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  :  خبري كه سبب سقوطم از زينه و  نيمه بي هوشيم گرديد -4    
    

برايم  لفون كرد و خواهرم تي، شوهر  بودمه در يكي از روز ها كه در كلينيك صحي مركزي مشغول وظيف

 " آنرا  بگير ص شده كرتي توخي را با خود آورده خال يكنفر از زندان پلچرخيدكان بيا خواهر يكبار به ":  گفت 

 تيلفون را با دلواپسي كوشيبعد از خدا حافظي با وي  مدتي نگذشته بود كه تيلفون دومي هم برايم رسيد  

 از زندان پلچرخي يك نفر آزاد شده و از جمله دوستان ما ": گفت برداشتم  صداي يكي از  دوستانم بود كه مي 

 افتادم  كه اولتر به دكان شوهر خواهرم بروم و يا به خانه  آن فكره ب  . "ما بيا ة خاناست  اگر ميتواني به 

بر تحت تاثير همين خ. براي اينكه روز به پايان نرسد هر چه زودتر بايد به هر دو جاي مي رفتم . دوستم 

نابهنگام  قرار گرفته موازنه ام را حفظ نتوانستم و از پله هاي زينه  كه شتابان آنرا مي  پيمودم پايم به  قسمتي 

تمام نرسها و .  رفتم هوشاز زانوانم خون جاري شد و از . ازآن طوري بند شد كه  با سر به  چوك زينه  افتادم 

معاون سرطبيب كلنيك .  شفاخانه  قرار دادند "تذكره"ه روي همكارانم با عجله  به طرف زينه دويدند و مرا ب

توسط موتر   الزمه را در رگم تزريق نمود و  دوايصحي  پل باغ عمومي كه اسم وي را فراموش كرده ام  باعجله

نم قبل از اينكه با من يكجا به شفاخانه ادو نفر از همكار.  انتقال داد شخصي خود مرا به شفاخانه جمهوريت

دو خواهر زاده ام نيز به شفاخانه .  ام را از سانحه اي كه برايم رخ داده بود مطلع ساختند هرهمشيند، شوهر برو

احساس كردم كه .  آمدم هوش باالي ميز معاينه انتقال دادند ، اندكي به "تذكره"وقتي مرا از . جمهوريت آمدند 

. حالت تهوع برايم دست داد . درد داشت گوشم بسيار  يكطرف سر و . مي سوزد شدته بهر دو عينك زانويم 

براي معاون سرطبيب  . انسان وظيفه ناشناسي بود. وي مرا معاينه نمود .   بود داكتر عتيقنوكري وال 

 شما دوشه ب ش اليتومسئو اين را چرا اينجا آورده ايد ببينيد كه برايش تشنج پيدا شده اگر بميرد ": گفت 
 را ش ازانوان آقاي داكتر ":  گفت ش اجواب در ديفه شناسي بوشفاخانه كه مرد وظ  سرطبيب . "است 

 دورانه بداكترعتيق با غرور يك فرد پر عقده اي تازه  "پانسمان كنيد ببنيد كه از آنها خون جاري است 
تمام گپ هايش را مي شنيدم و دوباره بي  . رسيده زخم زانوانم را از روي بي ميلي سرسري پانسمان كرد

به دو  اوالدم مي انديشيدم كه سر نوشت آنها بدون وجود پدر . ميدي برايم دست داده بود نا ا. هوش مي شدم 

اين افكار باالي دماغ صدمه ديده ام  .  كه از او خبر گيري نمايد دارد را  كيشوهرم . و مادر چه خواهد شد 

.  رسيديم نجاآبدوقتي . ند  بردشفاخانه علي آبادبعد توسط امبوالنس شفاخانه مرا به . تأثير بدي مي گذاشت 

زيرا كه مدت هشت سال را درآن شفاخانه  در اتاق عمليات  نرس  بر روي بستر قرار دادند ؛ مرا اًفور
 سال هم  منحيث سرهمشيره 11بودم  و مدت ) سامان دهنده براي عمليات مريضان ( ت يرومانتسسان

