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  فراخوانی حافظه ها
  قابل توجھ جناب نبی عظیمی

  

پیرامون برخورد ، جناب ستر جنرال نبی عظیمی گزارشھای دلچسپی از سرگذشتھای خودش و رفقای دیگر

در نوشتھ مسلسل ، سادیستی و ددمنشانھ حفیظ هللا امین و باندش با اعضای منسوب بھ جناح پرچم ح د خ ا

رقم زده بودند و در دو جا از وظیفھ داری من بھ ، در سایت رسالت و برگھ فیسبوک، »من و آن مرد موقر«

یادآوری کرده بودند کھ در ، بعد از قیام ثور حیث قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس در روزھای آغازین

بھ خاطری کھ می دانستم ، در ابتدا این اشتباه جناب عظیمی در نظرم غیر مھم جلوه کرد. واقعیت چنان نبود

در ، اما اکنون کھ ازان خاطره ھا کتابی چاپ شده. ھمھ اطالع دارند کھ من دران مرحلھ ھیچکاره بودم

. بھ نادرستی شریک جنایتھای آن برھھ دانستھ شده می توانم، تصحیح نشده باشد صورتی کھ این اشتباه دران

چون بھ کتاب دسترسی . بھ ھمین دلیل از این طریق بھ بیان حقایق و رویدادھای درست آن زمان می پردازم

زمان این نوشتھ در عین . بھ عرض می رسانم، مالحظھ ام را با استفاده از ھمان نوشتھ ھای مسلسل، ندارم

   ):مرد موقر(تکملھ یی خواھد بود بر فھرست جنایات آن مرد سفاک محقر

   :چنین آغازو ادامھ یافتھ است، گزارش جریانھای بعد از مالقات با حفیظ هللا امین، در بخش ھفتم آن سلسلھ

و از  سحرگاه روز دیگر بھ عبدالوکیل تلفون می کنم وگزارش می دھم از مالقات دیروز مان با مرد مؤقر«

بلی امین صاحب دیشب بھ رفقا ، وکیل می گوید. زیاد خصمانھ ھم نبود، برخوردش کھ اگر زیاد صمیمانھ نبود

درپیشنھادی کھ . تره کی و کارمل صاحب گزارش داد کھ با برخی از رفقای نظامی مان مالقات کرده است

اما ھوش کن برای . تعیین شده ایغزنی  ١۴خودت بھ صفت قومانان فرقھ ، برای منظوری رھبران تقدیم کرد

می شنوم کھ شادروان دگرمن گل آقا والی . دو سھ روزی می گذرد. ھیچ کسی دراین مورد چیزی نگویی

زنده یاد جگرن سید ، توپچی مھتاب قلعھ ٨٨شادروان جگرن خلیل هللا قوماندان لوای ، وقوماندان فرقھ ھرات
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جان قوماندان قطعھ پراشوت دگرمن آصف الم رییس محکمھ شھید دگرمن شیر، محافظ ٢١جان قوماندان غند 

و . عالی قوای مسلح وشھید دگرمن ھدایت هللا رییس اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع مقرر شده اند

  . . . ». دروزارت داخلھ ھم عبدالصمد اظھربھ حیث قوماندان عمومی ژاندارم وپولیس

  :چنین می خوانیم، ھمین نوشتار ١٨در بخش 

دگرمن سید جان کھ رفقا وی را بھ خاطر . بھ زودی تصفیھ ارتش از وجود افسران پرچمی آغاز می شود«

 ٨٨خلیل هللا قوماندان لوای . محافظ برطرف می شود ٢١نیز از غند ، احترام فراوان سید جان الال می گفتند

 رییس اوپراسیون دگرمن ھدایت هللا، پراشوت ٢۴٢صبور خوژمن قوماندان قطعھ ، توپچی مھتاب قلعھ

دگرمن آصف الم رییس محکمھ عالی قوای مسلح ازوظایف شان سبکدوش می شوند و برخی ، وزارت دفاع

بھ ، ازآن ھا را راساً از دفتر کارشان دستگیر وپس از تحقیقات ابتدایی و شکنجھ ھای قرون وسطایی در اگسا

. وبرخی ھا درزیر شکنجھ جان می دھند برخی ھا کوتھ ففلی می شوند. زندان پلچرخی انتقال می دھند

  ».عبدالصمد اظھر و افسران پولیس پرچمی نیز ازوظایف شان سبکدوش وبھ عین سرنوشت گرفتار می شوند

دران صورت حافظھ ھا را فرا ، باشم) عبدالصمد ازھر(من ، اگر منظور جناب عظیمی از عبدالصمد اظھر

  :محترم را بھ نقاط آتی جلب می کنم توجھ جناب نبی عظیمی و خواننده گان، خوانده

سید داوود تړون بھ حیث قوماندان ، از آغاز. در ھیچ مقامی مقرر نشده ام، ١٣۵٨جدی  ٧تا  ١٣۵٧ثور  ٧از 

از باالترین مقام جناح پرچم و شاید در تفاھم با مقام باالی جناح . عمومی ژاندارم و پولیس تعیین گردیده بود

خواستھ شد تا بھ دلیل نابلدی سید ) نمی دانستند با من چھ کنند؟، بھ گمان غالب کھ(طور شفاھی از من ، خلق

با خلوص ، من بدون اگر مگر یا کدام چشمداشت. ھمکاری کنم، مدتی در مشوره دھی بھ وی، داوود تړون

فعاالنھ در جمع آوری ، بھ خاطر قوام رژیم نو) از جناح پرچم(اعضای حزب . نیت بھ ھمکاری پرداختم

من ھم . سعی بلیغ می نمودند، طالعات و رساندن آن بھ من بھ مثابھ ی یگانھ مرجعی کھ می شناختندا

بر پایھ شناختم مشوره ھای ، در مورد تقرر و تبدل افسران. اطالعات مھم را با سید داوود شریک می ساختم

پالنھای یکھ ، ھ از زماناما چون در دم و دستگاه سکانداران خلقی آن برھ. دقیق در اختیارش می گذاشتم

در حالت تکوین بودند و سید داوود ھم موجودیت یک افسر مسلکی و سابقھ دار پولیس ، تازی و توطئھ چینیھا

عالوه بر آنکھ . خار بغل تلقی می کرد؛ در ھمان چند روز آغازین بنای بھانھ گیری را گذاشت، را در کنارش

این وضع . کرد؛ پیش آمدش نیز خشک و تحقیر آمیز گردیدھیچ مشوره ی مرا جدی نگرفت و خالف آن عمل 

حیثیتم ھمواره طرف رعایت قرار گرفتھ بود؛ خیلی ناھنجار و دور ، برای من کھ در طول عمر کار کرده گی

  . از پذیرش بود

در پاسخ گفت کھ این ھمھ رفت و آمد . با صراحت لھجھ با وی صحبت کرده دلیل این رویھ زننده را پرسیدم

بھ دفتر شما بھ چھ منظور است؟ گفتم شما می دانید کھ رفقا بھ شکل گسترده فعاالنھ اطالعات می آورند و ھا 

تړون گفت شمار مراجعین دفتر شما بھ مراتب بیشتر از اطالعاتیست . اھم آنھا را در اختیار شما قرار می دھم

، بعد از سره کردن. رشدھی را نداردھر اطالع ارزش گزا، گفتم جناب قوماندان. کھ با من شریک می سازید

  . ارزنده ھای آنھا را باید تشخیص و زیر کار گرفت
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  . مقاصد دیگری وجود خواھند داشت، تړون چنان افاده نمود کھ گویا در ورای این رفت و آمدھا

. این افاده ھا بر من سخت گران آمدند، چون در ذھن من جز ھمکاری خالصانھ تمایل دیگری وجود نداشت

بنا بر ھدایت مقامھای حزبی با شما . برایش حالی ساختم کھ من نھ کدام کرسی رسمی دارم و نھ در توقع آنم

از ھمین لحظھ با شما ، اکنون کھ می بینم موجودیت من موجب ایجاد سوء تفاھم می گردد. ھمکاری کرده ام

بلکھ ، ھ بھ مثابھ عکس العمل منفیاین تصمیم را ن. وداع نموده بیشتر مزاحم افکار و عواطف شما نمی گردم

بھ خاطر اجتناب از بھ وجود آمدن سوء تفاھم و بھ خاطری کھ معتقد استم ھیچ مشکلی نباید اذھان مسوولین 

مختل ، امور را در این مرحلھ ی خطیر کھ ھمھ جانبھ باید بھ استحکام و موفقیت رژیم نو مصروف باشند

  . سازد؛ اتخاذ کرده ام

بھ پایان ، وداع کرد و مسوولیت ناخواستھ ی مشوره دھی در مدت کوتاه کمتر از ده روزبا سردی با من 

رفیق نور بعد . بھ دفترش رفتم، من برای گزارش این موضوع نزد محترم نور احمد نور وزیر داخلھ. رسید

یت شفاھی در اثر ھمان ھدا، ازان لحظھ بعد. تقاضا نمود برای مشوره دھی با وی بمانم، از شنیدن گزارش

  . ھمھ روزه در دفتر با او می ماندم

محض وجود من در وزارت داخلھ ، بھ زودی متوجھ شدم با آنکھ بھ بخش پولیس ھیچ سر و کاری ھم نداشتم

یا شاید من (، تړون را نارام ساختھ موجبات واکنشھای زنند و مواجھھ اش با رفیق نور را فراھم ساختھ بود

، با وجود اصرار زیاِد رفیق نور). توطئھ ی بزرگی در حال شکل گیری بود چنان تصوری داشتم و در اصل

تصمیم بھ ترک دایمی وزارت داخلھ گرفتم و ، با تشریح حساسیتھا و ضرورت کنار ماندنم از صحنھ ی فعال

رفیق . بھ پایان رسید، بھ این گونھ مشوره دھی غیر رسمی بھ وزیر داخلھ ھم در مدت یک ھفتھ یا ده روز

  ). انی کنمروقت گذ(ر مشوره داد بھتر است بھ کمیتھ ی حزبی شھر رفتھ در آنجا مصروف شوم نو

با ورود بھ آنجا متوجھ شدم کھ ھمھ اشخاص . کمیتھ شھر در یک اپارتمان نادرپښتون واټ موقعیت داشت

قر یک سازمان خود را در م، اولین بار بود کھ بعد از سالیان دراز کار مخفی. انجا پرچمی اند موجود در

ازان جملھ . شماری از رفقا آنجا حضور داشتند کھ ھمھ مصروف خواندن کتابھا بودند. علنی حزبی می یافتم

کاویانی بھ یکی از رفقا دستور . آصف دین و احسان واصل بھ یادم مانده اند، حشمت کیانی، نجم الدین کاویانی

وی توضیح نمود کھ بھ رفقا ھدایت داده است در . ردداد یک جلد منتخبات آثار لنین را بھ دسترس من بگذا

  چھ باید کرد؟، )پیش آمد خصمانھ امین و دار و دستھ اش( آثار لنین جستجو نمایند در چنین اوضاع و احوال

چشمانم روی کتاب اما افکارم در جای دیگر . کتاب را گرفتھ در گوشھ یی آن را گشوده دربرابرم قرار دادم

یکی از مھره ھای دار و دستھ ی ، من کھ از حماقتھای تړون. و بر چنین ذھنیتھا می خندیدممن بر خودم . بود

فرار کرده بودم؛ با چنان حقیقت تلخ روبرو ، نزد پرچمیھای خودم کھ الف از دانش و خرد می زدند، امین

اینجا فاجعھ دگرگونھ  ،واویال! شدم کھ نزدیک بود فریاد برآورم کھ بس کنید بھ لحاظ خدا از لنین خدا نسازید

معجزه آسا گره گشای ، آیا بھ راستی اینھا تصور می کردند کھ نوشتھ ھای آنگاھی لنین. حکمروایی می کرد

   ھر نوع مشکل اینگاھی ھم بوده اند؟ اینھا ما را احمق تصور می کردند یا خود بھ چنین کمبودی دچار بودند؟

  . ی ھمیشھ آنجا را نیز ترک گفتمدرانجا ماندم و برا، بھ ھر حال ساعتی یا دو
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ساعتھای . رفقا و دوستان با پشتاره ھایی از پرسشھا بھ دیدنم می آمدند. بعد ازان بیشتر در خانھ می بودم

ھم زمامداران نو فاقد تجربھ ، طوالنی برای شان توضیح می نمودم کھ ھم انقالب یک پدیده ی نو برای ماست

ما باید با توجھ بھ ھمین . موجب یک عده مشاکل می گردد، ھای جداییاند و ھم غبار بی اعتمادیھای سال

باز ھم دلھای ، با اینھمھ. شکیبایی و گذشت پیشھ کنیم و از تایید و پشتیبانی دولت نو دریغ نورزیم، واقعیتھا

