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 صفحه 5 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت 

 

  

 23/01/2020         اریاحسان هللا ما

 !تکارانیجنا یایبه عنوان بقا
 دوم قسمت

 

بنیاد حقوق قربانیان افغانستان در میان آمد. این بنیاد به دید بنده احتمال دارد روزی  در قسمت اول  صحبت از 

آوای شهدای افغان را  آنچه خواستۀ اکثر مردم محروم افغانستان، حق را به کرسی عدالت جا داده و صدای بدون  

به گوش جهانیان رسانده تا سرحدیکه روی زمین را به جهنم 

 جانیان، چپ و راست، سوزان گرداند. 

گاهگاهی مطالبی در رسانه های دسته جمعی نشر بنیاد 

قید نموده از فیسبوک میکنند که از جمله مطالب ذیل را 

خدمت خوانندگان، جهت آگاهی و شناخت بهتر از  

 جنایتکاران، تقدیم می دارم: 

  جنایات خلق و پرچم

 .استادان پوهنتون کابل که در دوره ی زمامداری کمونیستان به شهادت رسیدند

 :استادان ذیل از فاکولته طب کابل اعدام شدند

 طب کابلفاکولتۀ دکتر عبدالفتاح همراه استاد   -

 دکتر عبدالعظیم محددی  -

 محمد هاشم مهربان - 

 رحاج علی جاغوری دکت  -

 دکتر عبدالغفار  -

 دکتر عبدالظاهر رزبان   -    

 سید کاظم دادگر   -

 داکتر عبداالحد   -

 :استادان ذیل از فاکولته زبان و ادبیات اعدام شدند

 زمریالی ناصری   -

 محمد علم نورستانی  -

 امیر محمد یار  -

 خان آبادی   -

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_baqayae_jenayatkaran_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_baqayae_jenayatkaran_2.pdf
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 زکریا  -

 علی حیدر لهیب  -

 عبدالرزاق   -

 خانبار  -

 :استادان ذیل از فاکولته شرعیات اعدام شدند

 استاد غالم محمد نیازی )یکی از بنیانگزاران نهضت اسالمی(  -

 استاد وفیع هللا سمیعی  -

 استاد حبیب الرحمن  -

 استاد ایاز هللا مخه ور   -

 استاد غالم فاروق  -

 استاد نصیر احمد  -

 :انجینری اعدام شدندی ځاستادان ذیل از پوهن

 استاد محمد حسن  -

 استاد محمد صدیق  -

 استاد محمد محسن  -

 استاد عبدالکریم   -

 استاد عبدالکریم ابراهیم خیل   -

 :علوم اجتماعی اعدام شدند ځیپوهناستادان ذیل از 

 استاد غالم غوث شجاعی   -

 استاد دوست محمد کامکار  -

 استاد عبدالسالم   -

 :استادان ذیل از فاکولته حقوق و علوم سیاسی اعدام شدند

 استاد محمد عارف   -

 استاد نجیب هللا  -

 .ساینس اعدام شد ځیپوهناستاد عبدالغفور سلطانی ) شوهر سیما ثمر( از  -

 .فارمسی اعدام شد ځیپوهنفضل احمد احراری از  -

 .اقتصاد اعدام شد ځیپوهنعزیزهللا از   -

تن از استادان فوق در زمان حاکمیت مشترک تره کی و حفیظ هللا امین و ریاست خاد داکتر نجیب هللا اعدام    35

 .شدند

 .ببرک کارمل آزاد شدند ۀکابل در این دوره زندانی بودند که بعداً در دور پوهنتونتعداد زیادی از استادان 

 .ساینس، محمد یونس اکبری در دوره ی حاکمیت ببرک کارمل اعدام شد ځیپوهنیک تن از استادان 

 .کردند شروع بدبختی ها را همین ها به نام خلق و پرچم 

 !اش شروع الی جدا شدن شهنواز تنی به خلق و دکتور نجیب به پرچم  از ترور داوود خان با خانواده
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ظام داکتر نجیب و ارسال طیاره های کشور توسط همین کودتای شهنواز تنی با جنراالن دیگر بر علیه ن اً و بعد

 .ها به پاکستان با پیلوت هایش

پلیگون های پلچرخی، حربی پوهنتون و آکادمی تخنیک، قوای چهار زرهدار پر از گورهای دسته جمعی مردمانی 

شان نیست،  ی ازحال احوال  گور شدند و بعضی هایشان حتی تاه جرم نماز و ریش و اخوانی بودن زنده به اند ب

 ...شب هنگام آمدند و بدون موجب و پرسان و سوال و جرم و جنایتی بردند و شهید ساختند

 عزیزانم،

خاطرات و سرگزشت و یادداشت ها و همچنان خلص سوانح از شهدای گمنام را به صفحه )جنایات خلق و پرچم(  

