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   حوت بايد محاکمه شود٢٤نظيف اهللا نهضت جالد 
 

 هزار هراتی مظلوم نتوانسته عطش ٢٥در چند قدمی  دادگاه الهه جالد خون آشامی لميده است که کشتار بيرحمانه 
او بوی خون بمشام ميرسد اخيرًا با سر هم کردن اين شخص که هنوز هم از تنفس . خونخوارگی اش را بر طرف نمايد

  . چرندياتی برای دفاع از جنايات خود برخاسته که در سايت آريائی بدست نشر سپرده شده است
  

او کسی است که بفرمان او هزاران در هزار انسان مومن و وطندوست هراتی بجرم دفاع از ارزشهای اسالمی و ملی 
اما از اينکه اين سفاک وجدان باخته نتوانسته تعداد . ردانه به خاک و خون کشيده شدندکشور خود بشکل بسيار ناجوانم

شهدای قيام مردم قهرمان هرات را به صد ها هزار نفر برساند تا هنوز هم  مانند يک مار زخمی بدور خود می پيچد 
ا سينه های ماال مال از عشق چون آرزوی ترکی و امين را در روز بيست و چهارم حوت بر آورده کرده نتوانسته ت

در آن روز ها ترکی و امين گفته بودند که ما به نفوس هرات احتياجی نداريم فقط .  همه هراتيان را به تير جفا به بندد
  . همان کسانی که از انقالب حمايت ميکنند برای ما کافی است

  
در آن شهر احدی به جز از وطنفروشان زنده عدم تطبيق کامل فرمان ترکی و امين مبنی بر قتل عام مردم هرات تا 

نماند اين جنايت کار پليد را بر آشفته ساخته و از اين که اکنون توپ و تفنگی در اختيار ندارد هر از چند گاهی با 
نوشته های کثيف خود زخم بازماندگان قربانيان جنايات خويش را تازه مينمايد  تا با اهانت و شکنجه روانی 

  . ن قيام به ارضای غرايز کثيف حيوانی خويش به پردازدبازماندگان آ
  

هنوز هم غرايز اين حيوان وحشی صفت ارضاء نگرديده و فکر ميکند که کم کشته است و بايد بازماندگان آن ! آری 
قيام را هم بقول او اگر روزی يک حکومت ملی به قدرت برسد به محاکمه بکشاند که البته منظورش از بوجود آمدن 

با آنهم او وحشت و نگرانی خود . ومت ملی بقدرت رسيدن دوباره جالدان و شيادان تاريخ زده خلق و پرچم ميباشدحک
را از جناياتی که انجام داده پنهان کرده نميتواند و از وحشتی که جنايات گذشته اش برای وی ايجاد نموده  به نوشتن 

ود اسباب برائت خود را فراهم نمايد اما بی خبر از اينکه هر چه کتاب  و مقاله های جديد می پردازد تا بزعم باطل خ
در لجنزار جنايات خويش بيشتر دست و پا بزند بيشتر غرق خواهد شد و هر چه بيشتر بنويسد  چيزی به جز از 

  . تکميل اسناد الزم برای محاکمه وی فراهم نخواهد گرديد
  

او در تالش است که لکه های .  کند اما تاريخ مسخ نخواهد شداو در تالش است تا تاريخ و حقايق تاريخی را مسخ
خون قربانيان جنايات خويش را  از دامان کثيفش پاک سازد اما خون های ريخته شده در بيست و چهارم حوت از 

  هزار شهيد مظلوم هراتی ٢٥خون . چنان کميتی بر خوردار نيست تا با اين ترفند ها و دسيسه ها از بين برده شود
دريای خروشانی است که وقتی به سيالب خشمگينی مبدل گرديد کمونزم را با آنهمه دبدبه و طمطراق آن مدفون تاريخ 
ساخت و مزدوران کمونزم بايد بدانند که آنها هم ولو با هر نقاب ديگری هم که وارد صحنه سياست افغانستان شوند در 

  .ديگر رهسپار زباله دانی تاريخ خواهند شدنهايت با خشم ملت معتقد و مسلمان افغانستان بار 
  

