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  م١٥/٠٣/٢٠٠٨                          نکته دان محمود: نوشته 
 

   هزار شهيد٢٥بلجيم پناهگاه قاتل 
 

  بمناسبت قيام بيست و چهارم حوت هرات باستان
  

سخن و ياد بود از .  هرات باستان است ١٣٥٧باز سخن از قيام قهرمانانه و کفر ستيز بيست و چهارم حوت سال 
  . صر جهان بی نظير است و شکست ابدی کمپ کمونيزم را در پی داشته استقيامی که در تاريخ معا

  
هر گاهی سخن از قيام خونين بيست و چهارم حوت بميان می آيد هر خواننده و شنونده بسرعت ميداند که چه جنايت 

 هزار ٢٥ت تمام  هولناکی در اين روز اتفاق افتاده و  چگونه مزدوران شياد و ستم پيشه روسها با وحشت و  بر بري
انسان مظلوم و بيگناه را در يک روز به خاک و خون کشيده شده اند و چگونه  صد ها هزار انسان مسلمان بخاطر از 

  .دست دادن عزيزان شان تا کنون که سی سال از آن حادثه ميگذرد به عزا و ماتم نشسته اند
  

بحق ميتوان از آن بعنوان روز پيروزی خون بر شمشير روزيکه .  سخن از يوم اهللا بيست و چهارم  حوت است! آری 
ياد کرد ، چون مردمی با دستان تهی بر مدرن ترين تانک ها و وسايط نظامی ابر قدرت قرن يورش بردند و با فرياد 
نعره های اهللا اکبر و با ايثار خون های پاک و جان های عزيز شان دشمن تا دندان مسلح را به شکست مفتضحانه 

 ساختند و طلسم شکست ناپذيری کمپ کمونيزم را با نيروی ايمان و توکل بخدا درهم شکستند  و غرور و تکبر روبرو
  .شيادان روسی و نوکران پست فطرت و فرومايه شان را به خاک ذلت  برابر ساختند

  
 ما   زيکه مردمرو.  حوت روز خشم ملتی تهيدست در برابر ابر قدرتی ستمگر و نوکران پليد و فاسد شان است٢٤

بخاطر فتح پوسته های ضد امنيتی دشمن دسته دسته بر آن پوسته ها يورش ميبردند و جانيان قرن  با آتش مسلسل آنها 
را  بشهادت ميرسانيدند اما کشتار پيهم مردم نه تنها که در اراده شان خللی وارد نميکرد بلکه ايشان را در راه قلع و 

  .يساختقمع دشمنان اسالم مصمم تر م
  

درين روز مردم حماسه می آفريدند و با همديگر خود ميگفتند که اگر هزاران  نفر هم از ما بشهادت برسد تا !  آری
بگذار آنها ما را شهيد کنند اما سر انجام مرمی های ايشان خالص ميشود و اين جانيان . پيروزی نهائی به پيش ميرويم

اين داستان معروفی است که مردم در منطقه .  ده اند به بيرون خواهيم کشيدو قاتالن را از سوراخ ها ی که پنهان ش
دروازه عراق دسته دسته بر پوسته های دشمن يورش بردند و بشهادت رسيدند  تا اينکه مرمی و مهمات قاتلين در آن 

يده و به جزای اعمال پسته ها به پايان ميرسد و مردم قهرمان هرات آن پسته ها را فتح و قاتالن ملت را بيرون کش
  . شان ميرسانند

  
درين روز مردم مدرن ترين تانک های جنگی دشمن را با چوب و بيل و کلنگ متصرف ميشوند و آنها را با لحاف 

درين روز که مردم با دستان خالی مراکز مهم سياسی و نظامی دشمن را . های آلوده با تيل و پطرول به آتش ميکشند
 هرات  بدفاع از هموطنان مسلمان خويش قيام نمودند و به خاطر ١٧دند افسران مسلمان فرقه يکی پی ديگری فتح کر

دفاع از اسالم ، وطن و آزادی بر مرکز فرماندهی جنراالن کمونست و مشاورين روسی شان با توپ ها و سالح های 
اختند و بيرق سبز توحيد را بر ثقيله خود آتش گشودند و آنها را با همه آرزو های کثيف شان رهسپار ديار عدم س

