
 

 

  عبداالحد "زابلی"

  حسن امیری و شرکاء -مسکین یار" نا مقدساتحاد "

  !!جاسوسها، جعل کاران، و آدم کشانکانون دزدان، چپاولگران، 

  
امیری و شرکاء، قبل از اینکھ سازھای نفرت آور کھنھ و پوسیده تبلیغاتی  -اتحاد منحرف سازی، مسکین یار

اوز وابستھ بھ انحصارات سرمایھ داری تجارگانھای استخباراتی و اطالعاتی مافیای چندین ملیتی بین المللی 

گر و غارتگر در رابطھ بھ ماھیت و اعضای رزمنده ح.د.خ.ا. را بیشرمانھ بنوازد، بھتر است بھ حال و 

  کند، و از رو سیاھی خویش شرم داشتھ باشد.  گریھجنایات ننگین خود 

  بھتر خواھد بود کھ از خانھ کاغذی دیگران بھ سنگ نزند!

تصر سابق خود اینجانب توضیحاتی ارایھ کردم کھ معلومات جدیدی در باره جنایات مسکین در گزارش مخ

حسن امیری بدست آمده، متعاقباً بھ نشر سپرده میشود، کھ اینک امروز فشرده ای از گزارش محترم  -یار

تھ است، افکھ در سالھای قبلی تھیھ و در سایت "مشعل" انتشار ی پلیسمیر عزت هللا صافی افسر متقاعد 

" مسکین یار و حسن نا مقدسو شناسائی دقیقتر آن چھره ھای کثیف در اتحاد " ھموطنانغرض آگاھی 
  امیری، نشر میگردد.

*       *       *  

 بابا ملت دموکراسیافتخار خدمتگزاری دھھ ، میگوید: ". . . پلیسمیر عزت هللا صافی افسر متقاعد 

امنیھ والیت باستان  قوماندانردیف وظایف  و درفقید را داشتم     همحمد ظاھر شا . . .ھمایونی  اعلیحضرت

  .بامیان نیز بودم

کھ در مالقات ھای  ، پدر حسن سیغانی (امیری)سیغانی -بامیان -طبق اظھارات مرحوم سناتور -

عبدالولی در زمان حضور یابی  و سرداردوستانھ خود با من حال دل میداشت کھ : ذات ملوکانھ 



 

 

ھای کشور جلو  و شھرمیطلبیدند کھ در میان اجتماعات     نسناتورا بزرگان قوم و    کخود از تک ت

منحرف را  و جوانانگرفتھ  . . .ھای وارد شده خارجی  و اندیشھجریانات  و ترویجپخش . . . 

 ! ھمکاری نمایم قضایی زمینھ با قوای امنیتی و و در ،سرزنش نمایند

 وشعلھ جاوید  و افراطیفرزند خود بھ جریان تند عضویت  وجناب سناتور سیغانی از گرایش  -

 ت .!!داش و تشویشاو کھ اقای حسن جان باشد پریشان    یبی خدائ بی دینی و کمونیستی و روحیھ

معاون اول  و بنده ،پوھنتون در کابل بھ تشدید خود رسیده بود روزھا تظاھرات معارف و نآدر  -

 دهو سرکراجرا وظیفھ داشتم کھ از وزارت داخلھ دستور گرفتاری محرکین    والیت کابل قوماندان

را دستگیر نمود شعلھ جاوید . . . و تن محرکین چپ  169 پلیسگان تظاھرات خیابانی داده شد کھ 

سرای     اتش سوزی و بھتخریب ، لیست ترور مخالفین سیاسی خود ، شب نامھ ھا ، اسناد نزد شانکھ 

مد کھ تحت رھبری اقای آبھ دست  نزد شاناز     بانکھا و تاراجو غارت     مغازه ھا، تجارتی  ھای

 .ه بودپالن گردید و دیگرانحسن سیغانی 

 ،بنده گناھکار موصوف را نیمھ شب از توقیف فرار داده ،بھ خاطر داشتھ باشند "امیری"اگر اقای   -

ھ عھد نموده بودم ک    من بھ جناب پادشاه« د:گفتن . . . با عصبانیتکھ فردا مرحوم سناتور سیغانی 