تالش ها و نوشته های نهضت برای برائت وی به تالش های قابل مقايسه می باشد که از جانب پولپوت برای دفاع از 
قتل عام های صورت گرفته در کامبوج براه انداخته شود و پولپوت بگويد که همه اين کشتار های بيرحمانه را بر 

نقالبی خود انجام داده  و بر عليه منتقدان جنايات خويش ادعای شرف نمايد و خواهان محاکمه اساس وظيفه ا
  . بازماندگان جنايات هولناکش گردد

  
 که جنايات خود را از آغازين روز حرکت پليد هفتم  ثور با شهادت سردار ١٣٥٧جنايت ساالران  کودتای هفتم ثور 

ردند و با شهادت صد ها هزار تن از هموطنان ديگر ما ادامه دادند بايد بدانند محمد داود و خانواده مظلوم او آغاز ک
 ٧که در مقابل همه حوادثی که بعد از کودتای هفتم ثور صورت گرفته است مسئول شناخته ميشوند چون کودتا چيان 

 خود به نحوی در ثور و اکثريت اعضای احزاب خلق و پرچم چه در دوران حاکميت خود و چه بعد از سقوط حاکميت
آنها با . قتل و شکنجه ، ايجاد نفاق و شقاق و ويرانی سرزمين زيبای ما نقش پليد و خائنانه خود را ايفا نموده اند

وقاحت تمام کودتای را که به قومانده مشاورين روسی از داخل قطعات نظامی و بوسيله يک مشت انسانهای اوباش و 



  
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ونی افغانستان را سرنگون ساخته بود انقالب ناميدند در حاليکه روسها مدت مزدور صورت گرفته بود و حکومت قان
  ] ١٤٧اردو و سياست صفحه [ .ها قبل از وقوع اين کودتا در جريان جزئيات و چگونگی تطبيق پالن آن قرارداشته اند

  
ای ايجاد تغيرات انقالب به يک تحول کيفی و بنيادی و يک چرخش عظيم در حيات يک جامعه اطالق ميگردد که بر

مثبت با شرکت مردم بوجود می آيد در حاليکه انقالبی را که احزاب مزدور خلق و پرچم مدعی آن بودند بی خبر از 
مردم صورت گرفته بود و رهبری آنرا نه مردم افغانستان بلکه مشاورين  مردم  و بر خالف خواسته ها و باور های 
و به مزدوران خود تعليم دادند تا از اين حادثه خونين و دستبرد بزرگ روسی  داخل قطعات نظامی بعهده داشتند 

  .تاريخی بعنوان انقالب ثور ياد نمايند
  

اگر تعريف و مفهوم انقالب را که بعنوان يک چرخش عظيم و بنيادی در حيات يک جامعه محسوب ميگردد و 
م امکان اين وجود دارد تا از دستبرد نظامی تحوالت مثبتی را با خود به ارمغان می آورد معکوس و وارونه بسازي

هفتم ثور بعنوان انقالب ثور ياد آوری گردد چون انقالب روسی ثور يک چرخش عظيم و بنيادی را در جهت نابودی 
حيات ملی و ارزشهای اعتقادی و فرهنگی جامعه ما آغاز کرد که قتل ، ويرانی ، مهاجرت های اجباری ، خانه 

ليون ها هموطن ما در داخل و خارج کشور از دست آورد ها و ارمغان های  انقالب به بدوشی و دست نگری م
  .اصطالح ثور مزدوران شوروی به حساب می آيد

  
اگر علل اساسی خسارات ، رنج ها و پيامد های ناگوار روحی و روانی حوادث سه دهه گذشته را  مورد تحقيق و 

 سر آغاز و ادامه همه بدبختيهای مردم ١٣٥٧ه کودتای هفتم ثور جستجو قرار بدهيم بال درنگ دانسته ميشود ک
افغانستان بوده و احزاب مزدور خلق و پرچم در عقب همه ی اين جنايات، ويرانی ها و وطنفروشی ها قرار داشته و 