  . افراشتند
  

اما ديری نگذشت که شيادان بی وجدان و قسی القلب تاريخ با ترفندی ديگر وارد معرکه شدند و با بلند کردن بيرق 
های سبز با قافله از تانک ها و وسايط زرهی از طريق قندهار وارد هرات شدند و پيوستن خود را به مردم اعالم 

 به يک جنگ تمام عياری در مقابل قيام کنندگان پرداختند و با حمايت نيروهای ١٧ه مجرد رسيدن به فرقه نمودند و ب
 ١٧هوائی روسيه که از داخل خاک شوروی وقت به پرواز می آمد بقتل عام بيشتر مردم و نظاميان مسلمان فرقه 

  . پرداختند
  

 و من هم مثل هزاران هموطن ديگر خود از آن روز و هرکسی از آن روز ها خاطرات تلخ و فراموش ناشدنی دارد
من که در آن ايام نوجوانی بيش نبودم . از آن دوران خاطرات تلخی دارم که همواره مرا متاثر و اندوهگين ميسازد
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خوب بياد دارم که در کنار سرک هاشمی در مقابل منزل خود ايستاده بودم و مانند ساير همسايه ها که در دوطرف 
ه استقبال  از دسته های چند صد نفری مردم که به جانب شهر در حال حرکت بودند می پرداختند ، من هم سرک ب

در . مانند سايرين با کف زدن و فرياد نعره های تکبير در مقابل اين حرکت مردمی احساسات خود را ابراز مينمودم
از ما دور نشده بودند و ما منتظر دسته های حاليکه يک دسته بزرگ از جمعيت تظاهر کننده در حدود پنجاه متری 

ديگر مردم بوديم تا بما برسد و با نعره های تکبير و کف زدن ها از ايشان استقبال نمائيم ، ناگهان صدای انفجار 
مهيبی را در ميان جمعيتی که به طرف شهر روان بودند شنيدم و ديدم که چگونه اکثريت افراد آن جمع در وسط 

حالتی بر من مستولی شده بود که نميتوانستم  از جايم .  مسجد محل ما تکه تکه و پارچه پارچه شدندسرک و روبروی
باران ميباريد و من به جنازه ها و تکه . بی نهايت تحت تاثير قرار گرفته بودم.  تکان بخورم تا بجانب خانه بروم

ه درخت های ناجو نيز در کنار جنازه های شهدا پارچه های شهدا خيره شده بودم و ميديدم که شاخه های در هم شکست
در واقع من کنترول اعصاب خود را از دست داده بودم تا اينکه باران شديدی که در . به هر طرف پرتاب شده است

حال باريدن بود خون های شهيدان اين حادثه را به جوی های کنار سرک آورد ووقتی در جوی کنار خانه مان خون 
همه اعضای خانواده نگران من بودند و . ديدم ناگهان فريادی کشيدم و خود را به خانه انداختمها را در حرکت 

نميدانستند چه روزی به سر من آمده است چون هيچ کسی نميتوانست سر از خانه بيرون نمايد زيرا تانک غول پيکر 
  . ر های ثقيلش فير مينموددشمن در ناحيه خواجه کله در وسط سرک ايستاده بود و به هر طرف با ماشيندا

  
عصر همان روز که هنوز هم هر لحظه آن واقعه دلخراش به مقابل چشمانم مجسم ميشد و ياد تکه پارچه های وجود 
شهيدان و روان شدن خون آنان در جوی مقابل خانه ما روح و روان مرا آزار ميداد و سخت جگرخون و پريشان 

اين بار بر بام خانه . مرا وا ميداشت تا به بينم که وقايع بعدی چه بوده استخاطر بودم ، هنوز هم حس کنجکاوی من 
درين .  رفتم تا از آنجا بداخل سرک نظری بيافگنم تا بدانم که باالخره سرنوشت اين مردم مظلوم چه شد و بکجا رسيد

اثر و اندوهگين ميسازد و فکر وقت دو واقعه جدا گانه ديگری را مشاهده نمودم که هر وقتی بيادم می آيد مرا سخت مت
آن دو حادثه به انتقال جنازه های شهدای اين روز ارتباط داشت که در يک مورد مردم . ميکنم همين ديروز بوده است