  . حتا تحمل در خانھ نشستن و موضعگیری دوستانھ ی مرا ھم نداشتند، ناپاک مقامھا و نیتھای شوم شان

وی رو بھ . بعد از احوال پرسی در مقابلش در کنار میز نشستم. بعد از مدت کوتاھی تړون مرا احضار کرد

در آنجا دو آلھ ی بسیار . من کرده پرسید کھ بعد از انقالب اولین کسی بودی کھ اتاق زیر داخلھ را گشوده ای

فتھ می توانی کھ آن یکی در کجا می آیا گ. اکنون یکی از آنھا نیست. پیشرفتھ و حساس مخابره وجود داشت

ھیچ سامان و وسایل آن بیجا نشده اند ، باشد؟ گفتم این درست است کھ دروازه ی اتاق وزیر را من گشوده ام

وی با وقاحت تمام گفت آن وسیلھ بھ درد کس . ھر چھ درانجا بود از سوی یک ھیآت فھرست گردیده بودند

فقط تو می توانستی بھ آن دلچسپی داشتھ . ز آن را ھم نمی دانستدیگر نمی خورد و کسی صورت استفاده ا

ھیچ باورم نمی شد کھ کسی تا این حد . آن را بھ ھر جا برده ای پس بیاور کھ ما بھ آن ضرورت داریم. باشی

. خون در رگھایم بھ جوشش آمد و با جدیت برایش گفتم تو حق نداری مرا دزد خطاب کنی. بی حیا باشد

افسری کھ در آنجا در کنار (این آقای میرحمزه . و شخصیت من چون آفتاب بھ ھمھ روشن است گذشتھ ی من

گفت من می دانم کھ آن را تو برده ای و برای مقاصدی کھ شما . مرا خوب می شناسد) دیگر میز نشستھ بود

وطئھ تصور می دیدم کھ او ھرکسی را چون خودش پر از خصومت و ت. در نظر دارید از آن استفاده می کنید

برایش گفتم ھم شما و ھم من ھردو می دانیم کھ این موضوع حقیقت ندارد و . کند و یا صرف بھانھ جویی دارد

اگر شما در مورد گرفتاری من تصمیمی دارید ضرورت بھ . شما بھانھ می جویید و آب را گل آلود می سازید

م ھمین اآلن در دستھایم دستبند بزنید اما توھینم من حاضر. چنین ادعاھایی کھ ھیچ کس باور نمی کند ندارید

ھنوز زنده باشد و بر ، آرزومندم محترم میر حمزه کھ دران وقت سمونیار یا سمونمل باید بوده باشد. (نکنید

  )صحت این گزارش مھر تایید گذارد

  فراخوانی حافظھ ھا

 :بخش دوم

 1با ھمھ مردھای حاضر در منزل، ثور ٧ز قیام روز بعد ا ٢٢جوزا یعنی یک ماه و  ٣٠بھ تاریخ ، مدتی بعد

با توھین و تحقیر زایدالوصفی بھ وزارت داخلھ برده شدیم و در اتاقھای تجریدی کھ  2توسط عزیز ساتنمن

  .با سبکسری و بی حرمتی تمام انداختھ شدیم، جایی برای نشستن ھم نداشت

بعد از تھدید رھا کرده بودند و بقیھ ی ما را شب پسانھا دانستم کھ برادر و پسر استاد خیبر و دوکاندار را 

در وسیلھ ی نقلیھ یی انداختھ ، ھنگام بعد از ساعتھای طوالنی حبس ایستاده در اتاقھای تنگ و تاریک تجریدی

بھ مجرد پیاده . درانجا سید عبدهللا قوماندان معروف زندان در انتظار ما ایستاده بود. بھ پلچرخی انتقال دادند

. ھر کثافتی کھ بر زبانش آمد نثار ما کرد، نزدیک آمد و در حالی کھ دستش با تفنگچھ بازی می کرد ،شدن ما

بعد ازان کھ در چانتھ اش از انواع . او پیوستھ فریاد می زد و بدترین فحشھا و تھدیدھا را بھ کار می برد
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ما را ھمچون جنایتکاران بسیار  ،چیزی بیشتر نماند، کلمات رکیک و بر ماشھ سوار کردن ھای تفنگچھ، تھدید

پرتاب ، ھل داده بھ اتاقھای کوچک تجریدی کھ کف آن تازه سمنت شده و ھنوز بسیار تر بودند، خطرناک

باآلخر . کوشیدم تا حد امکان از نشستن روی زمین تر خودداری کنم. جایی برای نشستن وجود نداشت. کردند

مجبور بودم . نھ آب و نانی، نھ بالشتی، نھ دوشکی. ایم آوردسربازی فقط یک دانھ پتوی نازک عسکری را بر

پتو را روی زمین ھموار کرده بدون بالشت و پوشش در آن ھوای مرطوب سرد گاھی نشستھ و گاھی خوابیده 

تصور می کنم در حدود ساعت دوی بامداد بود کھ صدای باز شدن و بھ ، ناوقتھای شب بود. وقت گذرانی کنم

بزرگ آھنین دھلیز با صداھای پا و باز و بستھ شدن دروازه ھای چندین سلول دیگر بھ  ھم خوردن درھای

کھ آغازین ، بھ ھر حال آن شب منحوس. حدس زدم کھ گیر و گرفت دامنھ داری در جریان است. گوش رسید

و بیرونم در حدود ساعت ده یا یازده ی صبح بود کھ دروازه سلول مرا باز . گذشت، حوادث نکبتبار بعدی بود

ھمھ شان رفقای . در دھلیز متوجھ شدم سلولھای دیگر ھم باز شده و چھره ھای آشنا برامده می روند. کردند

کھ ھمھ را بھ بھانھ ی ارتباط دوستی و رفاقت من شبانھ از خانھ ھای شان  3نزدیکم افسران پولیس بودند

ستھ بود دوسیھ ی توطئھ علیھ دولت را برای ما تړون در تبانی با امین خوا. گرفتار و بھ زندان کشانده بودند

    .ترتیب کند

خانھ ی رفیق نور را در میکروریان ، خواھرم رابعھ جان توانستھ بود در نزدیکیھای شام ھمان روز گرفتاری

این خبر باعث واکنشھای جدی در سطح باالی رھبری شده بر امین . یافتھ موضوع را بھ اطالعش برساند

  .بود تا ما را رھا کندفشار آورده شده 

نمی دانستیم بھ سوی چھ . سوار کردند) یا عراده ی شبیھ پیک اپ سرپوشیده(ما را در یک موتر جیپ 

یکی از میان ما آھستھ نجوا کرد ما را بھ کجا می برند؟ نورستانی گفت تا رسیدن بھ . سرنوشتی برده می شویم

  .ھ سوی پولیگون می برند مان یا بھ سوی شھردران نقطھ آشکار می گردد کھ ب. پل صبر داشتھ باش

بعد نزد حفیظ هللا امین برده . در ابتدا مارا نزد تړون بردند و تھدیدھا و الطایالت کوچھ بازاری او را شنیدیم

او با تبسم فاتحانھ ما را مخاطب قرار داده با اتھامھای بی پشتیوانھ تھدید نمود کھ گویا از ھمھ حرکتھای . شدیم

بعد از تھدیدھا و اخطارھا . ع دارد و طالع داشتھ ایم کھ این بار در اثر فشار بلند رفقا آزاد می گردیمما اطال

بعد از برامدن دیگران . گفت تو باش کھ با تو کار دارم. می خواستم حرفی بزنم. ھمھ را اجازه ی رفتن داد

عواقب وخیم ، دھم کھ این گونھ روشھامن آغاز بھ صحبت کرده کوشیدم توضیح ، قبل از آنکھ او چیزی بگوید

خلق چنین ، در حالی کھ ھیچ یک از ما نھ تنھا بھ عمل خالفی دست نزده و در فکر آن ھم نبوده ایم. دارد

ماجراھا صرف باعث تیره شدن فضای اعتماد و ایجاد ناباوریھا می گردد و نتیجھ ی آن ھل دادن دوستان بھ 

او گفت در داخل حزب . مین خواست با من تمثیل خودمانی بودن کندا. موضع بدبینی و دشمنی خواھد بود

شاید تو در آن دخیل نباشی ولی ھمھ تصور می کنند کھ تو ھم باید دران . کارھای تخریبی صورت می گیرد

رفت و آمد را قطع کن و ، مدتی در خانھ باش. برایت خوب است از دیگران فاصلھ بگیری. دست داشتھ باشی

می خواستم باز ھم استدالل کنم و . نیستی) ضد خلقی ھا(ھ تو با خرابکاران و ضد حزبی ھا ثابت بساز ک

ولی مجال نداده با تحکم گفت آنچھ بھ تو گفتم ھمان . واضح سازم کھ مطابق فھم من ضد حزبیی وجود ندارد
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بھ این گونھ با . ودکسی را نپذیر و بدان کھ زیر مراقبت خواھی ب، نزد کس نرو، در خانھ بمان. را عملی کن

رفقایم در چھار . عمال مرا در بازداشت خانھ گی قرار داد و مرخص نمود، آنکھ لفظ بازداشت را بھ کار نبرد

ماجرا را با عجلھ بیان و توصیھ بھ مراعات دقیق احتیاط کرده با ایشان وداع . راھی صدارت منتظرم بودند

  .کردم

موظفان ) میکروریان اول ١٢در بالک (بھ رو ی خانھ ی ما  در چمن رو. از آن روز زندانی خانھ گشتم

کی یا چادر می نشستند و گاھی در دو کنار بالک می بودند وقتی برای خرید تا مارکیت . استخبارات روی شالَ

حرکتھای خانمم . اعالن ناشده ھمراھیم می کردند، می رفتم، تجایی کھ ساحھ ی مجازم تلقی شده بود، نزدیک

زمانی کھ برای تھیھ ی ضرورتھای منزل بھ شھر و یا بھ مندوی می رفت از طرف . یب بودھم زیر تعق

، )١٣بالک (در کلکین بالک مقابل . موظفان استخبارات تعقیب می شد کھ باعث خشم و شکایتش می گردید

را  بھ این گونھ یک فضای دھشت. کامره نصب کرده بودند، کھ تصور می کنم مربوط وزارت آب و برق بود

از چگونھ گی وضع بھ ھمھ دوستان اطالع و ھوشدار داده بودم بھ خاطر . بھ صورت عمدی خلق کرده بودند

    .از آمدن نزد من خود داری کنند، اجتناب از تلھ ی اگسا و پولیس

، چون این بار وسیلھ ی تیلفون خواستھ شده بودم. یک بار اسدهللا سروری رییس اگسا مرا احضار کرد

فامیل ایجاد شد کھ گویا مقامات باآلخر فھمیدند کھ کدام فعالیت در ضدیت شان وجود ندارد و تصوری در 

من خیلی ترس داشتم مبادا در اگسا برایم وظیفھ یی در نظر گرفتھ . وظیفھ یی را در نظر گرفتھ خواھند بود

در اگسا وضع طور دیگر  ولی. پدرم ھم برایم گفت بھ ھیچ وجھی نباید کار در آن دستگاه را بپذیری. باشند

برایش گفتم شما با اینھمھ قید و . مرا اخطار داد، سروری نسبت بھ آنچھ فعالیتھای مشکوک من خواند. بود

سروری گفت ما . باید قانع شده باشید کھ من نھ تماسی و نھ فعالیتی دارم، تجرید کردنم و مراقبت ھای شدید

بعد از تھدیدھا گفت تو . مام مراقبت جلو کارت را گرفتھ نمی توانیممی دانیم کھ تو پولیس ماھر استی و ما با ت

  .باید نزد امین ھم بروی

بعد از آن کھ افسر موظِف در ورودی وسیلھ ی تلیفون بھ کسی از اینکھ . روز دیگر بھ وزارت خارجھ رفتم

نترول بھ منزل دوم یا بھ من اجازه داده شد با گذشتن از چندین ک، خبر داد، مرا سروری نزد امین فرستاده

باال شوم و درانجا برایم گفتھ شد کھ با جمع غفیری کھ ھمھ منتظر دیدار با ، کھ حاال فراموش کرده ام، سوم

بعد از انتطار طوالنی کھ طی آن ھیچ کسی را . در ھمان دھلیز بزرگ نزدیک زینھ ھا بایستم، امین بودند

با من کھ . تی داد و با بعضی چند کلمھ ھم تبادل سخن کردخودش برامد و با شتاب با ھر یکی دس، نپذیرفت

در پاسخ گفت تو حاال برو من بھ سروری ھدایت می . دست داد برایش گفتم کھ سروری مرا فرستاده است