ت اما اگر ميزان وقوع جنايا.  نقش اکثريت اعضای شان در کشتار مردم و تباهی اين کشور اظهر من الشمس است
صورت گرفته را بر ساس نقش اعضای اين دو حزب درجه بندی نمائيم نتيجه گيری کرده ميتوانيم  که در حدود 
سيصد نفر از اعضای احزاب مذکور در صدر جدول جنايت ساالری قرار ميگيرند که از اسداهللا سروری ،نظيف اهللا 

 جنايت کار ترين چهره های تاريخ سه دهه گذشته ميتوان از...نهضت ، تنی، امام الدين، نبی عظيمی، آصف دالور و 
  . ياد کرد که هنوز هم در قيد حيات ننگين و غير انسانی خويش قرار دارند و بايد به محاکمه کشيده شوند

  
وقتی همه اين جنايت و پر روئی اين غالمان بيگانه را می بينيم که با بی حيائی تمام قيام ملی و اسالمی مردم مسلمان 

آشوب بيگانگان ميخوانند بايد از شناخت نکتای خروسچف در باره کمونست های به اصطالح افغانی بر سبيل ما را 
  . تحسين ياد آور ی نمائيم

  
چند نفر اراذل و اوباشی که شايد در افغانستان : " خروسچف روزی در مالقات با مرحوم محمد داود خان گفته بود

ند  به هيچ صورت نبايد مانع انکشاف روابط دوستانه ميان کشور ها ی ما تحت نام کمونست ها دست به فعاليت بزن
  دهه قانون - ٩٠صفحه ." [حکومت افغانستان حق دارد به هر ترتيبی که بخواهد با اين عناصر رفتار کند. بشوند
  ]. اساسی

  
يزی به جز از همان واقعا هم که خروسچف شناخت عميقی  نسبت به مزدورانش داشته و کودتاچيان خلق و پرچم چ

مشت اراذل و اوباشی که خروسچف از ايشان  ياد آوری نموده نبوده اند زيرا هنگام رسيدن بقدرت زندگی مادی و 
معنوی مردم را با رذالت و اوباشی تمام بنابودی کشانيدند و به حدی در قتل و جنايت و ويرانگری افراط نمودند که 

  . ين را نيز به  لرزه و وحشت انداختندحتی اربابان قسی القلب خود در کرمل
  

 بکابل ١٣٥٧جنرال وينکوويچ اولک کالوجن مسئول دفتر عمليات ضد جاسوسی بين المللی روسيه که در ماه اسد 
سفر نموده و با اسداهللا سروری مالقاتی داشته  وحشت و اظطراب خود را از عواقب جنايات مزدوران وحشی صفت 

با  رئيس اکسا يا موسسه امنيت دولتی افغانستان بنام اسد : " ه رشته تحرير در آورده استو بی آزرم کرملين چنين ب
وی که تا چند ماه ديگر چنان در کشتار گروه . سروری را جوان با انرژی و فعال يافتيم. سروری هم  ديداری داشتيم 

ا من در دفتر کی جی بی در مسکو  های مسلمان و خانواده های مردم افغانستان شخصا سهم گرفت که گزارشات آنر
با نگرانی مرور نموده و از عواقب اين همه قتل و قتال های لجام گسيخته او که به روند بی پايان خشونت و انتقام در 

  ].  جلد اول  تحوالت سياسی جهاد افغانستان ١٢صفحه ." [کشور افغانستان  می انجاميد بر خود ميلرزيدم
  

های خروسچف و نوشته های جنرال وينکويچ به اضافه حادثه بيست و چهارم حوت برای همين دو حرف از گفته 
اوباش بودن ، وحشی صفتی و خونخوارگی احزاب خلق و پرچم کافی و بسنده است و نيازی به بيان شکنجه وشهادت 

 خلق و پرچم صد ها هزار تن از هموطنان مظلوم  ديگر ما که در پوليگون ها و زندان مخوف های رژيم مزدور
  . معلول و نابود گرديدند نميباشد

  