آغشته بخونی را مشاهده ميکردم که جنازه های عزيزان شان را در بين کراچی های غرق در خون  انداخته و ازشهر 
اما مورد دومی که هميشه خاطره تلخ آن مرا نا آرام و اندوهگين .  در حال حرکت بودندبه طرف قرا  و قصبات خود

ميسازد اين بود که شخصی را در ميان سرک ديدم که از شهر به جانب دهات در حرکت بود و بسيار بلند گريان 
  .  در حال حرکت بودميکرد  و جنازه ی  را که در بين پتوی خود پيچيده بود در پشت داشت و به طرف قريه خود

  
و يا شايد هم تکه پارچه های جنازه يک انسان را  بشکل کلوله شده دربين يک  آن شخص جنازه يک انسان را!  آری

پتو به پشت کرده بود و معلوم بود که شايد يکی از بهترين و يا نزديکترين عزيزانش باشد چون بطور دوامدار و غير 
ا گريه ای بلند فرياد ميکرد و حرف های ميزد که درست نميفهميدم چون حرف های قابل کنترولی درد های خود را ب

اين حادثه تلخ برايم فراموش نشدنی است و هر لحظه ايکه آن . او  با گريه و فرياد و ناله های جانکاه وی همراه بود
فرستم و اميدوارم صحنه در مقابل چشمانم قرار ميگيرد به عاملين اين جنايات هولناک نفرين و لعنت می 

همانطوريکه خداوند متعال حاميان ديروزی اين قاتالن حرفوی را بخاک سياه ذلت نشاند حاميان امروزی شان را هم 
که وارثان شهدای افغانستان را بنام های مختلف مورد حمله قرار ميدهند به برکت خون پاک شهدای جهاد افغانستان به 

  . ازدشکست و سر افگندگی ابدی روبرو بس
  

بهر صورت از موضوع خارج نشويم فردای آنروز که از خانه بر آمديم و هنوز بوی خون و باروت در سراسر 
کوچه و خانه های همجوار به مشام ميرسيد متوجه شديم که همان انفجار ديروزی در ميان مظاهره کنندگان که من آن 

مان تانک مستقر در منطقه خواجه کله دو گلوله توپ را را يک انفجار شنيدم بودم، فقط يک انفجار نبوده بلکه  ه
باالی همان مردم انداخت کرده بوده است که من بعلت قدرت انفجار اولی که حس شنوائی مرا متاثر ساخته بوده 

بهرصورت درين روز مردم از سر درخت های ناجو و ديوار های خانه ها و دوکان .  انفجار دومی را نشنيده بودم
واقعا صحنه بسيار وحشتناکی بود . لباس ها و تکه های اجساد شهدا راجمع آوری مينمودند تا دفن نمايندهای محل 

چون قطعات اجساد ده ها انسان در گوشه و کنار سرک افتاده بود و در اثر باران خونهای پاک اين شهيدان در جوی 
روز بعد  سر و يا تنه يکی از شهدا را مردم از وحشتناک تر از همه اين بود که چند . های کنار سرک جاری شده بود

  .فراز يکی از درخت های ناجو که در بوسيله انفجار به  آن جا پرانده شده بود پائين می آوردند
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اين يک نمونه بسيار کوچکی  از هزاران در هزار جنايتی است که توسط شيادان بی وجدان و قاتالن فرومايه  تاريخ 
می ها در روز قيام بيست و چهارم حوت صورت گرفته است و اگر هرکسی چشمديد خود را از يعنی خلقی  ها و پرچ

  .داستان شهادت شهدای اين حادثه بطور جداگانه بنويسد در حوصله مثنوی هفتاد  من کاغذ هم نخواهد گنجيد
  

انه به رشته تحرير در آوريم حاال اگر بنشينيم و قصه شهادت مظلومانه بيست و پنج هزار شهيد مظلوم را  بطور جدا گ
و از مظلوميت شهدای که به جرم دفاع از عقيده ، ناموس و سرزمين خود توسط قصابان کمپ کمونزم قطعه قطعه 