 .وندتا بدست نشر بسپاریم و جوانان ما از حقایق آگاه ش دارسال کنی

 در پناه حق باشین و التماس دعا

 .  بنیادحقوق قربانیان

September 18 at 2:42 AM 

 هزار شهید بی مزار در کشور هالند  5000ماه سپتمبر مصادف است با افشا لست  18

 نگاشته تحقیقی و مستند

  تا حال  1357ثور  7سیر لست )های( به خون نوشته شده شهدای بی مزار از 

 !شهدا و استفاده جویی های ابزاری مسؤلین از آنلست 

 :حفیظ هللا امین 13۵8سنبلـۀ سال  2۵

که شیرازه کشور در هم ریخت و فضا ترور، اختناق، کشتار در افغانستان حاکم  1357ثور  7با کودتا خونین 

یس حکومت رژیم وقت نور محمد تره کی بوسیله نزدیکترین رفیق ئشد، دیری نگذ شت که با خفه کردن اولین ر

شهید به محوطه داخلی وزارت داخله   12000لست  13۵8سنبلـۀ سال  2۵حزبی اش حفیظ هللا امین به تأریخ 

نصب شد، که بعد از مدت حدود سه روز به دلیل اجتماع بزرگ افغانان از سراسر افغانستان دوباره لست ها 

ر این لست که نمایانگر قتل یک ساله رژیم وقت تحت رهبری حزب دیمکراتیک خلق )حزب وطن( ناپدید شد، د

بود اسامی آن عده از هموطنان بی گناه ما درج بود که مراحل راجستر را طی نموده بودند در حالیکه تعداد زیاد 

ستر به شکل سحرایی از هموطنان ما بوسیله مسؤلین محلی )به خصوص درقطعات نظامی( بدون هیچ نوع راج

بدون شک حفیظ هللا امین که خود در این قتل ها مسؤلیت داشت، جهت تبرئه  1محاکمه و به شهادت رسیده اند، 

 .خویش به اعالم نمودن این لست مبادرت ورزید

 : ببرک کارمل13۵8ماه جدی سال 

یرونی زندان پلچرخی نصب  ببرک کارمل امر کرد تا لست از شهدا تهیه شود و در قسمت ب13۵8ماه جدی سال  

شود و همزمان اعالم به اصطالح اعزای ملی را نمود، در حالیکه اسدهللا سروری که ریس اگسا * وقت که  

مسؤلیت عملی قتل ها را داشته است با آمدن ببرک کارمل به اجرت قتل و شکنجه هموطنان ما ارتقآ موقف نموده 

عقیب اش ریاست کام* به خاد* )شکنجه گاه جدید مردم( تبدیل  و به حیث معاون ریس جمهور تعیین شد، و به ت

بینیم که ببرک کارمل برای اغفال ملت این لست را وسیله قرار    شد و نجیب هللا در رآس آن گماشته شد باز هم می 

 .داد
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با دایرشدن پلنیوم هجدهم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق قدرت به نجیب هللا )رئیس اسبق 13۶۶میزان 

  .اد( انتقال یافت، باز هم به اجرت کشتار و شکنجه هموطنان بی گناه ما ارتقاء قدرتخ

 :شکست قشون اشغالگر سرخ/ حکومت نجیب هللا 1989فبروری  15//1367دلود 26

حکومت نجیب هللا بوسیله وزیر امنیت وقت غالم فاروق یعقوبی لست رو نویس شده   1989به تاریخ اول نوامبر  

ار بوسیله حفیظ هللا امین افشا شده بود و دگر نمیتوانست انکار شود( را به آقای نیکوالس الرد )لست که یک ب

 .بیتل نماینده و فعال حقوق بشر)احتماآل میانجی آزادی اسرا سربازان روس( تسلیم کرد

ادت نرسیده گویا بعد ازاعالم لست در زمان حفیظ هللا امین دگر هیچ هموطن ما در صدارت، خاد، پلچرخی به شه

 !بود؟

خواست جنایات دوره ریاست خاد و ریاست جمهوری اش را کتمان نماید و  نجیب هللا با تسلیمی این لست که می

 .خودش را تبرئه، به تعقیب اش مصالحه ملی را اعالم نمود

کرد  قابل یاد آوری است که نجیب هللا در آخرین روز های حکومت اش یعنی بعد از این که شهر مزار سقوط

شوروی وقت را نابود کرد و قرار شایعات این اسناد  ۀرده ساله رژیم تحت حمایااسناد مهم و محرم حکومت چه

 . کلوپ های فرهنگی و هنری)نندارتون ها( سمت شرقی چمن حضوری به آتش کشیده شد ۀدر ساح

کشته را افشا کرد( پخش   11000م نیویارک تایمز مقاله را تحت عنوان )افغانها لست    1989به تاریخ نهم نوامبر  

 نمود. به قلم جان. ف. برنـز 

 :چنانچه قسمت از متن قرار ذیل بود

صفحه است که حاوی نام، تأریخ گرفتاری و شمارۀ زندانی    100لست قربانیان یک سند تایپ شده ای متجاوز از  " 

 .کشته شده است

 "  ....زندانیان، نشانه زنی نظامیان شیوه کشتار ها شایعات: زنده به گور کردن، عبور تانکها باالی

 شهید به صبغت هللا مجددی با حضور حامد کرزی روسای جمهور اسبق افغانستان 12000تسلیمی لست