  
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

سروری ، نهضت و ساير جالدان خلق و پرچم  شايد اکنون به حرف های تاريخی شهيد محمد داود خان با ببرک پی 
اگر شما ايديولوژی کمونزم را بزور برچه هم به ذهن مردم  افغانستان داخل : " برده باشند که روزی  به وی گفته بود

اين جمله داود خان که بر اساس شناخت عميق او از ". وانستيد بر زند ه من ُتف و بر مرده من نفرين نمائيدکرده ت
جامعه افغانی بيان گرديده خالصه و  مفهوم يک کتاب ضخيمی از جامعه شناسی کشور ما را در خود گنجانيده است 

. ويرانگری های باند های خلق و پرچم به اثبات رسانيده استکه حقيقت آنرا گذشت زمان همراه با فشارها،  قتل ها و 
مرور حوادث سه دهه گذشته حقيقت شناخت خروسچف از مزدوران کرملين و صحت ادعای شهيد محمد داود خان 
مبنی بر عدم پذيرش کمونزم و ايديولوژی های بيگانه از جانب مردم افغانستان را به اثبات رسانيد و گفته های 

هيد محمد داود خان ميتواند برای کسان ديگری هم که کمر مبارزه بر عليه ارزشهای اعتقادی  و ملی مردم تاريخی ش
  .افغانستان بسته باشند بعنوان يک سرمشق اساسی و تاريخی مورد استفاده قرار بگيرد

  
ه شد گفته های جنايت ساالران خلق و پرچم  که در دو ران حاکميت شان پرده از چهره های کثيف شان بر داشت

تاريخی خروسچف را به اثبات رسانيدند و نشان دادند که واقعا هم چيزی بجز از يک  مشت اراذل و اوباشی نبوده 
آنها چنان در قتل و وحشت و ويرانگری افراط کردند که حتی بگفته جنرال ويلکويچ بادارن شان نيز از مرور . اند

 جنايت ساالران خلق و پرچم کارنامه های خود را که چيزی بجز از قتل  و .جنايات اين اوباشان بر خود ميلرزيده اند
. ويرانگری نبوده با خون مردم مظلوم و بيگناه ما نوشتند و حاال راهی برای گريز از عملکرد های گذشته خود ندارند

اريخ اين کشور رقم زده آنها کارنامه های خونين خود را با خون صدها هزار انسان بيگناه  و مظلومی در دل ت! آری 
اند که از ابتدائی ترين سهولت های زندگی محروم بوده و حتی برای اعاشه و اباطه خانواده های مستمند شان نيز با 

  .  هزاران مشکالت و پريشانی دست بگريبان بوده اند
  

ختند که نوشته ها و دفاعيه های نظيف اهللا نهضت و همدستان پليد او خون مردم مظلوم و بيگناه مارا  با چنان پيمانه ري
ايشان بمنظور برائت از جنايات انجام شده بعنوان خاشاکی هم در مقابل سيالب خون های ريخته شده بحساب آمده نمی 

نهضت  و همدستان پليدش در سايت آريائی که تالش برائت وی  را دارند بايد بدانند که چهره های کثيف شان . تواند
که هيچ نوشته و هيچ نيروی جنايات ننگين شان را از صفحات تاريخ آغشته بخون کشور ما محو بحدی عريان گرديده 
  . کرده نخواهد توانست

  
نسبت دادن قيام مردم مبارز و مسلمان هرات به بيگانگان خود يک جنايت بزرگ  و نا بحشودنی ديگری است که 

آنها هزاران در هزار هراتی مظلوم را در روز روشن . جرم جانيان و جالدان خلق و پرچم را سنگين تر خواهد کرد
در قلب شهر هرات ظالمانه به خاک و خون کشيدند و هزاران در هزار از هموطنان  ديگر ما را نيز بعد از قيام 
بيست و چهارم حوت بگونه مظلومانه در دل دره ها و کوه ها زنده بگور و مدفون ساختند و با بيشرمی تمام حرکت 