شده اند و يا از مظلوميت خانواده های اين شهدا که سی سال تمام در فراق عزيزان خود سوخته اند و ساخته اند  
ده ايم  چون دين قهرمانان اين قيام و خانواده های مظلوم و ستمکشيده اما سربلند شان بنويسيم کار بزرگی را انجام ندا

با حرف و نوشتن ادا نميشود و فقط بمحاکمه کشيدن قاتلين شهدای اين حادثه است که ميتواند  مرهمی بر زخم های 
  .  حوت بگذارد٢٤سی ساله وارثين شهدای 

  

  
  
  

   هزار شهيد٢٥نظيف اهللا نهضت قاتل 
   هرات باستان١٣٥٧ حوت ٢٤در قيام 

  

  
 

است  ...) نظيف اهللا نهضت ، عبدالحی  يتيم ، گالبزوی ، تنی و(  حوت ٢٤تنها ديدن تناب دار بر گردن قاتلين شهدای 
که ميتواند بصورت نسبی مرهمی بر زخم وارثين اين شهدا که در واقع به يک مليون  نفر ميرسند بگذارد چون هر 

م به چندين خانواده ارتباط داشته و بدين ترتيب اين جنايتکاران قرن يک مليون مسلمان هراتی را داغدار شهيد اين قيا
  . ساخته اند

  
انسان های کثيف و پست فطرتی که فرماندهی کشتار مردم مظلوم ما را بدوش داشته اند کم نيستند اما سران آنها که 

ام و مزدور خلق و پرچم ميباشند و فرماندهی کشتار مردم را بعهده داشته پليد ترين و قسی القلب ترين افراد احزاب بدن
.....  اين افراد معلوم الحال از قبيل نظيف اهللا نهضت ، عبدالحی يتيم و  . اند بايد بدرجه اول مورد محاکمه قرار بگيرند

ه شد بدار آويخته شوند و به بايد همانطوريکه نجيب جالد وغدار بدار آويخته شد و به جزای اعمال کثيفش رسانيد
  . جزای اعمال کثيف خودها برسند

  
 اين جالدان و ددمنشانی که امروز خود را بر حسب خصيصه نوکر منشی و بخاطر نجات از خشم مردم مسلمان 

هم از افغانستان در دامن بيگانگان ديگری که تا ديروز امپريالزم اش ميخواندند انداخته اند بايد بدانند که اگر باز 
  .  محاکمه ملت فرار نمايند از محاکمه الهی فرار کرده نخواهند توانست

  
اين ها کسانی اند که هنوز هم چنگ و دندان شان بخون مردم ما رنگين است و اين ها کسانی اند که هرات را بخاک و 

وا و زمين هدف بمب و خون کشيده اند و مردم مظلوم هرات را به جرم دفاع از مفاخر دينی و فرهنگی شان از ه
  . راکت و گلوله قرار داده اند

  
و  بوم را در   هزار انسان مسلمان فرياد مظلومانه فرزندان آن مرز٢٥اين ها کسانی اند که خواسته اند با شهادت 

ن اين ها کسانی اند که تمام بلوک شرق را برای کشتار پدران، مادران، برادران و خواهرا. حلقوم شان خفه نمايند
هموطن شان دعوت نمودند و اين ها کسانی اند که از زمين کروکی ميدادند تا بيگانگان از هوا مردم شانرا به خاک و 

  .خون بکشند
  

 هزار شهيد عطش خونخوارگی ايشانرا نتوانسته است فرو بنشاند و بعد از به پايان ٢٥اين ها جنايتکارانی اند که خون 
ساختن و  قتل فرزندان اين سرزمين ادامه داده اند و از انواع شکنجه های برقی  همراه رسيدن اين قيام نيز به زندانی 

با ناخن کشيدن ها و اعدام های به اصطالح انقالبی شان لذت می بردند و ريختاندن خون بيگناهان ايشان را مست و 
  .مدهوش ميکرده است
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وه ها و دره ها همه شاهد کشتار های دستجمعی مردم زندان های وحشتناک، پوليگون های نظامی، و دل دشت ها و ک