  فھمیده نتوانستم کھ چھ ھدایتی؟. دھم

ھدید تکرار می دو بار دیگر ھم در فاصلھ ھای زمانی مرا سرور ی نزدش خواست و ھر بار ھمان عتاب و ت

کھ من ، از این ھمھ فشارھا و تخویفھا ھدف آن بود کھ مجبور شوم در صف ثناگویان امین قرار گیرم. شد

  .تا آنکھ گرفتارم کردند. برای آن ساختھ نشده بودم و چنین کنشی با نھادم نمی خواند
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آمریت حفظ و مراقبت روانھ ی ، ھنگامی کھ برای پرداختن پول قسط ماھوار منزل ١٣۵٧حوت  ٧در روز 

دو نفر بھ من نزدیک شده گفتند با ما بیا ترا تړون نزد خود خواستھ ، بودم، میکروریان واقع در مارکیت آنجا

من کھ مطلب را تا اخر درک کردم گفتم خوبست با من بیایید کھ پول قسط را بپردازم بعد با ھم می . است

کوشیدم از راه ھا . یطھ ی کثیفی بوجی مانند را بر سرم کشیدندنپذیرفتند و مرا بھ داخل موتری برده خر. رویم

تصور م بر این شد کھ جایی باید در میان . و پیچ و خم ھای کھ طی می شد درک کنم کھ مرا بھ کجا می برند

از آنھمھ پیچ خوردنھا در ، چون آن درونھا را پیش از آن گاھی ندیده بودم. صدارت و وزارت داخلھ باشد

وقتی خریطھ را برداشتند خود را در محل حویلی مانند با چند اتاق یک منزلھ . بھ تردد افتاده بودمکوچھ ھا 

  .مرا بھ اتاقی رھنمایی کردند. یافتم

کمی نگذشتھ بود کھ یکی از ھم اتاقیھا را کھ . سالم و علیک کرده نشستم، با چند نفر دیگری کھ در اتاق بودند

بھ اتاق باز ، د در حالی کھ دو نفر سرباز زیر بازوھایش درامده بودنداز قبل برای استنطاق برده بودن

ھم اتاقیھا گفتند کھ ھر شب او را می برند و تا می توانند . از دیدن این وضع خشمم بھ جوش آمد. گرداندند

حکایت کردند کھ ھر یکی در این جا از ھمین پروسیجر می گذرد و بعدش روشن نیست . شکنجھ اش می کنند

ھمیشھ بر جایش افتاده بود و بنا بر زخمھا و التھابھای ، این یکی تکسی ران بود. بھ کجا فرستاده می شود کھ

از گردن تا پا از پیش و از ورا چنان کبود و یک لُخت ، وقتی لباسش را باال بردند. بدن نشستھ نمی توانست

اموش بود و روز بعد صرف در برابر او ھمیشھ خ. آماس کرده بود کھ بھ مشکل می شد تاب دیدنش را داشت

   .او را در چند شب دیگر ھم برای تحقیق بردند و چون تکھ ی بی جانی آوردند. چند پرسشم پاسخ گفت

* * * * *  
کریم نعیمی از دوستان برادرم ، )دادمحمد( پسر خالھ ام ، )کبیر رنجبر کھ برای گذراندن رخصتی از تحصیل در شوروی آمده بود(برادرم 1

یک دوکاندار ھمسایھ کھ تقاضای کمک در حل ، بسم هللا خیبر برادر و زیارمل خیبر پسر خوردسال استاد میر اکبر خیبر شھید، حد رزمندها

  .و چند مھمان دیگر، مشکلش در کدام دفتر حکومتی داشت

ن قدرت امین و سکرتر سفارت افغانی در رییس اداره ی کام در زما، پسانتر رییس استخبارات وزارت داخلھ - خواھرزاده اسدهللا سروری2

  .پیونگیانگ در زمان زمامداری رفیق کارمل

  .شاد روان عبدالجمیل نورستانی و احمد علی احمدیار، اینھا عبارت بودند از شاد روان غالم نبی3

  

 :بخش سوم

غانی در پیونگ یانگ سکرتر در سفارت اف، یکی از ُپستھای عزیز ساتنمن، بخش دوم ٢در پا ورقی شماره : یادداشت

  .لطف فرموده آن را بھ اولنباتور تصحیح فرمایید، ذکر شده

تصور کردم از این کھ ، بعد از صرف غذا کھ عبارت از پلو خوشمزه با گوشت فراوان بود. برگردم بھ خودم

ختھ شده ی تا آن دم مرا برای استنطاق نبرده اند شاید بھ این دلیل باشد کھ با من بھ مثابھ ی یک کادر شنا

حزب رویھ ی استثنایی می کنند و یا در آن شب با دیگران مصروفند و نوبت من در شبھای دیگر خواھد 

افسر . یا بھتر بگویم بھ شکنجھ گاه برد، دیری نگذشتھ بود کھ سربازی آمد و مرا با خود بھ بخش تحقیق. رسید

وی با . ن بوده باشد در عقب میزی قرار داشتپولیسی آشنا بھ نام امان هللا کھ تصور می کنم رتبھ اش څارم
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احترام در برابرم برخاست و کرسی مقابل میزش را برایم تعارف کرده پیالھ چایی ھم فرمایش داد کھ برایم 

فورمھ یی بھ دستم دادند تا ، بدون ان کھ اتھامی را برایم ابالغ کنند. دو سھ نفر دیگر ھم آن جا بودند. ریختند

پرسیدم این . را درج کنم... و... و... صحت و، اقارب، خانواده، تفصیالت مربوط وظیفھ دران شھرت و ھمھ

بعد . چھ می باشد؟ امان گفت پسانتر برای تان واضح می گردد، ھمھ برای چھ و اگر اتھامی متوجھ من است

پرسیدم من کھ . سیدورقی را بھ دستم داد و گفت در اینجا فعالیت ھای تان را بنوی، از فراغت از آن خانھ پری

نھ کدام وظیفھ ی رسمی و نھ شغل شخصی دارم و زیر نظارت خانھ گی قرار داشتم از کدام فعالیتم حکایت 

باز پرسیدم کدام فعالیت؟ شما باید کم از کم موردی . کنم؟ گفت مقصد ما فعالیتھای ضد خلقی و ضد نظام است

رو بھ سوی امان کرده . ی گویییم شما خود تان باید بنویسیدگفت ما نم. را بنویسید تا بتوانم پاسخی ارائھ کنم

گفتم شما کھ پولیس تحصیل یافنھ استید و از اصول تحقیق آگاھی دارید چھ گونھ از من چنین مطالبھ دارید؟ 

. چھ چیزی می توانم بنویسم، گفتم من کھ نمی دانم چھ اتھامی متوجھ منست. گفت در این جا اصول ھمین است

تا این جا پیش آمدش در ظاھر احترام کارانھ (استاد ببخشید ما مجبوریم بھ اصول خود پیش رویم  امان گفت

من کھ تا آن دم از چنین چیزی در . و گفت بوتھا و جرابھای تان را بکشید) بود و مرا استاد خطاب می کرد

دیدم . آن کار را کردم! کشیدبرایم گفت ب. با تعجب و استفھام سویش نگریستم، ارتباط با تحقیق نشنیده بودم

یکی ازان میان تلیفون صحرایی را نزدیک آورد و دوی دیگر سیمھای آن را در انگشتان پاھایم تاب دادند و 

ناگھان ھمھ وجودم . بعد دستھ ی آن ماشین لعنتی را بھ سرعت چرخ دادند. مرا گفتند روی زمین دراز بکشم

یک شوک قوی و حالتی را ایجاد کرد کھ تعبیرش در حرف و قلم جریان برق در سراسر وجودم . بھ ھوا پرید

مرا . خشکی دھن و حالت تشنھ گی شدید برایم رخ داد. این عمل را چندین بار تکرار کردند. مشکل است

ورق کاغذ را . دوباره بر کرسی نشاندند و پیالھ چایی دادند کھ از فرط تشنھ گی آن را الجرعھ بھ سر کشیدم

چون باز ھم چیزی برای گفتن . ابرم گذاشتھ گفتند بنویس ورنھ بدترش را تجربھ خواھی کردباز ھم در بر

این بار عالوه بر پنجھ ھای پا در پنجھ ھای دست نیز سیم . بار دیگر مرا روی زمین خواباندند، نداشتم

ریف این جریاِن دو زبان و قلم کلمات و مفاھیمی برای تعبیر و تع. پیچاندند و ھمان شکنجھ را بھ کار بستند

آن شوک برق چند برابر شوکھای اولی از مغز تا استخوان و ھمھ احشای داخلی را بھ . طرفھ سراغ ندارند

این شکنجھ را . نحو غیر قابل تحمل برھم می زد و بیشتر از آن اولی بھ ھوا می پراند و بر زمین می کوبید

   .دادند ھم بارھا تکرار کردند و در یگان توقف چای یا آب می

چاشنی میان دو دوره شکنجھ ی برقی ، زدن با مشت و لگد و چوبھای ضخیم با کشیدن از موی، بعد ازان

جریان برقی بدنم را چنان خستھ ساختھ بود کھ از ضرب چوبھا لذت می بردم و در دلم آرزو می کردم . گردید

عد از ساعتھای طوالنی نوبت بھ نوع ب. ھمین لت و کوب دوام بیاورد تا لحظاتی از شوکھای برقی بیاسایم

سر تراشیده و ، قد بلند، شخص جسیمی شبیھ جالدان افسانوی با گردن کلفت. دیگری از شکنجھ ھا رسید

کھ تصور می کنم او را رستم یا شبیھ ان می نامیدند و قبل از آن در چوب زدن اشتراک ، بروتھای بد ھیبت

سیمھای تاب داده درست کرده بودند و نمی دانم بھ چھ نامی خوانده این بار با تازیانھ یی کھ از ، می ورزید

قابل یاد آوریست . و با راد فلزی بھ جانم افتاد و چنان بی رحمانھ می زد کھ گویی پدرش را کشتھ ام، می شود
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کھ بارھا در طی این شکنجھ ھا از ھوش می رفتم و آن موقعی بود کھ اندک فرصت می دادند تا بھ ھوش باز 

من در آن موقع تعجب می کردم کھ چرا این . ردم و مقداری آب می دادندم تا فصل نو شکنجھ را آغاز کنندگ

دل مھربانی ھم دارند و بعد از شکنجھ ی برقی و برای رفع تشنھ گی ، دو پاھای ددمنش با تمام قصاوت

یان برق تیز تر و موثرترمی پیوستھ آب و چای تعارف می کنند؟ پسانھا دانستم کھ با موجودیت آب در بدن جر

  .گردد

با من کمک کردند . را تعطیل کردند یارای قدم برداشتن و رفتن را نداشتم» تحقیق«وقتی در ناوقتھای شب 

ھم اتاقیھایم بیدار بودند یا بیدار شدند و با . سر پا شوم و سربازھا بازوھایم را گرفتھ تا اتاق ھمراھیم کردند

. درد و کوفت نا گفتنیی بر وجودم مستولی بود. د کھ توان پاسخ گویی را ھم نداشتمترحم احوالم را می پرسیدن

بعد استفاده از ، بھ فردای آن. خوابیدن مشکل بود ولی ھمین فراغت موقت از شکنجھ ھم چھ نعمت بزرگی بود

چشمم بھ ، حین استفاده از کوزه چھ برای شستن دست و روی در گوشھ یی از آن حویلی، بیت الخالی کثیف

تعجب کردم . سلیمان الیق افتاد کھ او ھم در گوشھ ی دیگری دست و روی تازه می کرد و زود از انجا رفت

چرا از بدگمانیھای آنھا نُرستھ با این سرنوشت ، او کھ وزیر کابینھ و در ظاھر طرف اعتماد رژیم قرار داشت

دیدم کھ مشتم از موھای سپید ُپر ، رتب می کردمدچار گردیده است؟ با شانھ یی کھ در جیب داشتم موھایم را م

با تعجب بھ خاطر . با شانھ زدن بیشتر موھای زیاد دیگر بھ شانھ چسپیدند. آنقدر پر شد کھ بھ حیرت رفتم. شد

یک شبھ مویش سپید ، آوردم کھ در افسانھ ھای قدیم گفتھ می شد شخصی از فرط عذاب یا رنج و مصیبت

شدم کھ در شب پار مرا مرتب از موھایم در روی زمین می کشیدند و ھمین باعث پسان متوجھ . گشت و تکید

با آنکھ احساس ان حالت پس از . باز گویی یا بازنویسی آن شکنجھ ھا مشکل است. شده بود موھایم کنده شوند

ھر حال  بھ. با آن ھم با نوشتن آن اکنون ھم حالم بھ ھم می خورد، سال با آن شدت اولی نمی ماند ٣۶گذشت 