  . را ايرانی قلمداد نمودندهراتيان 
  

نهضت بحدی در حماقتی که  باالخاصه وطنفروشان است غرق ميباشد که  فکر ميکند با سر هم کردن چند کلمه 
 حوت را از انظار مردم افغانستان و ٢٤مزخرف و جمالت از هم گسيخته خواهد توانست آفتاب خونرنگ حقيقت قيام 

 از نبوغ نابغه شرق يعنی نور محمد ترکی و شاگرد وفادارش به او رسيده به کشف او با ارثی که. جهانيان پنهان نمايد
تازه  ديگری هم دست زده است گويا اينکه کا، جی، بی در همدستی با خمينی افسران فرقه هرات را  بر عليه 

لفت با کشتار حکومت خلقی و به اصطالح دموکراتيک ايشان تحريک کرده است  در حاليکه افسران مذکور بعلت مخا
  .مردم مظلوم خود دست بقيام مسلحانه زدند و به هيچ جريانی هم ارتباط نداشته اند

  
 بايد گفت که اين يک ادعای احمقانه بيش ١٧در مورد خمينی و نقش او در باره قيام مردم هرات  و افسران فرقه 

 خمينی به ايران نگذشته بود و فکر نيست چون در زمانيکه قيام مردم هرات صورت گرفت حتی چند روزی از آمدن
نميشود که  در آن زمان آقای خمينی حتی با اطرافيان خود در محل اقامت خويش نيز آشنائی الزم را حاصل نموده 

اما در مورد ادعای نهضت به ارتباط نقش کا،جی ، بی در قيام هرات بايد گفت که اين حرف ايشان بقصه . بوده باشد
ه امردی را بعد از تجاوز بر شانه کرده و در شهر ميگشتاند و آن امرد از فراز شانه هايش همان مردی می ماند ک

اکنون هم جواب کا،جی،بی برای . من به اين مرد تجاوز کرده ام  و آن مرد ميگفت عاقالن دانند! ميگفت که ای مردم 
است که آن امرد را بعد از تجاوز بر نهضت و يارانش که ايشان را در افغانستان بقدرت رسانيده گفته همان مردی 

  .عاقالن دانند:شانه هايش ميگشتاند و در مورد ادعای آن امرد ميگفت 
  

انکار نهضت از قيام و شهادت مردم هرات و نسبت دادن آن به بيگانگان شباهت زيادی به تالش های فرد ديگری بنام 
 دارد که خواسته است با تحميق ديگران افتخارات آن شير آهنگر و ادعای بی اساس او در مورد پس منظر قيام هرات

قيام جاودانه را به چند لومپن بيگانه پرست ديگری نسبت بدهد که از نگاه عقيدتی و ايديولوژيکی فرقی با نظيف اهللا 
  .  نهضت و همفکران کثيف او نداشته و نمونه  مدينه فاضله ايشان  را پولپوت در کامپوج به نمايش گذاشته است



  
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
واقعيت اين است که ملت مسلمان افغانستان بخاطر دفاع از اعتقادات و فرهنگ خود با قبول همه مصايب و ويرانی ها 

کمر کمونزم را در جهان ) ج(و پيشکش نمودن خون بيش از دومليون انسان مومن بدرگاه حضرت خداوند متعال 
فغانستان امروز شغاالن زيادی در داخل و خارج اما  بعلت عدم موجوديت يک رهبری قوی و بيکسی ملت ا. شکستند

کشور عزيز ما به زوزه کشيدن پرداخته و  ميخواهند  خود را شير های غران و فاتحان جنگ افغانستان معرفی 
حقيقت اين است که همه اين ادعا ها  در جهت تحميق ديگران و در جهت دستبرد افتخارات مردم ما صورت .  نمايند
 ذره از تعقل، وجدان و حيثيت انسانی در وجود ايشان باقی مانده باشد نبايد به انکار از افتخارات کسانيکه. ميگيرد

مردم ما به پردازند  و نه هم خود را رهبر و فاتح ميدان های نبرد خونينی قلمداد نمايند که فقط و فقط با سيالب خون 
يدانسته اند و نه هم از غرب خبری داشته اند و فقط افغانهای مظلومی به پيروزی رسيده است که نه از شرق چيزی م