 هرات جسد هزاران ١٧همانطوريکه در کوه های عقب فرقه . ما توسط عناصر اوباش و بی وجدان خلق وپرچم است
انسان مظلوم و بيگناه از قبر های دستجمعی کشف گرديده ، در دل هر کوه و دامن اين سرزمين از هرات تا بدخشان، 

هزاران در هزار انسان مظلوم و بيگناه با دست ....  قندهار و ارزگان ، از ننگرهار تا نورستان و باميان و از کابل تا
ها و چشمانی بسته با هزاران اميد و آرزو توسط اين جانيان برای هميش در دل خاک مدفون گرديده اند  و در آغوش 

  . که در دفاع از آن جانهای شيرين خود را فدا کرده اند بصورت گمنام آرميده اندخاکی 
  

 هزار نفری شهدا در مقابل وزارت داخله  و زندان پلچرخی نمونه کوچک ديگری از اين کشتار های ١٢ لست 
الن نمودند که   هزار نفری اع١٢بيرحمانه است که توسط جالدان حاکم صورت گرفته است اين ها با نصب اين لست 

اما عده کمی از مردم که .  هزار نفر ذيل را ما کشته  ايم  و ديگر کسی از اقارب آنها به سراغ شان نيايد١٢اساميان 
فقط نام عزيزان خود را در اين لست ها ديدند ، جنازه های عزيزان شان را هرگز مشاهده نکردند و تا کنون که حدود 

  . از محل دفن و مقبره شهيدان و عزيزان خود اطالع حاصل نمايندسه دهه ميگذرد آرزو دارند تا 
  

اما اقارب صد ها هزار انسان مظلوم ديگری که توسط جالدان خون آشام خلق و پرچم بگونه ظالمانه به شهادت رسيده 
بکی بايد چشم اند و از اسامی آنها لستی منتشر نگرديده  و از جنازه ها و محل تدفين آنها اطالعی در دست نيست تا 

چنين اطالعاتی بايد از طرف افرادی همانند نظيف اهللا . براه اطالعی از محل گورستان های شهدای خويش بنشينند
نهضت ، يتيم، تنی، گالبزوی  و همکاران نزديک نجيب جالد فراهم شود تا به انتظار مردم ما در مورد مقبره های 

  .شهيدان شان پايان داده شود
  

 بعد از سقوط حکومت نجيب اسنادی را به چشم سر مشاهده نمودم که حکايت از قتل های دسته ١٣٧١من در سال 
 نفر از هموطنان ما بشکل لست ٣٠ تا ١٥درين اسناد که در هر کدام آن اسامی  . جمعی بشکل بسيار وحشيانه داشت

  :وار درج گرديده بود بگونه مثال چنين نوشته شده بود
  سکونت ادرسکن    ساله٢٣سن    نام عبداهللا– ١
   

 نفر با مشخصات شان درج گرديده بود در قسمت پائينی هرورق ٣٠  الی ١٥دراين لست ها که به ترتيب فوق اسامی 
و در . اساميان فوق بعد از حکم محکمه انقالبی اعدام و جنازه بعد از معاينه داکتر مخفی گرديد: چنين نوشته شده بود

موده بودند که يکی از آنها بنام خارنوال خيرخواه بود وديگری اگر صحيح بيادم باشد پايان هر ورق سه نفر امضا ن
اين اسناد را که در اوايل پيروزی مجاهدين ديده بودم دقيقا . گل احمد فگار بود و نام شخص سومی بيادم نمانده است

 بودند و يا اينکه از ١٧بيطرف فرقه بيادم نيست که از طريق چه کسانی به مالحظه من رسيده بود نميدانم از افسران 
اما اين بيادم هست که از آنها زياد خواهش نمودم تا يک کاپی آنها را که تعداد آنها به . افراد مربوط امنيت ملی بودند

حدود يک صد ورق ميرسيد بمن بدهند تا در آينده در نوشته ها مورد استفاده قرار گيرد و يا اينکه مردمی که هنوز در 
آن شخص بمن گفت اين ها که همين . ار عزيزان خود هستند  اسامی آنها را دربين اين لست ها جستجو نمايندانتظ
 ورق نيست تعداد اين ها به هزاران ورق ميرسد و ما اين ها را بطور نمونه آورده ايم تا اين ها را به مردم نشان ١٠٠