، توأم با فحش گفتنھا ی رکیک و انواع تھدید نسبت بھ فامیل، این وضع و تکرار ھمین شکنجھ ھا و بیشتر

آنکھ چند ماه پیش در زمان ، عزیز رییس استخبارات وزارت داخلھ. تمرین روزمره ی آن جالدان بود

فل یک شبھ ره صد سالھ پیموده دژخیم ساتنمنیش بار اول من و مھمانانم را بھ زندان کشانده بود و اینک این ط

نیز چند بار ی برای بازدید از شکنجھ و حصول اطمینان از این کھ جریان کار ، مقتدر وزارت داخلھ شده بود

   .بھ آن شکنجھ گاه سر زد، حسب دستور باشد

گوییھای ھرزه  شوکھای برقی و، ُگرُدم و سوتھ، پھلوانی بار آخر بعد از ساعاتی تمرینھای ِکک بوکس و

آن نامرد بی آزرم ھم با وقاحت بر دژخیمانی کھ مرا . زبانی؛ مرا بھ دفتر نواب معاون اسدهللا سروری بردند

ببینید کھ چطور ، فریاد زد کھ شما بی عرضھ ھا نتوانستید او را سر گپ بیاورید، تا آن دم شکنجھ کرده بودند

سیمھای تاب داده شده و ، ند و بعد از لت و کوب با لگدبھ امر او مرا خواباند! بلبل واری سرش اقرار میکنم؟

، بعد از چند چاشنی برق دادن و آب دادن. امر بھ برق دادن در پنجھ ھای دست و پا کرد، چماق و خمچھ

ازھر ھمدا اوس زما پھ ، با سروری سالم و علیک کرده گفت ھو ملگری سروری. زنگ تلیفون بھ صدا درامد

بلی رفیق سروری ازھر ھمین حاال در دفتر من است و (ټولو جزاګانو خبرې نھ کوی دفتر کې دی او سره لھ 

صدای سروری را من نمی شنیدم ولی نواب در حالی کھ گوشی را ). با وجود اینھمھ جزاھا سخن نمی زند
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من . نگھ می داشت برایم گفنت کھ رفیق سروری می گوید کھ اعتراف کن ورنھ تا مرگ شکنجھ خواھی شد

مرا آسوده ، ز فرط این ھمھ بیداد بھ ستوه امده ھر لحظھ آرزو می کردم کاش با فیر گلولھ یی در مغزمکھ ا

   :فریاد زدم، با فریاد خیلی بلند کھ سروری می توانست در آنسوی خط بشنود، سازند

  انقالب شما ھمین شکنجھ و آدمکشیست؟! خجالت بکش! شکنجھ گر خونخوار! سروری

   :ولی باز ھم توانستم صدا براورم کھ، دند دھنم را ببندنددژخیمان حاضر کوشی

  .انقالب را شرماندید و دیکتاتوری پرولتاریای تان را بر زحمتکشان و رفیقان حزبی تان تطبیق کردید

نواب از سروری ، در حالی کھ شکنجھ گران مرا در زیر زانوان شان گرفتھ دھنم را با زور بستھ بودند

بعد از لگدکاری مفصل با . گوشی را گذاشتھ با ھیجان بھ جانم افتاد. ھ حسابش می رسممعذرت خواستھ گفت ب

سپس با لگد باالی شکمم پریده بر سینھ و شکمم فشارھای متوالی . بیشرمی فریاد زد حاال گویت را می کشم

ایت داد مرا از بھ مستنطقان من ھد. رھایم کرد، آورد و فقط بعد از آن کھ صدای شکستن قبرغھ ھایم را شنید

. یک مستنطق بسیار نشھ و خستھ را بھ جانم رھا کرده بودند. دفترش ببرند و مجبور بھ نوشتن اعترافم سازند

من کھ امیدوار بودم با آن . با چشمان خون گرفتھ از حدقھ برامده ھی داد می زد و کوبیده ام می رفت

کشتھ شدن فی المجلس از مشقت رھایی خواھم  با، ناسزاھایی کھ سزاوار سروری بود و نثارش کرده بودم

بھ آن نامرد نشھ گفتم ، با تأ سف کھ چنان نشد و من کھ دیگر تاب و حوصلھ ام را از دست داده بودم، یافت

در کاغذ نوشتم من مکرر گفتم کھ کار خالفی . کاغذ بیاور کھ دیگر طاقت ندارم و ھمھ چیز را می نویسم

چون اصرار دارید کھ چیزی باید بنویسم پس اگر آنچھ می نویسم پذیرفتھ می . یسمنکرده ام و نمی دانم چھ بنو

سپس چند نامی از رفقای خود . اشخاصی را کھ با ایشان علیھ نظام قیام می کردیم معرفی می دارم، توانید

چون مستنطق از فرط نشھ خیلی خستھ بود من توضیحات غیر ضرور ی برای بیشتر . شان را درج نمودم

وقتی از نوشتن فارغ شدم او با چابکی ورق را گرفت و مرا روانھ ی اتاقم . ستھ ساختن او نوشتھ می رفتمخ

  .کرد

* * * * *  
 :بخش چھارم و نھایی

یک مرد جوان نھایت خوش ) شعلھ ای(در این اتاق کوچک دو جوان رشید قد بلند و خوش چھره ی ماویست 

یک جوان ھزاره اھل دره ی صوف کھ کارگر ، ی مردانھ اھل کنرقد و قامت با چشمان جذاب و چھره ی زیبا

یک دریور تکسی کھ تصور می کنم نامش عبدالرزاق و اھل پروان بود و یک نفر ، معدن زغال سنگ بود

چندین بار برای تحقیق برده شد ولی ھنگام . شخص اخیر ھمیشھ غمگین و خاموش بود. دیگر وجود داشتند

بھ ھمین دلیل ھم اتاقیھا بر او شک داشتند و تصور می . در او مشاھده نمی شد آثاری از شکنجھ، بازگشت

  .آورده شده است، کردند برای شنیدن مکالمھ ھای زندانیھا

از : او در باره ی اتھامش گفت. از دریور تاکسی پیشتر نوشتم کھ چھ روزگاری بر سرش آورده بودند

مرا ھم بھ جرم ھمدستی با . گرفتار شدند، ھ ھر دلیلی کھ بودآنھا ب. چھاریکار سواری گرفتھ بھ کابل آوردم
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او می گفت طاقت و توانی برایم . گرفتار و بھ این حالت آورده اند، در حالی کھ آنھا را نمی شناختم، آنھا

چھ ، نمی دانم وقتی چیزی نمی دانم. نمانده برای رھایی از عذاب اگر چیزی می دانستم برای شان می گفتم

  .می توانم اعتراف کنم چیزی را

من در سابق سگرت می کشیدم و از چند روز پیش . با فرھنگ و خوش برخورد بودند، آن دو جوان ماویست

در ھمان ساعات اول بعد ، با بد سلوکیی کھ مراگرفتار و بھ این جا آورده بودند. از گرفتاری ترکش کرده بودم

بھ سرباز موظف پول داده خواھش کردم یک . آن افتادم از گرفتاری برای تسکین اعصابم بار دیگر بھ یاد

تنھا ھمین دو جوان آن تعارف را . از آن سگرت بھ ھم اتاقیھا تعارف کردم . قطی سگرت برایم بیاورد

گفتم تا کھ با ھم استیم با ھم . پذیرفتند و گفتند پول کمی در جیب داشتند و تمام شده و نمی توانند سگرت بخرند

منتظر سرنوشت خود استند و دیگر کدام ، دو ھمینقدر گفتند کھ بھ اتھام ماویستی آورده شده این. می کشیم

ایشان خیلی خود دار بودند و از دادن ھر تفصیلی طفره می رفتند؛ تا جایی کھ از ذکر . تفصیلی ارائھ نکردند

   .نامھای شان ھم ابا می ورزیدند

کھ خودش در باره ی ، او ھم بھ جرم مخالفت با رژیم. دکارگر معدن بو، آن جوان ھزاره اھل دره ی صوف

او بھ ماشین مدرن نو . او یک کارگر بھ معنای واقعی بود. آورده شده بود، چگونھ گی آن چیزی نمی دانست

می گفت غیر از او دیگران بھ آن . عشق می ورزید، محل کارش کھ چندی قبل از چکوسلواکیھ آورده شده بود

این دلواپسیش را در چند روزی کھ با ھم . می ترسد تا بازگشتش بھ ماشین آسیبی برسد، دماشین بلدیت ندارن

  .بودیم پیوستھ تکرار می کرد

اتھام مشخصش بھ حافظھ ام نمانده ولی با آنکھ . اگر حافظھ ام خیانت نکند گفتھ بود معلم است، مرد اھل کنر

ز استراحت و در روز دیگر آدم خوش خلق و قصھ ای با آنھم بعد ا، چندین بار برای شکنجھ و تحقیق بردندش

برای . نورستان و بدخشان و از عنعنھ ھا و رواجھای مردم آن جاھا حکایتھا می کرد، از زیباییھای کنر. بود

کھ از درد و خستھ گی شب پیشین و بیم کارزار شب پیش رو در وضع غیر مطلوب می ، کسی چون من

آدم ساده و خوش قلب بود و تصور نمی رفت در فکر عمل . کننده بودند حکایتھای او اندکی مصروف، بودم

  .خالفی بوده باشد

یک بار گروپ بزرگی . کسان زیادی را بھ آن اتاق آورده و برده رفتند، در طول ده روزی کھ در اگسا بودم

آورده شدند کھ بنا بر  ازان جملھ ھشت یا ده نفری بھ اتاق ما. از شعلھ ای ھا را آورده در اتاقھا تقسیم کردند

متعلم و کارمند بودند و قبل ازانکھ آرام بگیرند و ، آنھا بیشتر افسر. عدم گنجایش بھ مشکل نشستھ توانستند

  .ھمھ را با عجلھ بھ جا و سرنوشت نامعلوم انتقال دادند، مجال پرس و پال مساعد شود

ولیگون بھ زندان پلچرخی بردند و بعد از در یکی از شبھا نوبت انتقال من ھم فرا رسید و مرا بھ جای پ

در منزل دوم بالک دوم در ، کمپل عسکری و بالشت بھ دستم داده، دوشک نازک، تشریفات معمول آن زندان

در پھلوی ، اتاق بزرگی کھ پر از بسترھای بھ ھم چسپیده ی زندانیان بود با جا بھ جا کردن بسترھای دیگر

   .جا دادند، دیگران از خواب بیدار شده بود مرد نسبتاً کھنسال کھ او ھم چون
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آن شب تا ، از درد قبرغھ ھای شکستھ و زخمھا و التھابھای ناشی از ضربھ ھا و کوفتھای شوکھای برقی

بھ فردای آن دانستم کھ آن مرد ُپختھ سن ھمان رسول جان رییس ضبط احواالت سابق . صبح خوابیده نتوانستم

رسول بعد از باز کردن . بوده اند، یکی شان عمر و از دومی فراموشم شده و در دو پھلو دو پسرش کھ نام

شماری از رفقای حزبی ما ھم در این اتاق . واکنشش را با زھرخندی نمایان نمود، سر صحبت و شناختن من

 بودند کھ انجنیر نعمت و اسماعیل جھش زودتر از دیگران متوجھ من گردیده در پھلوی انجنیر نعمت برایم جا

خالی کرده مرا از جوار رسول نزد خود بردند و ھر دوی شان از پرستاریھا و مھربانیھای رفیقانھ 

   .برخوردارم ساختند

عالوه بر پرچمی .گروپھایی از ھر گروه در زیر یک سقف آورده شده بودند، مانند اتاقھای دیگر، در این اتاق

این انسان فرھیختھ و ، ھ بھ دور عاشور ناخوانشماری از سازایی ھای بدخشانی ک، ھا و فامیل رسول جان

جمع و از کمکھای وی بھره مند بودند؛ چندین متنفذ محلی و بستھ گان شان ، مردمی و دوست صمیمی بعدیم

دو فرھیختھ یی از کیش بھایی بھ نامھای ، کھ بھ اخوانی ھا منتسب دانستھ می شدند؛ دو نواسھ ی میاگل تگاب

ھر چند . در زیست باھمی بھ سر می بردند، اری کھ ھویت سیاسی شان روشن نبودھوشنگ و آقای بینا و شم

در آخر کار بھ . گاھی برای گنجانیدن زندانیھای نو بسترھا بھ ھم نزدیک و نزدیکتر گردانیده شده می رفتند

َبر یا زیر دوشک ھمسایھ ، جایی کشید کھ یک چھارم دوشک در یک جانب و یک چھارم در جانب دیگر

  .ار گرفت و شمار مجموعی از یک صد و پنجاه نفر تجاوز کردقر

عالوه بر . یک عده رفقای ما قبل از من در این اتاق حضور داشتند و شماری بعد از من آورده شده رفتند