 ايفاي عالقمنديد  با كمال صداقت و  علي آباسال را به سرويس داخله2صبي و مدتسرويس  عقلي وع
از همين سبب ، داكتران ، نرس ها و ساير پرسنل فني  و اداري آن شفاخانه  احترامي .  نموده بودم هوظيف

و متخصص جراحي اعصاب موالنا صاحب  .  داد موال آنجا فوراً سيرم براينوكري.   داشتند منه بخاصي نسبت 
از . ين  اكسريس را به اتاقي كه من در آن بستر شده بودم انتقال دادند و ماش ندعبدالحميد رحيمي را خواست
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ص اشرا چنين بيان  نمود ي بعد از ديدن  عكس  ها تشخموال صاحب .  عكس برداري كردنديمونزاسر و هر دو 

چند قلم دواي الزمه .  "  ديده است ضيضزانو هايش تر.  برداشته كسر خفيف استخوان راست سر ،  طرف": 

شب را  .  خواهر زاده ام سپرد تا هر چه زود تر آنرا آورده داخل سيرم  مخلوط گردد دسته با نوشت  و آنرا ر

از .  ماند نمي دانم  ساعت چند شب را نشان مي داد  كه به هوش آمدم نزدم در شفاخانه سجيهخواهر زاده ام  

 برايم  اطمينان داد سجيه. بخوريد كه مي ترسندزود غم آنها را . خواهر زاده ام پرسيدم اوالد هايم تنها هستند 

مادر كالنم و دختر مامايت  هر دو  يكجا  .   همان لحظه كه پدرم خبر شد فوري به خانه تيلفون كرد"و گفت 

دو شبانه روز در آن جا  . " از طر ف آنها خاطر جمع باشكامالً. تان  رفتند ة خانبه خاطر تنهائي اوالد ها به 

با آنكه صبح همان روز مادر و دو خواهر و ساير اعضاي فاميل با اوالد هايم به شفاخانه آمدند و آنها . بستر بودم 

از همين سبب از داكتر صاحب موالنا خواهش كردم كه برايم اجازه بدهد  تا  . را ديدم با آنهم  بسيار نا آرام بودم

هرباني آميخته مداكتر  صاحب موالنا با . يض نشوند در خانه استراحت كنم كه اوالد هايم از  نبودنم در خانه  مر

 صاحب رحيمه جان خودت يك نرس فهميده و سابقه دار هستي شيرهمسره ": با تعجب برايم چنين گفت 
وميداني كه سرت يك درز برداشته اگر درست استراحت نكني موجب بروز امراضي مثل مِرگي و غيره در 

 شوهرم را هم مي شناخت خيلي اوچون . قول دادم كه استراحت ميكنم   به داكتر موالنا  "آينده مي شود 

بعد از يك روز استراحت  در خانه . نسخه اي برايم نوشت و اجازه داد كه به خانه بروم . پريشان و نا آرام گرديد 

  و مي بينم  كه از توخي كسي براي وي  چه خبر آورده م مي روم امن نزد دوست "براي حاجي آصف گفتم 

 وقتي حاجي " تو خود را مي كشي داكتر برايت چه گفته است": مادرم بسيار قهر شده با خشم  گفت  . "است 

  كسي ةدرواز پيش دروازه خانه تكسي مي آورم هر دو سوار شده تا نزديك ": صاحب نا راحتي ام را ديد گفت 

سرم  . آنجا رفتيم سوار تاكسي شده به بعد هر دوي ما . كه خبر آورده مي رويم  ببينيم آن خانم چه مي گويد

 گفت كه صرفاً.  نداشت كدام خبري مهمي. منزل آنها شديم با آنهم خود را استوار نگهداشته وارد . چرخ مي زد 

  ....شوهرم با توخي صاحب در يك اتاق بوده و روز  خدا حافظي  با وي  گپي زده 

  " تو نبايد به زندان  بروي ":  مادرم گفت ،ازي  بود چند روز بعد نوبت پايو. دو باره به خانه برگشتيم 