  . چشم سر مشاهده نماينددهيم تا نمونه های از وحشت و بربريت خلق و پرچم را به 
  

 در آنزمان هنوز مليشيای رژيم قبلی مسلح بودند  و با تانک های خود در شهر و اطراف شهر گشت و گذار ميکردند 
شماری از ادارات را در تصرف داشتند و . و هر روز کنترول ادارات دولتی بين آنها و مجاهدين دست بدست ميشد

ميدانم شايد آن اسناد هنوز هم در اداراتی بوده باشد که مليشه ها بر آن ها تسلط من ن. بعضی را هم تازه ميگرفتند
  . داشته بوده باشند

  
بهرصورت بعد از خلع سالح مليشه ها به رياست امنيت ملی مراجعه نمودم تا اگر ممکن باشد يک کاپی از آن اسناد 

 به گفته يکی از کارمندان امنيت ملی ، اسناد آن اداره را بدست بياورم اما اين وقتی بود که چيزی بدستم نيفتاد  چون
توسط قاری سيد احمد غوردروازی مشهور به قاری يکدست که فعال رهبر حزب اهللا است اندکی قبل از فرار مليشه 
ها بغارت برده شده بود و توسط موتر های الری حزب اهللا به ايران منتقل و بقول آن شخص تحويل سپاه پاسداران 

و . شايد ايرانی ها ميخواستند از شبکه های اطالعاتی افغانستان بداخل ايران اطالع حاصل نمايند. ن گرديده بودايرا
  .بدين ترتيب از هزاران ورق اسناد مذکور يک ورقی هم بدست من نيفتاد
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ده من آنها کسانی  حوت مربوط بوده باشد و به عقي٢٤بهر صورت اوراقی را که من ديده بودم  فکر نميکنم به شهدای 
بوده اند  که در طی سالهای اخير حاکميت رژيم به شهادت رسيده بودند چون تاريخ های آن اوراق اگر صحيح بيادم 

  .   را نشان ميداد١٣٦٩ تا ١٣٦٥باشد بين سالهای 
  

ران و موضوع مورد بحث ما قتل عام مردم مظلوم کشور ما توسط جنايتکا.  بهتر است از موضوع بدور نرويم 
خونخوارانی است که قتل و شکنجه و زنده بگور کردن های صد ها هزار انسان مظلوم آنها را اشباع نکرده و از اين 

  .همه جنايت خمی به ابرو نمی آورند
  

اين از خصوصيات همه غداران وحشی صفت تاريخ است که بعد از آنهمه قتل و وحشت و بربريت در حاليکه !  آری 
دندان های شان بخون مردم بيگناه سرخ است با کمال بی حيائی از مبارزه و قانون و عدالت دم هنوز هم چنگ و 

  . ميزنند و خود را بحق جلوه ميدهند و فکر ميکنند با اين گونه ديده درائی ها ميتوانند خود را تبرئه نمايند
  

رمستی را آغاز کرده اند  و حزب و برای ثبوت سفاکی و خونخوارگی اعضای ملحد باند های خلق و پرچم که باز خ
گروه ميسازند و احزاب شان هم از جانب رژيم مزدور فعلی که روی شاه شجاع و ببرک را سفيد نموده است رسميت 

 حوت برای به محاکمه کشيدن تک تک ايشان کافی است و ضرورت به هيچ دليل ٢٤می يابد ، همين يک حادثه 
  . ديگری ندارد

  
ت ما حزب و گروه ميسازند ، سايت های انترنتی ايجاد مينمايند و بزعم باطل خود کتاب تاريخ   امروز قاتالن مل

اين ها با تغير نام و چهره ،  دم از دموکراسی و حقوق بشر ميزنند و . مينويسند که در واقع تاريخ جنايات شان است
ما قاتالن ملت خود را ميشناسيم ، سر شان . ردفکر ميکنند اين مردم ديوانه شده اند و حرف های شانرا باور خواهند ک

از يخن هرکسی که بيرون شود و به هر لباس و نامی که بيايند فايده ندارد و همانطوريکه ديروز ابر قدرت شرق 
نتوانست اين خائنين وطنفروش رامورد حمايت قرار دهد ديگران هم نخواهند توانست آنها را با نام ها و القاب جديد بر 

