه چرا نام کام حتی یکبار هم نیامد ست ثبت است نیز کار اکسا بوده است؟یهای شان درین ل نام شهادت نوشیده و
کام وجود داشت که امین را محکوم ولی از کام  معاون کام خبری نیست، چه تبانی بین خاد و چرا از رئیس و است،

 یریگلست نشان میدهد که همه دست دولت بود، سال تسلط تمام عیار امین بر حزب و 13۳0سال  برند. نام نمی او
پلچرخی درهمین چند  و گقوماندانی های محابس دهمزن قوماندانی عمومی پولیس و تبادله متهمین بین اکسا و ها و

بعد با  درون اکسا رشد یافته و رفته است. یعنی که نطفه های کام درهمین سال درگصورت  13۳0ماه سال 
  اسپه به پیش تاخته است. تصاحب قدرت چهار

ؽات دولتی از ی برعکس تبلیدانم که بعد از شش جدی همه زندانیان پلچرخ به عنوان یک یادداشت الزم به تذکر می
 خلیل زمر درین میان بودند.خان د ؤدا کابینه های دوران شاه و دست کم هشت وزیر شدند.محبس پلچرخی رها ن
ببرک کارمل داشت نا معلومی که با  زندانی بود بنا به مخالفت خان داؤد ۀورخرم وزیر پالن د آنکه به ارتباط ترور

جناح پرچم  ۀنطاق ورزید ندان رهایی نیافت. خلیل زمر کادر با استعداد خاص وببرک کارمل از ز ۀتا پاپان دور
ند ممکن زبانش را باز ک او رگا ی میکند.گناوی زندیهایی سکندیکی از کشورفکر میکنم در او هم اکنون زنده وبود

 ذاشته شده وگن به خاد وقت کام امی زیادی از من باور دارم که زندانیان برسد. تأریخد است حقایقی بیشماری بخور
فته آمد معلوم است که گکه  یمطالب از ها برداشته شود.اری پرده ازین رازگامیدارم روز بعد سر به نیست شده اند.

تحقیق قرار  رد وگپی مورد یر وگدست 13۳0ست نه از کشته شده ها بلکه از متهمینی بوده که عمدتاً در سال یاین ل
 ۀیی که حکم اعدام از جانب محمکآنها تعدادست یمراتب کمتر از آنست. درین لنه بلکه ب ست پنجهزاریل رفته اند.گ

نظامی خلقی شامل  های ملکی ودرین صد نفر نیز بیشترین کادر اختصاصی نظامی یافته اند کمتر از صد نفر است،
 ،خاد نظامي رسونل خاد،پ کادر و ریاست هفت خاد و ها خاد و دانیم که در دوران حاکمیت خلقیاند. همه می

های  ست این نامیونه وجود نداشتند پس بروی صفحات این لگهایی ازیننام کمیساری و ،قومندانی عمومی امنیه
این نوشته نمایم  ۀضمیم خواستم اسناد را فوتوکاپی ومن می نجیب از کجا شدند؟  مبارک دوران حاکمیت کارمل و

نجهزاری با پی دي اؾ ثبت شده امکان انتقال آنرا محدود ساخته اند. عکس ست به اصطالح پیولیک مجموعه ای ل
شد امید است که نوشته ها قلمی بوده ممکن نندلیل آب امنیت بروی آن نیز نوشته های خاد و ست ویبرداری ازین ل

 یق را دریابند.ست خود حقایبررسی دقیق این ل با مراجعه و و مارا بپذیرند. تدرین مورد خوانندکان عزیز معذر
 پایان

 

 بخش اول این نوشته را می توانید به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید:
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p81.pdf 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_shah_moh_porsesh_hay_layanhal_p01.pdf