عبدالقیوم ، بشیر غفاری، طارق کوھستانی، عبدهللا سپنتگر، اسماعیل جھش و نعمت کھ پیشتر یاد کردم

   .حبیب هللا و تازه جوانی بھ نام ظفر بھ یادم مانده اند، احمد شاه عبادی، پادشاه ژوندون دکتور لعل، بشریار

چند روز بعد متوجھ شدم در روز . درد آور بود، خوابیدن با قبرغھ ھای شکستھ بر روی دوشکِ بسیار نازک

م در ھمین جملھ من ھ. ھای معینی کسانی بھ دلیل مشکل صحی تقاضای رفتن نزد دکتور موظف را می کنند

دکتور موظف انگار . نزد دکتور در گوشھ دیگر ھمین منزل رفتھ از درد شکستھ گی قبرغھ شکایت کردم

دکتور . کمکم کند، باز ھم شکایتم را تکرار و تقاضا کردم با پالستر یا کدام نوع دیگر بستھ بندی. چیزی نشنید

احساس کردم از شنیدن و . شتھ مریض بعدی را طلبیدباز ھم ناشنیده گرفت و چند تابلیت مسکن روی دستم گذا

با ُپف کردن عمیق در بوتل ، بھ تجویز رفقا. سخن زدن در چنین موارد می ترسد و بیشتر مزاحمش نشدم

رفیق نعمت سخاوتمندانھ دستم را گرفت و دوشک . بھ خود درمانی ادامھ دادم، خالی و گرفتن یگان مسکن

خیلی ناسپاسی خواھد بود اگر . کھ از این جھت ھم سپاسگزارش می باشم، اشتبادیش را مدتی در اختیارم گذ

  .یاد نکنم، کمکم کرده، از مھربانیھای رفیق سپنتگر عزیز کھ بارھا در کارھایی کھ خودم باید می کردم

بلکھ از ، ادامھ ی توضیح ھمان مطلب بود کھ نھ تنھا بھ کدام ُپستی مقرر نشده بودم، آنچھ تا این جا گفتھ آمد

این قصھ را کھ دامن دراز دارد در ھمین جا بھ پایان می . روزگارم چنین بوده است» انقالب«روز اوِل آن 

عوارض جانبی آن حوادث برای فامیل من عبارت بود از ضربھ ی روانی شدید بر فرزندانم ازان جملھ . برم

د بسیار زشت کارمندان اگسا کھ برای تالشی پسر خوردسال سھ سالھ ام در اثر پیش آم) تا شش ماه( ُتتلھ شدن 
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تلفون دستی مربوط بھ تلفون ثابت کھ تا آنگاه در کشور ما ، کمره ی فیلمبرداری، آمده بودند؛ بردن کتابھا

و ھر آنچھ خوش شان آمده بود؛ آواره شدن فامیلم بھ دلیل بھ کرایھ دادن منزل میکروریان و بھ ، ناشناختھ بود

ی محقر ارزان؛ مشکالت خانمم کھ در پھلوی بھ تنھایی کشیدن بار زنده گی و بھ رغم کرایھ گرفتن کلبھ 

مقداری مواد خوراکی و ضروریات دیگررا با لباسھای ُشستھ در ھر گونھ آب و ھوا تا بیرون ، تنگدستی

گسا و زندان پلچرخی می آورد و منتظر تحویل گرفتن لباسھای مستعمل می ماند؛ و حاصل من از آن ده روز ا

سیستم تنفسی و جگر بود کھ تا کنون با آنھا ، چشم، ستون فقرات، ده ماه زندان صدمھ ھای جدی در قبرغھ

  .دست و پنجھ نرم می کنم

گھی بیشتر و گھی بھ ، گھی کمتر -ھزارانی کھ با تفاوتھای اندک ، شکی نیست کھ من یکی از ھزاران بودم

  .از این پروسھ گذشتھ اند، مراتب بیشتر

در تاریخ کشور ما ، شاھد شان بودیم ٩٠ذار آن صفحھ ی خونبارو صفحھ ھای خونبارتری کھ در دھھ ی بگ

ھایی کھ از چند دھھ بھ اینسو مردم ما را در شکنجھ ی مظالم و بیعدالتی، تکرار نگردند و زجرھا و عذابھا

  !باآلخر پایانی داشتھ باشند، طاقت فرسای متداوم قرار داده اند

  پایان
  

•  
Habib Gul Paktiawal 

افتاب بھ . کارکردگی صادقانھ شما بھ ھمھ روشن است رفیق گرامی ازھر صاحب درود بر شما سابقھ شما و

اصالح آن اقدام شود این بار  مستند نوشتید امید وار ھستم کھ در ن نھ می شود بسیار دقیق وانگشت پنھا دو

با اینگونھ اغالط است وقتی مورد  کارش اول نیست کھ عظیمی چنین می نویسد با تاسف فراوان کھ سر و

 زناشی است شاید برخورد آن یسوال قرار گیرد واکنش از خود نشان میدھد کھ شایستھ یک عضو حزب ن

 ن باشد واز آینده خود بترسدآحالت روانی 

2 · Vind ik niet meer leuk · 5 uur 

•  
Taher Hotak 

من راجع بھ ) گل خشک بھ دیوار نمی چسپد(یک ضرب المثل داریم کھ میگویند ، محترم ازھر صاحب

شما . دانش و تجربھ عالی تان از محترم محروم پدرم کھ ھم مسلک شما بود زیاد شنیدم، علمیت، شخصیت

 . افتخار پولیس افغانستان میباشید

1 · d ik leukVin · 5 uur 

•  
Kabir Kamal 
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یا غیر عمدی جناب عظیمی پیشامد ھای دیګری را از قلم توانای محترم ازھر  اینکھ بھ بھانھ اشتباه عمدی و

 نکھ ھر چھ زودتر بخشھای دیګر این مقالھ را مطالعھ نماییمآجذاب بود بھ امید  صاحب خواندیم برایم جالب و

Vind ik leuk · 5 uur  

 

•  
 سید عبدالقدوس سید

   »یاد واره ھا « قرارگاه گارنیزون ، پاسخ بھ

  

  farhdi Irij« بنام ایرج فارھدی » مستعار « شخصی با استفاده ابزاری از نام 

  

من نویسنده اثر را با ، بھ بھانھ نقد و نظر بر کتاب جنگ ھای کابل» یاد واره ھا «در صفحھ فیسبوکی بنام 

سابقھ و ، کسیکھ ھیچگونھ ھویت» مستعار«این اکاذیب از سوی یک . داده استوقاحت اماج اھانت قرار 

و ، معرفت نظامی نداشتھ و ما یک نسل از نظامیان و حتی در افغانستان و جھان کسی انرا نمی شناسد

، فارھدی، حتی نامش را بجای فرھادی، ھیچکسی تا بحال در این کھکشان انترنت یک سطری از او نخوانده

اما درعین حال این اقا از ابعاد مسایل و بھ اصطالح از سیر تا پودینھ حوادث اطالع داشتھ و ھو ، استنوشتھ 

این قلم گنگ است اما زبان . یت ھای نظامی چند دھھ را مانند کف دست می شناسد و حوادث را بقلم می اورد

اعلحضرتان « دیگر و از جملھ کھ منتقد شخص ، موذی ھا و لو در حجاب و مغاکی پنھانی را بخوبی میداند

یا استخدام شده ھای کھ دست شان در کاسھ و کیسھ تبھکاران  جنگ ھای کابل و متھمان بھ جنایات جنگی و

ودر ، بند است میخواھند با حیل و تلبیس دیو را سلیمان جلوه داده و روی جنایات جنگ ساتری سیاه بکشند

، با» یاد واره ھا « دی امدن بمیدان را نداشتھ از تیر کش قفای نام مستعار سنگر زده و شھامت و جوانمر

حتی بان اکبر . بھ اھانت پر داختھ است، خزعبالت و با برگزیدن چندین نام مستعار برای خود در فیسبوک

و ، سر بدار گردید، شھیدان داکتر نجیب هللا کھ از دشنھ غدر وخیات چند تبھکار پیوستھ بھ اردوگاه جھادی

در قفای تابوت  ،»ن بانوی پاک اندیش داکتر اناھیتا راتبزاد توطیھ قتلش جنایت قرن بودآ«یاد بقول زنده 

در اینجا برای روشن . مردی کھ در بستر شکوھمند تاریخ با خموشی خوابیده بھ سبکسری پر داختھ است

مگدا کتونا «وی بنام در سال پار بان: داستان واقعی قضیھ را می اوریم ،گردیدن قضیھ بر خواننده ور جاوند 

از کشور ھنگری مقالھ ای را تحت عنوان جنگ جالل اباد نوشت و ترجمھ انرا بھ زبان دری در » نسرین 

مقالھ با اشراق دفاع قھرمانانھ مردم و قوتھای مسلح را ستوده و بر عکس تجاوزات ای اس . انترنت گذاشت

خانم نویسنده از شماری از افسرا ن کھ در . استاس و القاعده و مھاجمین جھادی را در ان محکوم نموده 

و از ، جنگ جالل اباد بھ گونھ نقش افریده بودند در پاورقی مقالھ اش مختصر سطور معرفتی اورده است

   :در مورد جناب جنرال محمد نبی عظیمی نگاشتھ است » دھم « جملھ در شماره 

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


بحیث معاون وزیر دفاع و قوماندان ، کابل بود جنرال نبی عظیمی در آنبرھھ یکی از نظامیان ارشد دولت

با آغاز اقدامات جھت ناکامی پالن صلح ملل متحد نقش کھ بھ او از سوی ، گارنیزون کابل ایفای خدمت میکرد

نماینده ی ملل متحد آغای بینین سیوان جھت نجات بر نامۀ صلح ملل متحد از شکست پیشنھاد شد نھ تنھا نپذ 

ری از توطیھ گران ملیشھ ی و جھادی تحت رھبری عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود یرفت بلکھ بھ جانبدا

بر خواست و قطعات نظامی کابل را بھ آنھا تسلیم کرد و مستقیما فر ماندھی جنگ را در کابل بھ نفع جمعیت 

« شاه اسالمی و بر ضد حزب اسالمی حکمتیار کھ در بخش ھای کابل مسلط گردیده بود الی آمدن احمد 

در دست داشت بقرار تحریر خودش در ) طی حدود سھ ھفتھ ی کھ وی فرماندھی جنگ را، بدست گرفت

متعا قبأ او بھ . روزانھ یک ھزار نفر از شھروندان کابل کشتھ می شدند، کتاب اردو و سیاست ۵٨۴صفحھ 

کانات و خانھ ھای سفارت ھزینھ و ھدیۀ جمیعت اسالمی بھ مسکو رفت و مدتی با استفاده ای امتیازی از ام

دولت اسالمی در مسکو بعدأ در تاشکند با امتیازات جنبش ملی رشید دوستم خانھ و موتر مدتی زندگی کرد 

در ھالند بھ اتھام جنایت جنگی تحت تعقیب . وسال بعد با ویزۀ رسمی نزد خانواده اش در ھالند پناھنده شد

  . ازگشت و فعأل در آنجا اقامت دارد قرار گرفت و با ترک ھالند مجددأ بھ تاشکند ب

  

 در بعد -بخش دو 

5 · Vind ik niet meer leuk · 5 uur 

•  
 سید عبدالقدوس سید

بمن با اتھام اینکھ گویا » یاد واره ھا«معرفی فوق بھ پارامتر و انگیزه ای حملھ قرارگاه . : بخش دو ادامھ 

چیزی نگفت کھ کجای » پریزنتیشن« مقالھ را من نوشتھ ام مبدل گردید و کسی در باره سقم ان معرفی نامھ 

من ، کسی بھ خانمی متذکره پاسخی یا استداللی ارایھ دھد ان معرفی نامھ غلط و دروغ است و بجایانکھ

در نھایت از . با رکاکت تحت تھاجم قرار داده شدم» واره ھایاد«نویسنده کتاب جنگ ھای کابل از تیر کش 

بھ نام اقای محمد نبی عظیمی بھ دفاع بر خاستھ » در انتر نت منتشر است«روی ناگزیری طی دو نامھ ای کھ 

رحم کن بر  --تیر اه ما زگردون بگذرد حافظ خموش « ی کالم حضرت حافظ بیان نموده بودم کھ و بھ فھوا

انوقت ، خ پر تاب شده ایم ١٣٧١اما این بار گویی در چرخش زمان بھ سال . »جان خود پر ھیز کن از تیر ما

و ، ل بر انداختدشنھ خیانت دژ دفاعی یک نظام نسبتا دموکراتیک را بخاطر پول و پالس قدرت از داخ