  . ملت ما سوار نمايندگرده 
  

  که عنقا را بلند است آشيانه+  برو اين دام بر مرغ دگر نه  
  

 است امروز در بروکسل ، ١٣٥٧ حوت ٢٤ هزار شهيد هرات در ٢٥ نظيف اهللا نهضت که يکی از قاتلين اصلی 
عيان حقوق بشر برای او جائيکه تا  ديروز مرکز امپريالزم جهانی اش ميخواند زندگی ميکند و در بلجيم از طرف مد

او همه جنايات خود را در قالب کتابگونه ای تحت عنوان آشوب بيگانگان برشته تحرير . پناهندگی سياسی داده ميشود
در آورده است و در اين کتاب از قيام مردمی هرات بنام يک آشوب و از فرزندان آزاده هرات شهيد پرور بنام 

 اين بار که توپ و تفنگی در اختيارش قرار نداشته  با قلم مريض و عاری از  در واقع.  آشوبگران ياد نموده است
وجدان خود ، مردم مجاهد افغانستان راکه آرزو های او باداران روسی وی را به خاک ذلت برابر کرده اند مورد 

  . حمله و ضرب و جرح قرار داده و به انتقام گيری پرداخته است
  

  من از طرز خرامت ميشناسم+ ميپوش به هر رنگی که خواهی جامه 
  

 او امروز با آنانيکه تا ديروز ايشان را امپريالزم ميخواند مينشيند و از حقوق بشر و دموکراسی دم ميزند و لبه تيز 
  .تيغ او متوجه مجاهد مردانی است که تمام قدرت شيطانی او و بادارانش را با نيروی ايمان  در هم شکسته اند

  
 جانيان ديگر با همفکران خارجی شان با جنگساالر خطاب کردن فرزندان مجاهد و آزاده افغانستان تالش  امروز او و

دارند تا افتخارات مبارزات قهرمانانه مردم مسلمان افغانستان را که جهانی را از زير يوغ اسارت کمونزم رهائی 
  . بخشيدند به زير سوال ببرند

  
رای محاکمه و بدار آويختن نهضت و همفکران قاتل او کافی و بسنده است  زيرا که تنها همين کتاب آشوب بيگانگان ب

 هزار انسان مظلوم و بيگناه نيز با ٢٥متهم نه تنها در اين کتاب از جرم خود انکار نکرده بلکه از کشتار وحشيانه 
  .افتخار ياد آوری نموده و مردم شريف هرات را آشوبگر خطاب نموده است
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 آن مدافعين حقوق  بشر ؟ کجا هستند آن مناديان حقوق انسان که همواره مسلمانان را به نقض حقوق بشر کجا هستند
متهم مينمايند؟ از آنها می پرسيم که اگر واقعا يک فيصد هم در ادعا های خود در مورد دفاع از حقوق بشر صادق 

پا پناهندگی سياسی داده ايد؟  آيا اروپا پناهگاه  هزار انسان مظلوم و بيدفاع را در قلب ارو٢٥هستيد پس چرا قاتل 
جنايتکاران است؟ آيا سازمان های اروپائی بايد تنها بدون  اسناد و مدارک به ملت مجاهد افغانستان برچسپ نقض 

 هزار انسان مظلوم است همه ادعا ٢٥حقوق بشر بزنند؟ اگر از واقعيت نگذريم پناه دادن به چنين جنايتکاری که قاتل 
  .ای آزادی خواهی  و عدالت پسندی اروپا را به زير سوال برده استه
  

همان نفرتی . اروپائيان بايد با پناه دادن به چنين قاتلينی حيثيت خود را در نزد ملت مجاهد افغانستان خدشه دار نسازند
ماندهی شده بعضی از که در نتيجه چاپ کاريکاتور های منسوب به پيامبر گرامی اسالم  و اهانت های مکرر و ساز

شهروندان اروپائی  در قلب مردم مسلمان افغانستان ايجاد گرديده کافی و بسنده است و بايد با پناه دادن به جنايتکارانی 
از قبيل نظيف اهللا نهضت به حيثيت و روابط خود صدمات بيشتری وارد ننمايند چون ملت افغانستان با ايشان خواهان 