ود را ناب زیر قدم ھای شاه او ثانیأ در نخست خودم نابودش میکنم و ،مرتد گردد کافر و ماگر پسر

 »!نھ کردید کار خوب ،رھا نمودید . . .یک دھری را ، را    اکنون شما یک مرتد میکنم و

اعمال خود رسیدند ولی حسن امیری متواری  جزایتمام تعداد از محرکین بھ  ،قضیھ تظاھرات -

کلکانی بسر    مجیدو لماس قره باغی ادر منازل غالم حضرت  و اکثرأمناطق کوھدامن گردید 

ود نھا بآیا ا اختطاف فرزندان  تقاضای پول بود و داران و ھسرمای کھ کارشان تھدید مردم و ،میبرد

  .دراه گیر بودن    و اکثرأ

 ووف ورحمزه ، غالم حضرت الماس  ،چون اطالع رسید تعداد دزدان بھ رھبری مجید کلکانی -

ھ نظامی حسین کوت را دارند قطع و تالشتن رسیده  ١٢٠تعداد شان بھ  (امیری) حسن سیغانی

متواری  فرزه، گل غندی پروان  ،نرا غنیمت گرفتھ بھ کوه ھای اوفیانآمحاصره نمایند و سالح 

ت پیژندوال وزار قوای اردو تحت دستور مستقیم معاون وزیر دفاع و همحدودکابل  پلیسشوند بنأ 

 مقدار ھنگفت و    فا کشنھآدفاع تورن جنرال جبار ملکیار بھ عملیات پرداختھ کھ مخفی گاه ھای 

ً تقریب اموال سرقت شده مردم و مقدار ھنگفت پول نقد  کوھدامن و تن کشمش مردم پروان و ٢٠٠ ا

ً کھ بعد ند،تن بھ شمول حسن امیری دستگیر گردید ۶٧ ،افتاد پلیسدزدی شده بھ دست  طی مالقات  ا



 

 

 ،تسید منصور اغا مستنطق ماھر ضبط احواال ضبط احواالت صدرات و    سبا رسول جان ری

 .را با ضبط احواالت ابراز داشت اقای حسن جان امیری ھمکاری نزدیک خود

را بھ چنگال استخبارات  نھاآ نفوذ و و مترقیچون میر شکار در میان نھضت ھای چپ   اقای حسن -

 !. تسلیم میداشت

هللا امین   حفیظ زدن ھایجوخھ دار  و بھ دستگیری ھایکی از روز ھای خزانی کھ در کابل در   -

فتھ نھ رنزمان کارتھ سھ بود بھ مسجد آ مسئوولنسبت تھدید جنرال تنی کھ     ام و ،تشدید یافتھ بود

 ر ووآم وبا چشمان حیرت یداز منزل خارج گردی. . . صدا بلند گردید و سر    کدر سر ،میتوانستیم

ن مسلح دو ت. . . پسر سناتور بامیان اقای حسن سیغانی ( امیری ) با تعداد   تعجب متوجھ شدم کھ

چشم بنده بھ حسن افتاد با  و زمانیکشان طرف موتر ھا میبرند  ،از ھمسایھ گان بیگناه را کشان

ان در مقابل چشمان فرزند ،نھ تنھا رھا نکرد ،اطمینان نزدیکش رفتم تا انسانھای بیگناه را رھا نماید

رو بطرف من کرد فردا  بھ قتل رسانید و شنکوف نمود وکال فایرنھا آمردم کوچھ بھ یک تن  و

 !تو میرسدنوبت 

تحصیل    ھھم اکنون در ملک ک و .اختیار نمودم و غربتدیار ھجرت  ،فردا حاجی در کعبھ نھ بود -

 ،ریانا متوجھ میشدمآون یای امیری را از تلویزبرنامھ اق و زمانیاقامت داشتھ  -لمانآ -نمودیم

 آلمان. –!  . . میخندیدمجفنگش  و بر گفتارو  . . .یا  شعلھ ئی ھاست و    زون یا ایمیدانستم کھ تلویز
 -مونشن

  

*       *        *  

  

  امیری و شرکاء، منتظر معلومات جدید آینده، باشند . .!! -" و لجن زار مسکین یارنا مقدساتحاد "

 عبداالحد "زابلی"