اما حال و این وقت ، موتور جنگ ھای پر تلفات را تا ھم اکنون از تداوم بر خور دار است بھ حرکت در اورد

، ادمی با نقاب و با شمشیر زیر چادر در مثلھ کردن تاریخ جنگ، در فیسبوک» ھاه واریاد«از گارنیزون بنام 

در واقع تلویحا بیان . ھمان نقش را می افریند» میکندجرمش اینست اسرار ھویدا «کتاب جنگھای کابل کھ 

و لشکری بی دست و ، جنگی اتفاق نیفتاده و پی امد ھای زیانبار کشتار صد ھزاری، نموده است کھ در کابل

و حتی علیھ شھود انسانھای پاک کھر و . یغماگری و اواره گی گسترده بجا نگذاشتھ است، تباھی، پا ویرانی

پوھاند ارکانحرب محمد ھاشم  ٫جناب محمد اسحاق توخی ، ز اثار یا چشمدید ھای انھا چونبا کرامتی کھ ا
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غرزی الیق و شمار دیگر خنجر زھر اگین از نیام بر کشیده و ، فقیرمحمد ودان، جنرال گل احمد نبی، قاھر

  . بشدت مورد اھانت قرار داده است

» یاد واره ھا « کھ در چند بخش در » نام مستعار «با این حال ارایھ پاسخ مفصل بھ یاوه سرایی ھای یک 

در اینجا با پر ھیز از رکاکت و حوالھ بار اھانت ھا و ، بروز گردیده زمان گیر و کسالت اور خواھد بود

 ،تھمت ھا بر حریم شخصی کسی کھ این قلم انرا شرط انسانیت شرف ووجدان رسانھ یی و فرھنگی نمیداند

 ً این کتاب جنگھای کابل کھ برگی از تاریخ غرقھ در خون کشور ماست بر چند  در دفاع از خود و عجالتا

   :لھ اشاره مینمایم ئمس

  

و ، پیشا پیش گفتھ باشم کھ نقد ادبی را بمثابھ سرمایھ سودمند فرھنگی و وجدان ادبیات میدانم: در باره نقد  --١

ویی استوار است شکوه نقد در انست نقد ادبی صورت و سیرت دیگر داشتھ بر تعھد ووجدان ادمی و راستگ

و لزوما نقد تنھا ایراد گیری نیست بیان نکتھ ھای قوت و . کھ منتقد در صحنھ حضور داشتھ و شناختھ شود

و . و بویژه اشراق در مضمون و موضوع اصلی اثر است» عیب می جملھ بگفتی ھنرش نیز بگو « ضعف 

نقاب سیاه ، حال بردن کتاب با نام مستعار، نیست» ه استجزیی از وجود نویسند«بمعنی سالخی یک اثر کھ 

چیزیکھ ارزش یک . بھ کشتار گاه میتواند یک تروریسم فرھنگی و مافیایی را بھ نمایش گذارد» داعشی « 

اثر تاریخی را تقلیل میدھد غلطی ھای چاپی یا عنصر عاطفھ و تخیل وباز گویی فزیکی حوادث نیست بلکھ 

اندیشھ و ھدف اصلی کتاب جنگ ھای کابل بیان رویداد ھا واقعیت ھا ، ھ فکری ان اثر ستاندیشھ و و پشتوان

ی جنگ و سپردن ان بھ حافظھ تاریخ است در این راه بر ضد جنگ جنگیده و از صلح و شرفت شھروندان 

کھ برای درشیوه نگارش شاید برای بار اول با تلفیقی از سنت ادبی و ادبیات جنگ . بھ دفاع بر خاستھ است

گلی بر افشانده و طرحی دیگر در انداختھ و سقف ، بقول حضرت حافظ، فرافکنان درک ان دشوار می نماید

غدار جنگ را شگافتھ و سیمای تبھکار ان جنگ را کھ در کابل دریای از خون و اتش جاری نموده اند بھ 

ختن اخگری از احساس انسانی و در بیان صحنھ ھای خونبار وویرانگر جنگ ھا با سو. تصویر کشیده است

، کتاب جنگ ھای کابل از چشم دید ھا شواھد و دھا سند انکار نا پذیر محک خورده است. قلم را گریانده است

اقای جنرال محمد نبی عظیمی نویسند ، بوده است» اردو و سیاست « یکی از این اسناد مورد استفاده کتاب 

ه گارنیرون کابل واقع چمنزار ھای کلوپ عسکری مقابل عمارت کتاب کھ فراز جنگ ھای کابل را از قرارگا

خ  ١٣٧١در اوایل ماه ثور سال » جمعیت اسالمی و شورای نظار« تلویزیون دولتی بھ نفع یک محور جنگ 

تعداد کشتھ شده گان اھالی . . . . . « : نوشتھ است » سطر دوازدھم  ۵٨۴« فرماندھی میکرد در صفحھ 

مال و دارایی ھای مردم . . . ، ھمھ روزه حد اقل بھ یک ھزار نفر تخمین زده می شد ملکی در این جنگ ھا

حال اگر این تلفات و تجاوز بھ . »چور و چپاول شد و در بعضی موارد بھ ناموس انھا تجاوز صورت گرفت 

؟ کسی میتواند بگوید با این حال ایا ، ھفتھ ھا و ماه ھا امتداد داده شود رقم تلفات انسانی سر بھ اسمان می ساید

خون « . و نویسنده کشتھ شدن یک ھزار انسان را روزانھ با تخیل رقم رده است. کھ اسناد مشعشع نیست

 »دیده باشید لکھ ھای دامن قصاب را -ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت 
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4 · Vind ik niet meer leuk · Bewerkt · 5 uur 

•  
Homayun Tokhi 

اینجانب از کجای کھ مقاالت محترم ازھر شخصیت دانشمند پولیس ماھر و نویسنده عالی را مطالعھ نمودم 

ملھ نوشتار نبی عظیمی کھ در اوقات بیکاری دست بھ تحریر ھای عالی شان در در زمینھ ھای مختلف و از ج

نچھ دل تنگش میخواھد بھ بھانھ اشتباه و یا قھرمانی و یا علت دیگر ی میستایم و آی زده و ھر یقلم فرسا

عرض میدارم تا دیگر کادر ھای واقعبین و شجاع ان حزب نیز شجاعت بھ خرج داده و قلم بھ دست گرفتھ 

ن حزب و جنبش بھ منظور آتوطھ گران کودتاچیان و خاینین کھ از زمانھ ھای قبل در نوشتھ چند در رابطھ بھ 

ن حزب جا گرفتھ بودند تحریر فرمایند زیرا مصلحت طلبی و آجاه طلبی قدرت طلبی و شکستن صفوف 

تجاھل از خیانات خاینین دیگر مجاز نیست و پیشنھاد دیگرم حضور محترم ازھر صاحب این است تا کتاب را 

وری و چاپ فرمایند زیرا در افغانستان و دیگر کشور ھا بعضی آحت عنوان مقاالت صمد ازھر جمع ت

 اشخاص یا بھ حساب کبر سن و یا علل دیگر دست رسی و یا امکانات انترنت را نھ دارند شما شاد باشید

3 · Vind ik leuk · 5 uur 

•  
Habib Gul Paktiawal 

ھمان صفحھ کھ  خدمت شما چند شب قبل در. رفیق گرامی جنرال صاحب سید با عرض سالم و احترامات

اخالق با نشر جعلیات بخاطر شخصیت کشی  دور از اداب و ھم کاسھ ھایش با بسیار بی حرمتی و عظیمی و

ط یکی از کاسھ لیسان علیھ کتاب با ارزش جنگ ھای کابل توس. تعداد از رفقا بنام ھای مستعار تبلیغ می کنند

بافتھ شده این گروه بھ نشر رسید بنا بر  علیھ رفیق اسحق توخی جعلیات ساختھ و عظیمی نقد نوشتھ شده بود و

در یک  کردار ھای نا شایستھ شان سازم و حکم وجدان بر خود الزم دانستم تا این گروپ متوجھ اعمال و

رعایت اخالقی بحث را ادامھ دادم  ستم کھ بسیار با احترام ومن بر خود الزم دان. فضای رفیقانھ دیالوگ نمایم

جواب نداشت در یکی  بدل کامنت ھا چون عظیمی منطق استدالل و و کھ بعد از رد. سوالت مطرح کردم و

نھ قاضی . اوال خو من یک انجنیر ھستم> قاضی پکتیاوال تکلیف روانی دارد<از کامنت ھا چنین نوشتھ کرد 

ی بھ جامعھ تقدیم کردم و سال ھای تبا روحیھ وطنپرس صد ھا جوان بھ سویھ ماستری تدریس وثانیا اینکھ من 

دفاعیھ من از کتاب جنگ ھای . کھ من افتخار عضویت حزب داشتم آقای عظیمی از حزب خبری ھم نداشت

قعیت برایش بسیار درد دھنده بود دفاع از وا. رفیق توخی و شخصیت بی بدیل داکتر صاحب شھید کابل و

زار آشایعات را در پشت خود حمل می کنند  پشتاره از جعلیات و و خریطھھم کاسھ ھایش کھ  برای خودش و

سیاه کاری  رفیق گرامی جنرال صاحب سید شخصیت شما بھ ھمھ مانند افتاب روشن است و. . دھنده است

نھ میتواند ارزش واقعی خامھ شما را لکھ دار  ھای این گونھ افراد ھیچ اثر منفی باالی نوشتھ ھای شما ندارد و
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سالمتی نصیب تان . ن انکار کندآسازد واقعیت واقعیت است ھیچ کسی نھ می تواند اگر وجدان داشتھ باشد از 

 باد

4 · Vind ik niet meer leuk · 4 uur  

•  
Homayun Tokhi 

قماش عظیمی و یاران نا بھ  استاد معزز انجنیر صاحب جبیب گل من با نوشتھ شما موافقم کھ اشخاص از

کارش وقتی دالیل مبرھن و واضح تحریر داشتھ نھ میتوانند مانند گروپ ھای اشرار کھ بھ تاپھ زدن و ملحد 

. . . . . . . . . . بودن استعداد دارند این ھا ھم در گذاشتن القاب و تاپھ زدن ھای از قبیل عقدھھی روانی و

پشت بستھ اند اما شما شخصیت عالی را قشر روشنفکری بھ خصوص دست باداران شورای نظار شان را از

جملھ افسران عالی رتبھ وقت  محصلین پولتخنیک کابل و پوھنتون کابل خوب میشناسند و پدر بزرگوار کھ از

ھمھ بھ یاد دارند کھ چگونھ زندگی شان را وقف مبارزه کرده اند  ٨خویش و برادران مبارز شما را در ناحیھ 

اد حبیب گل زنده و خاطرات مبازات شما را کھ من ھم یکی از محصلین ان وقت پول تکنیک بودم بھ شما است

 یاد دارم

3 · Vind ik leuk · 4 uur 

•  
Abdul Qader Sayed 

 باید ٠تحت رھبری کدام جنرال پرستاره انجام یافت» آی اس آی«تسلیمی حاکمیت دموکراتیک بھ اشرار و

صدھا ھزار مردم دیګر بی ګناه  ھا ھزار حزبی بی ګناه وھنتیجھ این جنایت د برای چھ؟ کھ در، کرداعتراف 

اینست ٠مملکت ګردید  » ۴۶«دارایی ھای بیت المال چور و مستعمره  وطن رابھ ویرانھ تبدیل و، شھید

 حاال ھم باید پھلوی نامش جناب ذکر ګردد؟، خدمت بھ وطن

3 · Vind ik leuk · 3 uur 

•  
handoyNajib Sarg 

عضویت حزبي  از، بھ پیروزي رسید ثور )كودتا( زمانیكھ انقالب در، گرامي جناب بزرگوارمحترم ازھر

خان توسط وكیل  زمان داؤد نوشتھ است كھ در كتاب خود در( جناب عظیمي شاید ده سال ھم سپري نشده بود

 بوده و نارسا ناقص و كادرھاى حزبي نظامي فلھذاشناخت اوشان بخصوص از، )حزب جذب شده استبھ 

 در داشتند و گذشتھ قرار مسؤلیتھاى حزبي در كدام سطوحى از طبعأ نمیتوانست بداند كھ كادرھاى نظامي در

 با و درست نمیدانند را تخلص شما ھنوز ایشان تا. كرده بودند اجرا حاكمیت حزب چھ وظایفى را از زمان بعد

دیده و ) ازھر عبدالصمد(اسم تانرا  تحلیل شما مقالھ و دھھاپیشاني  در و فیسبوك شما صفحھء كھ در وجودي
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ھمواره  تخلص تان را كرده است كھ شما شاید فكر، انشاى نادرست مینویسد ھم آنرا با خوانده است ولى باز