 ضرورت به رفتن ":   صاحب كه با نگراني يك برادر  بسيار مهربان متوجه وضع صحي من بود ابراز داشت يحاج

.   ؛ من نپذيرفتم و با او يكجا به زندان رفتم "رحيمه جان نيست من خودم به آنجا رفته خبر  توخي را مي آورم 

 هر وقتي ": موالنا صاحب گفته بود.  سرم دور مي زد گاهيگاهوز افتادنم از زينه تا مدت يك و نيم سال ، از ر

 " لومينل "هر شب يك تابليت  . "كه احساس كردي كه سرت چرخ مي زند فوراً در همان جا بر زمين بنشين 

داراي شخصيت   صاحب موالناداكتر. در همين مدت، تحت مراقبت داكتر صاحب رحيمي بودم . مي خوردم 
  . از وي به نيكويي ياد مي كردندش لمريضانبرازنده اي بوده  تمام 
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  :   چرا به صاحب منصب خاد صدارت  گفتم -5 
  "...وطن را فروختيد حاال مي خواهيد نقشة آنرا هم ازبين ببريد؛  "        
          

بود كه به روز پايوازي در پلچرخي ناجيه جان بهمن را  1360 روز ماه سرطان سال بخاطرم نمانده كه كدام

با اندوهي كه از سيمايش . علت  ناراحتي اشرا  پرسيدم . ضطرب و پريشان به نظر مي رسيد وي بسيار م. ديدم 

 از اين " كاالي بهمن را نگرفتند مي گويند وي را براي تحقيق به صدارت برده  اند ": پيدا بود،  اظهار داشت 

در زير به آن  و افتاد ؛ زيرا خبري كه آنرا از كسي در روز پايوازي شنيده بودم لرزهه باش دلم به يكبارگي گفته 

  : اشاره مي نمايم  ، دفعتاً در ذهنم متبادر شد 

 بندي ات به سزاي اعمال شوم خود رسيد "(  : اين جمله وطن فروشان متوجه شده اند كه گفتن« 
 پايوازي  تأثير بي م و يا برادر و خواهر و يا پدر زنداني اعدام شده در روز هايانبه خ  )"! ديگر اينجا نيا 

ة  دست نشاند منفور و دولتز خشمگين و متنفر اك كننده اي باالي هزار ها پايوازنهايت برانگيزاننده و تحري
تگان اعدام شده چيغ زيرا بس.   ؛ بجا مي گذارد- كه در آنجا جمع اند  تا از بندي خود خبري  بشنوند -   روس

عدم .  نمايند نام هاي ركيك نثار زندانبانان ميمي زنند فرياد مي كشند ، بر سر و روي خود  مي زنند ، دش
از همين خاطر تصميم گرفته اند تا براي پايوازان زنداني اعدام . بقاي رژيم  آنها را  با آواز بلند فرياد مي كنند 

 برو آنجا لباس هايش. زنداني ات  را براي تحقيق به خاد برده اند" ي بگويند كهبا لحن  آرام و با بي تفاوت شده 
     .  » بدهرا

  "بهمن و رفقايش را بروز چهارشنبه اعدام كردند": فرد ديگري هم  به پدر يكي از رفقا  گفته بود 

  . ن شدم   كرد كه دچار نفرت غير قابل بيامتمركز متشتتم را  چنان  فكر خبر هولناك دوشنيدن 

 قرار   رفقاي خود كه در زير ساطور جالداندر حاليكه هر كدام ما  با اندوه بي پايان به  بهمن من و ناجيه 

درآن جاي . مي انديشيديم ، هر دو يكجا از پلچرخي  حركت كرده به خاد مراجعه نموديم  بودند ؛ داده شده

د صاحب بعد از انتظار زيا) خلقي و پرچمين فروش  وطهاي پيشهالنه جاسوسان  روسي و شكنجه ( نفرت انگيز