  . به خاطر دفاع از عقايد ، فرهنگ و استقالل سرزمين خود رزميده اند
متاسفانه آنانی که در غرب خود را از دوستان مردم افغانستان قلمداد مينمايند و ادعای همکاری با جهاد و مبارزه 

 پناه دهندگان قاتلين ملت مسلمان افغانستان مبدل گرديده و آنانی که دم از مردم افغانستان را فرياد ميزنند امروز به
دموکراسی و حقوق بشر ميزنند به ميزبان قاتالن مردم افغانستان و تغذيه کنندگان دشمنان ملت افغانستان تبديل گرديده 

وقتی نهضت قاتل در قلب . اشداند که يک نمونه بارز آن حضور نظيف اهللا نهضت  قاتل مردم هرات در قلب اروپا ميب
اروپا مصئونيت داشته باشد و به محاکمه کشيده نشود همه ی ادعاهای حاميان حقوق بشر و سر و صدا های که بنام 

و قتی از طريق دست . آزادی و حقوق  انسان گوش های  همه جهانيان را کر نموده بزير سوال خواهد رفت 
 بشر در قراء و قصبات افغانستان برای مردمی که در جهت دفاع از عقايد اندرکاران سازمان های به اصطالح حقوق

خود در مقابل کمونزم به مبارزه برخاسته بودند به پرونده سازی پرداخته ميشود  و مردم ما قاتالن عزيزان خود را 
، آزادی و در پناه حاميان حقوق بشر محفوظ و مصئون مشاهده مينمايند چه کسی به حرف های بنام حقوق بشر

دموکراسی باور خواهد کرد؟ بی جهت نيست که مردم ما به اين باور رسيده اند که سازمان های حقوق بشر و امثالهم 
که اکثرًا توسط عناصر چپ گردانندگی ميشود اساس کار شان مبارزه با کسانی است که دارای عقايد اسالمی بوده 

اصطالح حقوق بشر انتخاب فهيم بعنوان معاون کرزی  را که ما وکيل بگونه مثال اخيرا همين سازمان های به . باشند
مدافع او نمی باشيم  شديدا مورد حمله و انتقاد قرار دادند در حاليکه کوچکترين عکس العملی را هم در باره 

د و يا کانديداتوری شهنواز تنی که در قتل مردم افغانستان بصورت سيستماتيک دست داشته است از خود نشان ندادن
اينکه  همين سازمانها در مقابل بی تفاوتی محکمه نسبت به عمق جنايات اسداهللا سروری در جريان محاکمه او که 

اسد . خون هزاران انسان بيگناه بدست او بزمين ريختانده شده است هيچگونه صدای اعتراضی را از خود بلند نکردند
 از مرور جناياتش بر خود ميلرزيدند اما امروز هيچ صدای به اهللا سروری کسی بود که حتی اربابانش در کرملين 

  . ارتباط محاکمه عادالنه او بلند نميشود
  

بناًء سازمان های به اصطالح حقوق بشر بايد با به محاکمه کشا نيدن نهضت و امثالهم صحت ادعاهای خود را مبنی 
ی برای کسانی که بدفاع از استقالل، عقايد و بر دفاع از حقوق انسان به اثبات برسانند و به عوض پرونده ساز

فرهنگ کشور خود به پا خاسته اند  در جهت به دادگاه کشانيدن جنايت کارانی از قبيل نهضت، سروری و امثالهم که 
با سرنيزه بيگانه بر اراده مردم افغانستان تحميل شده بودند و  اين کشور را به حمامی از خون مبدل ساخته بودند اقدام 

بدينوسله از همه سازمان های دفاع از حقوق بشر و همه کسانی که به کلمه های انسان و آزادی به مفهوم و . نمايند
معنای واقعی آن باور دارند صميمانه تقا ضا مينمائيم تا برای اثبات ادعا های بشر دوستانه خود با آغاز محاکمه نظيف 

 . بيست و پنج هزار شهيد مظلوم هراتی مرهم بگذارنداهللا نهضت بر قلب داغدار باز ماندگان بيش از 
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