 !!!اشتباه مینویسید

2 · Vind ik leuk · 3 uur  

 

•  
 سید عبدالقدوس سید

ھ ھای قصدا سیاه تاریخ را با صداقت کھ بازتاب شخصیت از دوستان گرامی جناب ازھر صاحب کھ بر گوش

جناب توخی و سر غندوی صاحب کھ با دیدگاه  -شان است روشنایی افگند ه اند و از جناب پکتیا وال صاحب 

دو قسمت پاسخ را شما مالحظھ فرمودید  -ارم زمھر حق جویی بھ وقایع تاریخی نگاه میدارند سپاس گ و

بمن از نام مستعار کھ نا شناس نیست اھانت و دشنام داده است » اندیشھ بروز است بخش سوم در بھارستان «

مد خنجر زھر اگینش را زیر چادر پنھان نمیکرد و بر حسب عادت از قفا حملھ آکاش بدون حجاب بمیدان می 

 درود. . نمیکرد من استقبالش می کردم 

2 · Vind ik niet meer leuk · Bewerkt · 1 uur 

•  
Sayed Shah Jakuby 

غھاي اقاي عظیمي را إفشاء ومدلل خود در خوب شده كھ بھ نوشتھء منطقي و، جانب محترم ازھر صاحب

  . از ګیرماندن در ابھام و معلومات غیر موثق بھ حقایق كشانده اید و خواننده را ، نموده

 را قضاوت خود مردم ما حكم و در ارتبا ط بھ نوشتھ ھاي دروغین و اعمال خاینانھ جنرال عظیمي تاریخ و

  . میكند 

 وقتیكھ در: ولي صرف یك ضرب المثل را خدمت جناب شما عرض میكنم كھ مشت نمونھء خروار است 

ثاقت  ثاقت و یا عدم و میتوانیم و، ګفتھ خود غیر موثق از ما بھ این حد دروغ و سخنھاي ساختګي ومورد ش

  !نوشتھ ھاي دیګري عظیمي را نیز بھ قیاس بګیریم 

چھ در مور كركتر ، كامالً طبعي و قابل باوراست، مور سرګذشت شما محترم ازھر صاحب معلومات در

 !مورد سفاك بودن امین  ړون و چھ ھم دربھ دروغ بھانھ ګیري ت توطئھ چیني و

1 · Vind ik niet meer leuk · 1 uur 

•  
Nasim Gul 

  !قدرمن ازھر صیب

   ما د ستاسو دلیکل شوی یاداشت لمړی برخھ می پھ ړیر غور سره ولوستلھ
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مبارزه او ستاسو شخصیت سره تړاو لری تولو ملګرو ، ستاسو پھ سابقھ یعنی کار ځایھ ھغھ څھ چھ د ھھغ تر

   وستانوتھ روشانھ ده لدی املھ پھ افغانی ټولنھ کی ستاسو شخصیت تھ خاص درناوی کیږید او

الزم  ستاسو پھ ھکلھ کافی او خوھغھ څھ چھ د عظیمی لیکنھ ده زما پھ نظر دا یوه تصادفی کار نده او ھغھ د

کړی ملی  خلکو فکرونھ بلی خواتھ مصروف د ول دروغو سرهډدا  معلومات لری ھغھ غواړی چھ پھ خپلو

، ده ادده دیارانو دجنایت خلکو لھ نظره پتتوی خو دا کار نامکنھ ده د شخصیتونھ متھم کوی خپل جنایتونھ د

  خیانت او وطن پلورنی لس ګونھ مستند فلمونھ او اسناد موجوددی

ولم پھ جناب کلمھ لیکل مناسبھ نھ ب ګوتو خاین عظیمی تھ د ستاسو پھ قلم او او ضمنا باید عالوه کړم چھ د

 . درنښت

Vind ik leuk · 1 uur 

•  
Tela Habibzai 

ده چي د یو تاریخي حقیقت پھ برمال كولو كي دیر مھم او أساسي جناب ازھر صایب دیر جالب او مھمھ یادونھ 

رول لري تأسو تھ صحت او سالمتي غوارم او ھیلھ لرم چي دیر ژر ددي مھمي لیكني دوھمھ برخھ نشر تھ 

 صحت او سالمتي پھ ھیلھ ستاسو د. وسپاري

Vind ik leuk · 6 min.  

•  
Nader Sidiqi 

ماه یا  ٢من ھم از افسران پولیس سابق ھستم کھ در والیت بغالن اجرای وظیفھ میکردم ، محترم ازھر صاحب

، ثور من اگر اشتبا نکرده باشم شما را بھ صفت قوماندان ولسوالی پلخمری معرفی نمودند ٧ه بعد از قیام ما ٣

کھ من بھ ھدایت مرکز بھ کابل خواستھ شدم و  در ھمین ایام کھ شما بھ ولسوالی تشریف می آوردید با تأسف و

 نھ برایم مساعد نشد کھ با شما ازو در ولسوالی پلخمری زمی. څارندوی بھ وظیفھ گماشتھ شدم ۵بھ حوزه 

نزدیک معرفی شوم تا اینکھ برای چند سفر نیمھ رسمی کھ بھ دھلی داشتم و شما در آن وقت بھ صفت سفیر 

، ستانوافغانستان در ھند اجرای وظیفھ مینمودید موفق شدم توسط کارمند شعبھ خاص سفارت افغانستان در ھند

را تحت عنوان بخش دوم فراخوانی  نوشتھ شما"عرفی شدم من امروز دوست عزیزم بنام نعیم رفیق با شما م

را خواندم در حالیکھ زیاد متأثر شدم ولی برایم سوالی پیدا شد در رابطھ بھ روابط امین و " حافظھ ھا 

سروری ؟ آیا امین با سروری روابط نزدیک داشتند یا نی ھدف من دریافت معلومات در مورد سروری است 

 .زندان پلچرخی محبوس است کھ فعال در 

20 juni om 23:41 · Bewerkt · Vind ik leuk  
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•  
Shafi Sediqi 

دکتاتوران از ھتلر گرفتھ تا . داستان غم انگیز مبارزات سیاسی رفقای ما یکسان است! ازھر صاحب گرانقدر 

با . ن ما کھ از دست اینھا نابود میشوندیکسان بودند و نابود گریدند صد افسوس بھ حال ھموطنا بھ حفیظ هللا

 حرمت

20 juni om 22:38 · Vind ik leuk · 2 

•  
Samad Azhar 

خدمت نادر صدیقی گرامی بھ عرض می رسانم ھمان گونھ کھ ! سپاس از نظرھا و پسندیدنھای دوستان محترم

در ھیچ پستی بھ جز  ١٣۵٨جدی سال  ٧تا ، بخش اول نوشتھ ام و سرگذشتھا در بخش دوم روشن می سازند

 .توقیف اگسا و زندان پلچرخی مقرر نشده بودم، ازداشت خانھ گیب

21 juni om 11:58 · Vind ik leuk · 1 

•  
Samad Azhar 

بھ خاطری کھ آن نزدیکی چنان ھویدا بود کھ بھ ھیچ وجھ . مرا بھ تعجب وا داشت، قسمت اخیر سوال شما

ز نورمحمد تره کی در این کھ پسانھا وی و ھمراھانش با جانبداری ا. نمی توان آن را مورد سوال قرار داد

در خصلت ، در ھر حالت. برمی گردد بھ تغییر موقف اتحاد شوروی در برابر امین، برابر امین قرار گرفت

 .سادیستیش سر امین را ھم خاریده بود

21 juni om 12:09 · Vind ik leuk · 2 

•  
Abdel Malek Parhiz 

ی وحشت با مطالعھ خاطرات شما ان روزھا، ازھر صاحب محترم آن روز ھای دشور فراموش ناشدنی است

مد و آھزاران داستان دردناک چون سرنوشت شما بھ رشتھ تحریر خواھد ، یکبار دیګر در ذھنم تداعی ګردید

ھزاران دیګر شاید از رشتھ قلم بھ دور خواھد ماند چون داستان آن دریور تکسی و دکاندار کھ شما از انھا یاد 

 .آور شده اید 

21 juni om 12:29 · Bewerkt · Vind ik leuk · 2  
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•  
Djamshed Paimard 

ی شما بھ منافع گبھ پاس وابست، رنج ھا ودرد ھای تعمیل شده بر شما در تمامی مراحل، ازھر صاحب عزیز

، نیز چند ین سال بی سرنوشت و زجر روحیحتی در مھاجرت ، عمومی حزب و مردم افغانستان بوده است

 .برای نسل ھای بعدی ، تاریخ زندکی یک مبارز نستوه چنین دشوار و آموزنده است

21 juni om 13:10 · Vind ik leuk · 2  

•  
Samad Azhar 

ارجمند ، تنھا مبارزه ھدفمند و در سمت روشنی. زنده گی سر تا پایش مبارزه است، صفا ابراھیمی عزیز

 .است

1 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

یاد آن . واجھ بودندبدون شک رفقای ما در مجموع بھ شکلی از اشکال بھ سرنوشتھای مشابھ م، صدیقی محترم

 !یاران صدیق و فداکار ماندگار باد

1 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

آتمثیل واقعیت . خوانده بودم، سرگذشت شما را کھ با خامھ ی توانای تان رقم زده بودید، بزرگوار آصف الم

 .شاد و کامگار باشید. بھ مراتب گویاتر و گیرنده تر بود، رویدادھا آنگونھ کھ از قلم شما تراوش کرده بود

1 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

این سرنوشت ھزاران عضو حزب بود و من نمونھ کوچکی ! ممنون محبتھای شما، جمشید پایمرد گرانقدر

 .ازانھا بودم

1 uur · Vind ik leuk  
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•  

Farhad Nourestani 

 واھی و، اتھامات پوچ و با، گرفتھ بود فرا ترس ھمھ جا را دھشت کھ فضای ُرعب و یک دوره وحشت و

ھزارھا انسان بی گناه ، تالش برای سرنگونی رژیم خلقی توطئھ و یا کودتا و اکاذیبی ھمچون دست داشتن در

بیان آنھا  فحش ھای رکیک کھ انسان از داد شتم و ضرب و با و، میکشیدند زنجیر بوم را بھ ُغل و و این مرز

 در روانی زیادی را جسمی و ن کھ آثارقسمت ھای حساس بد شوک ھای برقی در استفاده از و شرم میکند

 ٠صدھا انسان بیگناه باقی مانده است وجود ھم آثارش در کھ باگذشت دھھ ھا ھنوز، جای می گذاشت بر فرد

23 uur · Vind ik leuk · 2  

 

•  
Shafi Sediqi 

ادم کش و قاتل بدور سروری جمع شده بودند کھ باعث ، جز اینکھ بگویم افراد بی نھایت جاھل و تبھکار

  .ا گردید.خ.د.اعضای حخجالت و شرمساری تمام 

  .ھیچ ادمکش و جانی از حافظھ تاریخ بدور نھ میماند، ھیچ قاتل

  .شکنجھ کند ان دستی قابل شکستن است کھ رفیق و ھمرزم خودرا بھ چنین حالت

  .ازھر صاحب گرامی برای تان عمر طوالنی و صحتمندی ارزو دارم

م خوشبختانھ کھ ھمھ در صف وطندوستان و من تمام خانواده مرحوم حاجی صاحب کریم خان را می شناس

 .و شما قابل افتخار استید  وطنپرستان قرار داشتند 

17 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

 .سرفراز باشید. باید بر گذشتھ روشنی انداختھ شود تا آینده گان ازان بیاموزند، میر انصاری محترم

2 uur · Vind ik leuk 

•  
Safi Wahab 

آن پرچمى ھا یا خلقى ھا را كھ  كھ كشیدید اگر امروز یكى از یابذھمھ رنج ع با، استاد یك سْوال از شما

 لعمل شما چھ خواھد بود ؟ا بیبینید یا در فیس بوك با ایشان روبرو شوید عكس

5 uur · Vind ik leuk  
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•  
 حمید کارگر

، ران درودابد ترین اسیر کسی است کھ از گذشتھ ھای خود خجل بوده در اجتماع بنی آدم جای پای ندارد ؛ ھز

 درودھا نثار تان باد محترم ازھر گرامی یار! و افتخار بھ مدرسھ کھ در آن درس انسانیت آموختسپاس 

 !خوشبختی انسان زحمتکش  ھمسفر بخاطر

4 uur · Bewerkt · Vind ik leuk  

•  
Jan Khan Sabarai 

  ٠منیدرناوی می و محترم ازھر صاحب سالمونھ او

مو چھ پر وړاندی شوی ده د انسانی ژوند پھ ھیڅ ، کوم چل او چلند، ستاسی د لیکنی ټولی برخی می ولوستلی