  .ميباشندروابط حسنه و دوستانه 
  

 امروز همه جريان های ايديولوژيک چپ از جناح های جنايتکار خلق و پرچم گرفته  تا جناح منفور شعله که با اسالم 
و مسلمانان و جهادگران افغانستان دشمنی ديرينه دارند مورد حمايت اروپائيان قرار ميگيرند و تحت نام های سازمان 

  .موکراسی پسند در افغانستان جا بجا ميشوندهای حقوق بشر و احزاب آزاديخواه و د
  

بعقيده من حمايت از اين جناح ها تکرار يک اشتباه است يعنی همان اشتباهی که امپراطوری بزرگ روسيه را 
 فيصد ملت افغانستان مسلمان اند هرگز گروه های چپ در اين سرزمين حاکم شده ٩٩از آنجائيکه . متالشی ساخت

  .ر بشوند هم بعد از کوتاه مدتی به شکست و افتضاح روبرو خواهندشدنخواهند توانست و اگ
  

پس بهتر خواهد بود که به عقايد ملت مسلمان افغانستان احترام گذاشته شود و اين را بعنوان يک حقيقت به پذيريم که 
ی ميخواهند جريان های چپ در شرايط کنون. جريان های چپ در اين کشور هيچگاهی بموفقيت دست نخواهند يافت

از امريکا و اروپا بعنوان وسيله های در راه رسيدن به اهداف ايديولوژيک شان استفاده نمايند و بدين ترتيب انتقام 
  .شکست ها ی مفتضحانه خود از جانب مجاهد مردان دليراين سرزمين را بوسيله امريکائيان و اروپائيان بگيرند

  
انستان حضور دائمی داشته باشد  و در افغانستان صلح و امنيت را حاکم نمايد اگر جامعه بين المللی ميخواهد که درافغ
 در صد آن مسلمان اند احترام بگذارد و تالش استفاده و تحميل اين مهره ٩٩بايد به اراده ملت مسلمان افغانستان که 

ه تقويت اعتماد بين مردم يکی از بهترين راه های که منجر ب. های منفور و سوخته و شکست خورده را کنار بگذارد
افغانستان و جامعه جهانی خواهد شد اين است که جامعه جهانی در به محاکمه کشانيدن کسانی که با باداران روسی 
شان بيش از دونيم مليون انسان اين سرزمين را قتل عام کردند و اين کشور را به ويرانه مبدل نمودند با ملت 

  .افغانستان همکاری نمايند
  

دوارم نهضت جنايتکار يکی از اولين کسانی باشد که به محاکمه کشيده شود ، اما قبل از رسيدن به پای چوبه دار امي
بايد محل اختفای گور های دستجمعی هزاران در هزار شهيدی را که هنوز هم عزيزان شان چشم براه اطالعی از 

م ما از محل دفن عزيزان از دست داده خود مطلع محل دفن و گورستان های آنانند بمردم نشان دهد تا حد اقل مرد
  و من اهللا التوفيق. گردند

  
 کتاب آشوب بيگانگان نوشته نهضت جنايتکار با طمطراق خاصی توسط سايت آريائی معرفی گرديده  و :نوت

  در هرات است١٣٥٧ حوت سال ٢٤ هزار شهيد در ٢٥گردانندگان سايت برای اين جانی معلوم الحال که قاتل 
من نميدانم هدف شان  از تائيد و معرفی نهضت جنايت پيشه چيست؟ آيا گردانندگان اين . آرزوی موفقيت نموده اند

سايت شرکای جرمی نهضت ميباشند که خواسته اند از او چهره قابل قبولی ارائه دهند؟  و يا اينکه آنها هم از قتل عام 
 باشند بدين ترتيب محل اختفای اين جانی معلوم الحال را به وارثان مردم مظلوم هرات لذت برده اند؟  شايد هم خواسته

شهدای قهرمان هرات نشان بدهند تا عده به افشای اين چهره جنايت کار پرداخته و عده ديگری هم بدانند که قاتل اين 
  پايان. همه شهيد فعال در کجا اقامت دارد و بوسيله چه کسانی حمايت ميشود
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