تحت عنوان " آسیای عدالت بطی می چرخد، لیک می   24 -12-2011قرار مقاله آقای احسان هللا مایار تاریخی 

تحت عنوان " تولد قاتلین ملت" وب   2012اگست    03مقاله دگر تاریخی    و  چرخد" وب سایت افغان جرمن آنالین

سایت افغان جرمن آنالین این لست بوسیله آقای نیکوالس الرد بیتل نماینده و فعال حقوق بشر)احتماآل میانجی 

 . آزادی اسرا سربازان روس( به صبغت هللا مجددی با حضور حامد کرزی تسلیم داده شد

یست که این لست و لست های دگر بوسیله افراد متعدد به تنظیم های سیاسی مقیم پشاور و و در این جای شک ن

 .ایران و) همچنان شبکه های استخباراتی کشور های پاکستان و ایران( نرسیده باشد

اما با نهایت تآسف همه جهت منافع سیاسی شخصی و...سالها مهر سکوت بر لب نهادند و در حق خون شهدای  

 .سرزمین خیانت کردندپاک این 

 : 2013هزار شهید بی مزار هالند  5000لست  یافشا

  

تحقیقات شان   ۀنفر را که در نتیج  5000میالدی پولیس کشور هالند لست اسامی    2013سپتمبر سال    18به تاریخ  

 .روی جنایت کاران جنگی مقیم هالند و اروپا بدست آمده بود به نشر رساند
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)حزب   ش بوسیله حکومت حاکم تحت رهبری حزب دیمکراتیک خلق  هـ  1358-1357این افراد که در سال های  

وطن( به شهادت رسیده بودند افراد از تمام سطوح جامعه وسنین مختلف یعنی از اطفال تا پیره مردان نهایت 

ت اسدهللا سروری مستقیماً داخل بوده  یس اگسا وقئسالخرده بودند، شواهد نشان میدهد که در قتل اکثر این افراد ر

 .است

مسؤل چایخانه، انجنیر، داکتر، افراد   در این لست اسامی متعلمین مکاتب، دستفروش شهر، معلم، مامور، امام،

در ج بوده است یعنی هیچ قشر از جامعه از گزند حکومت حاکم در امان   ...و نظامی و ملکی، جوالی،دهقان

 .نبوده اند

شان به   ۀشد که این افراد یا در جریان وظیفه روزمره و یا شب هنگام ازپهلوی اطفال و خانوادباید یادآور 

 .کشتارگاه ها انتقال داده شده اند

 : پخش راپورتاژ دیده بان حقوق بشر خانم پتریشیا گوسمن 2017اگست  30

نفر تنها از شهر کابل   27000 در این راپورتاژ که به مناسبت روز مفقوداالثر ها پخش شده بود آمده است حدود 

 .صد هزار نفر در سراسر کشور افغانستان دستگیر و الدرک شده اند  100000و حدود 

دوازده هزار نفر بی گناه را )که مرتکب هیچ نوع   12000بدون شک رژیم که در یک سال حاکمیت اش حد اقل  

 !ین رقم به چه تعداد رسیده باشد؟سال باقی حاکمیت شان ا 13عمل نشده بودند( به شهادت رسانید، در 

باشد به این معنا که در یک سال حد اقل    12000هرگاه لست پنج هزار شهید )افشا شده در هالند( خارج از لست  

  .انسان بی گناه تنها در زندان ها به شکل راجستر شده به شهادت رسیده اند  17000

سال این    13ا در زندان ها به شهادت رسیده باشد در  نفر تنه12000سال یک سوم دوازده هزار    13و هرگاه در  

 ؟ .رقم به چه تعداد میرسد

 حاکمیت تنظیم های سیاسی 1371

با سقوط حکومت نجیب هللا بر عکس انتظار ملت که حاکمیت حکومت عدل و انصاف و اهتزاز بیرق افغانستان 

بلکه به خون و آرمان یک و نیم ملیون  ءاآزاد بود، تنظیم های سیاسی با جنگ افروزی نه تنها به خون این شهد

 .و آرزوی ملت افغانستا ن خیانت کردند شهید )شهدای سنگر نشین(

 :حکومت فعلی

هزار شهید در هالند، حکومت مستقر در کابل، و در نهاد های   5000سال از افشای لست  5و اینک با گذشت 

  .در مرحله دگر معامله ها قرارا دارد  ل و مطرح همچنان سکوت را اختیار کرده اند و خون شهداؤمس

باید آگاه بود که مسؤلیت اخالقی هر انسان آزاد است تا حقایق را بیان نماید و در راه مبارزه برای عدالت قدم  

 .برابر جنایات طرف جنایت کار اختیار خواهیم کرد بردارد، در غیر آن با سکوت در

همه جانبه محترم رحمت آریا در رابطه به لست   تد به تحقیقانوت: جهت معلومات بیشتر هموطنان ما میتوانن

 .هزار مرا جعه نمایند 5000

 !تا بتوانیم بهتر با جنایت افروزان و فرهنگ معافیت از جزا در کشور مبارزه نمایم

 1396سنبله  26//2017سپتمبر  17

 بنیاد حق

 ادامه دارد 
 