قاموس کی ځای نلری چھ زه یي ډیر وزورولم ؛ خو ډیر پھ خواښینۍ سره دا ھم باید زیاتھ کړم چھ د ورتھ 

و توطیو پھ ملتیا یي نظام لھ سکوت سره راتم نشوه او ال پسی وغزیده چھ د نورو ناخوالو ا چل او چلند لړی

  ٠مخامخ کړ

خپلواکھ فکر څښتن د کړاؤ او مصیبت پھ وخت کی او  د«: ازھر صاحب ھوښیاران وایي چھ ازمایل کیږی

   ٠چھ ستاسی لدی ازمون څخھ بریالی راوتلی یاستۍ» عادل واکمن د واکمنی او قدرت پھ وخت کی 

ړا ندیز ستاسو داولی برخی لیکنی پھ پای کی وړاندی کړی وو چھ زیات مو وخت نھ نیسم ما خپل نظر او و

  ٠پھ تمھ یي ستاسی تھ د اوږده عمر غوښتونکی یم 

 پھ درنښت

5 uur · Vind ik leuk 

•  
Sarkhel Selanai 

قدرمن ازھر صیب زه د پلچرخي پھ جیلخانھ کې ستاسو او د اروا ښاد سمونوال غالم نبی د پولیسو اکاډمۍ 

قوماندان چې پھ یوه کوټھ او زما سره څنګ کې اوسیده د اګسایانو د غیر انسانی چلند او بیرحمانھ سلوک عیني 

ای کاش زموږ  ،سرښندنې او ھیواد پالنې شخصیت تھ د درناوۍ سرتیټوو  ،څلتیا شاھد یم ؛ موږ ستاسو د سپی

د صادقو شخصیتونو د دردونو د پایلو حاصل او ثمر د ھیوادوالو پر برخھ شوی وای خو ال د ھیواد پر خلکو 

 ٠ستاسو د ښې روغتیا پھ ھیلھ ! دا د کړاو څخھ ډکې دردونکې او غم لړلی شیبې ال ھغسې اوږدیږي 

4 uur · Vind ik leuk  
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•  
Mir Ansari 

ار درد ناك بود و از تمام نوشتھ ھاى درد ناك تان بھ این نوقت بسیآجناب أزھر صاحب واقعن كھ شرایط 

نتیجھ رسیدم كھ بشمول شما در حق بسا از فرزندان چیز فھم دانشمند و روشنفكران توسط كسانى كھ خود شان 

خود را روشنفكران میگفتند ھموطنان خود را زجر و تكلیف دادند و خوب است كھ از جملھ صد ھا و ھزاران 

   .وجود اینكھ مرگ ھرلحظھ شما را تھدید میكرد زنده ماندید  إنسان وطن با

   كھ ؛. شاعرى گفتھ است

 نھ برد رگى تان نخواھد خداى// گر اش تیغ عالم بجنبد زجاى 

4 uur · Vind ik leuk 

•  
Rahmat Rawan 

تھدید او شکنجو ډک داستان می تر اخیرنی برخی ، ژوند ده یوی برخی د کړاونو ستا د، محترم ازھرصیب

ومره شکایت کوی پھ ھغھ اندازه یخھ او لھ اوره څلھ واوری چی ھر ، ھغھ متل چی وایی، پوری مطالعھ کی

خھ څبیځایھ شکنجو او تھدید  د، ظلمونو ھغھ وخت د د، ھر اندازه شکایت کوی پھ ھغھ اندازه ګرم دیچی پھ 

ھغوی لھ السھ ستاسی ژوند نجات پیدا کړی دی  بیاھم دا چی د، ومره ولیکل شی بیاھم ډیر کم دیڅچی ھر 

 ی ملګرو او الدونھ دستاسی لپاره نیکمرغی ده ځکھ چی ال تر نن ور ځی پوری د ډیرو ھیوادوالو او حزب

لیکل پھ دی اساس  ده داسی داستانونو، انتظار پھ حال کی شپی او ورځی سبا کوی خپلو پالرونو او دوستانو د

ھغو خلګو او ډلو  تاریځ یوه برخھ وګرځیږی او د معلوماتو پھ باب د ینده نسل لپاره دآ و دڅډیر مھم بولم تر 

یو  یڅافتخاراتو خوند او رنګ ورکوی او ھ ھاتو تھ دارو اشتبعبرت درس شی چی ال اوس خپلو تی لپاره د

دسیسو تھ لمن وھی ، بیاھم توطیو، خپلو تیرو اعمالو پھ باب لھ ھیوادوالو بخښنھ وغواړی حاضر نھ دی چی د

 پھ اخیر کی ستاسو لپاره متباقی ژوند د. ت ور کوی ئتھمتونو پھ ویلو سره خپل ځان تھ برا او نورو باندی د

 .صحت او سالمتیا ځخھ ډک غواړم ، الیوخوشح

4 uur · Bewerkt · Vind ik leuk 

•  
Hayat Karim 

ان حزب کھ ما  در .ھر صاحب پرسان کرده کھ چھ برخورد مینمودیدزرای روشنی خاطر برادری کھ از ا

برادر خود کرده زیاتر دوست داشتیم و  عضویت انرا داشتیم یک مکتب معنویت بود و ما یکدیگر خود را از

در . ھمھ بنام فامیل یاد میگردید .اعتماد باالی یکدیگر داشتیم تربیھ ای ما بسیار منظبط و صمیمی و عالی بود

دیگر رھبران کھ در راس قرار  و.یادش گرامی باد یار و یاور ھم بود راس ببرک کارمل روحش شاد و

حاال ھم یکدیگر خود  .زین پر شور بودند وجھ مشترک ھمھ دوستی بود و استداشتند ھمھ معلمین توانا و مبار
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ارم کھ ان نسل کھ حاال پختھ سن استند بار دیگر متحد و یکجا برای رھایی دورا بھ اغوش باز میپذیریم من امی

ن وطن از زیرضربات مرگبار دشمن متحد و یک پارچھ در خدومت میھن و مردم قرار گیرند ما ھمیشھ مدیو

 .مادر وطن ھستیم امیدوارم روزی در خدمتش قرار گیریم

2 uur · Vind ik leuk 

•  
Farhad Nourestani 

 ھرگاه این حوادث و، اشخاص را باھمھ جوانب اش درج صفحات خود مینماید و خ کارنامھ ھای افرادتاری

جملھ این رادمردھا یکی  از، میتوان باالی ھمچو شخصیت ھا مباھات نمود، باشد کشور اتفاقات بھ نفع مردم و

زمینھ انسجام  صوص درو بخ، تمام عرصھ ھای دولتی کھ خدمات ایشان در، میباشند ھم محترم آقای ازھر

تقدیم آنھا منحیث افسران  مسلکی پولیس و تربیھ ده ھا کدر نیک نام و و پولیس وقت بھ یک کتلھ نیرومند

 ٠صادق و وظیفھ شناس بھ جامعھ قابل قدروستایش است، پاک، وطنپرست

1 uur · Vind ik leuk 

•  
Tela Habibzai 

کیسی او سترګو لیدلی حال چی پھ روان ډول مو ډیر پھ  ژوندانھ د ترخو شیبو جناب ازھر صایب ستاسو د

ریښتینی ډول اوسپین زړه بیان کړی و چی  ترخو واقعیتونو بیان پھ ډیر لھ ھر اړخھ د، زړه پوری لیکلی و

تاسو او ستاسو محترمی کورنۍ تھ چی لھ تاسو سره ، بھره واخلی راتلونکی نسل بھ لھ ھغونھ پھ پند اخیستو

 سر لوړی مو غواړم، یی یوځای ستونځی لیدلی او کړیدلی دی د صحت او سالمتی ھیلھ کوم

58 min. · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

خلقیھا و پرچمیھا انقالبیان سرسپرده ی راه میھن و عدالت اجتماعی بودند کھ ھمیشھ در ، صافی وھاب عزیز

حزب را بھ ، با دیکتات و قلدری، حساب چند منحرف از جاده برامده کھ خالف اصول و برنامھ. جا دارندقلبم 

بیراھھ بردند و موجب تجرید حزب و ایجاد فاصلھ با توده گردیدند و کسانی کھ در داخل حزب مشالتی 

میھن پرست و  ،پرھیزگار، من بر آن حزب و ھمھ اعضای منقی. از قاطبھ صفوف حزب جداست، آفریدند

 .فداکارش افتخار می کنم

32 min. · Vind ik niet meer leuk · 1  
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•  
Samad Azhar 

ستا د پخوانی . ډٻره مننھ، ستا لھ ښھ نظر نھ نسبت ماتھ. دا خو ترخھ واقعیتونھ دی، دروند صبری صاحب

 !ې پھ برخھاوږد ژوند او ھوساینھ د. وړاندیز پھ ھکلھ مې پھ ھمغې لومړۍ برخې کې یو څھ لنډ ھم لیکلی دی

21 min. · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

او د ټولنې د ژغورلو پھ خاطر یې خپل سرونھ ھم بې زمونږ ھر ملګری ُدر او ګوھر و ، ګران سیلنی صاحب

خو افسوس چې بې الرٻتوبونو او خیانتونو دغھ ټولې قربانۍ بابٻزه کړې او معکوسھ نتیجھ یې . درٻغھ وشیندل

 .منځ تھ راوستھ

7 min. · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

ډٻر محترم رحمت روان صاحب، دا لیکنھ د ملګرو او دوستانو د سمپاتی د جلبولو پھ مقصد نھ، بلکھ پھ 

ې تٻروتنې د سمون د ھڅې پھ ادامھ رښتیا سره ھم د ھغھ وخت د رھبرۍ د چلند د ثبتولو پھ موخھ او د یو

 .ستاسو لھ ښو پٻرزوینو نھ منندوی یم. لیکلې شوې ده

4 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

سره تعھد  -د خلکو دیموکراتیک ګوند وروستھ دوطن ګوند -بشرهللا قدسی صاحب، ما لھ خپل ګوند سره 

پھ . لھ بده مرغھ ھغھ د وطن ګوند اوس ویجاړ شوی او نور شتھ والی نلری. اوس ھم پرې ویاړم. درلود

 .نویو شرایطو کې تل نویو برنامو تھ ھم اړتیا وی

3 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

شک فرزند خلف شادروان  شما بدون! فرھاد نورستانی ارجمند، از محبتھا و حسن نظر شما جھان سپاس

بعد ازین، این شما . عبدالجمیل نورستانی کھ عشقش بھ میھن و مردم بر ھمھ آشکار است، می باشید

این امانت را باید شما و یاران تان عزیز بدارید و نګذارید . جوانانید کھ چشمان امید بھ سوی تان دوختھ اند

 .این شعلھ ی افروختھ خاموش ګردد
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3 uur · Vind ik leuk 

•  
Shafi Sediqi 

رزومندم جناب عظیمی صاحب ھر چھار بخش را خوانده و در تصحیح آ! ازھر صاحب گرانقدر و محترم 

  .مطلب شان پرداختھ باشد

نھایی باشد کھ در آعبرتی بھ  م داستان غم انگیز ده ماھھ ی زندان و شکنجھ درسرزومندآدیگر اینکھ 

  .داخل و اکثر شان در خارج کشور بسر میبرند زندان شکنجھ میکردند و ھنوز زنده اند تعدادی شان در

، نھ حزب ، نھ مردم نھ میبود) ثور  ٧( ر ثوغازین قیام نظامی آبا جراات میتوان گفت کھ اگر تندروی ھای 

  .من نقش دشمنان وطن و مخالفان سیاسی را نادیده نھ میگیرم، و نھ کشور بھ بحران کنونی مواجھ نمیشد

   .رزو دارم آبرای تان صحت و سالمت 

اگر ضرورت کمک از ھر نگاه احساس شود و شما تقاضا کنید من تا دو نیم ساعت دیگر بھ کسل بھ خدمت 

  .خواھم رسید 

 .شما بزرگان بھ ما جوانان غنیمت ھستید. طول عمر برایتان ارزو دارم 

3 uur · Vind ik leuk · 1 

•  
Samad Azhar 

. زمونږ فکرونھ پھ پرون کې تړلی دی. محترم احمدزی صاحب، اوس د ځوانانو او ځوانو سوچونو وار دی

 .ستاسو لھ ښھ نظر نھ ډٻره مننھ

3 uur · Vind ik leuk 

•  
Samad Azhar 

حال کھ آن گذشتھ نھ تکرار و . دکتور صدیقی عالیقدر، سخن راست و درست ھمانست کھ شما بیان کردید

. ر باشیدشما سرفراز و کامګا. در پشتو می گویند اوس اوبھ لھ ورخھ تٻرې دی. نھ جبیره شده می تواند

 .سپاس فراوان از مھر و محبت تان

3 uur · Vind ik niet meer leuk · 1 
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