 لباس هاي بندي  ام را بگيريد در پلچرخي گفتند كه اورا ":  برايش  گفت ناجيه جان.  پيدا شد منصب اي
نگرفتن .    آن صاحب منصب از گرفتن لباسهاي بهمن  خود داري كرد "براي تحقيق در صدارت برده اند 

 كه  چنين وضعيتيدر . و گمانم را به يقين مبدل كرد  ت كشور در خاد ؛  حدسلباس هاي اين اسطوره مقاوم

متوجه  پير مردي ضعيف البنيه اي  ،من به اعدام رفقا مي انديشيدم و در اوج نفرت و  برآشفتگي قرار داشتم 
 شده  در يك دستمال گلدورزيرا مرد پيركاالي پسر .  كه كاالي پسر  دستگير شده اشرا آورده بود شدم

صاحب منصب . به رنگهاي مختلف گلدوزي شده بود   نقشه  افغانستانپيچانده بودند كه در وسط دستمال  

ريه گپير مرد كه گلويش پر بود . ي  بندي بر روي خاك بيفتد ستمال را طوري باز كرد كه لباسهاخاد عمداً  د
را  چتل و ناپاك كرديد چرا اينقدر باالي  همه لباسهاي پسرم ": گفت ) خشمگينانه(آواز بلند  اش گرفت و با

 داخل خاد  در شوروي سربازان  ،ش اكثيف مجموع همقطاران و وي ازكه  ( خادي بيرحم .  "كنيد  ما ظلم مي
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.  اين نقشه و رنگهاي آن ، رمز است " :چند مشت محكم به شانه آن پير مرد زده گفت   )ندحفاظت  مي كرد
 را ماليده چيزي ش اشمان درآمده با شف دستار چلرزهه بتخواني پير مرد  پيكر اس"اينرا اجازه نمي دهند 

آرام  و خشمگين بودم  صحنه اي  ه  سخت ناك من چون سر و صدا باال گرفت ، .بيشتر نتوانست كه  بگويد 
 گذاشت كه  جاه ببه نا آرامي و خشمم چنان اثري ناگواري ،  به پير مرد  جوهر باختهمشت زدن آن خادي

 وطن را فروختيد حاال " :، آن مزدور بي  رحم را مخاطب ساخته  گفتم  نزديك آنها رفته با  نفرت  نمايان
خادي كه  شنيدن چنين   "!  مي خواهيد نقشه آنرا هم نابود سازيد از ديدن آن خوش تان نمي آيد

 در "  كه اين حرف را مي زني ؟  چطور جرأت مي كني": حرفي برايش بي سابقه بود ،  تهديد كنان گفت

 شما چطور جرأت داريد كه بندي ":  گفتم چنينجواب اين قاتل  اجير شده  با همان  شدت و خشم قبلي 
 آن  جالد  فرو مايه  وقتي فهميد كه ما پايواز بهمن و پنج  عضو  "هاي ما را مي كشيد و نابود مي سازيد ؟ 

د  خزيد  تا براي كمي آرام شده به داخل تعمير خا . هستيم" ساوو"ير ديگر  سازمان پر افتخار و تسليم ناپذ
: ما در آنجا ايستاده بوديم و به آن مزدوراني كه در آنجا حضور داشتند ، گفتيم .  حرفهايم را بگويد ش اآمرين

ردي كه بعد از چند دقيقه  ف . " اينجا است و يا نه ، از اينجا نمي رويم بهمن تا براي ما نگوئيد كه "

 ناجيه بهمن در " شما چه مي خواهيد؟ ":  دوزي در تن داشت  از دروازه خاد بيرون شده گفت ندهاركلباس 

 لباس هاي شوهرم را در پلچرخي نگرفتند گفتند به صدارت برو اينجا آمدم تا لباسهاي ": جواب آن جالد گفت 

رد ناجيه با ناراحتي آميخته  با خشم در جواب  اين جالد جمالتي گفت و بهانه هاي آو"بهمن را برايش بدهيد 

  آن آدمكش حرفه اي " را نداريد ؟ ش اگفتن چرا جرأ ت كرديد اگر او را اعدام ": آن خادي  اظهار داشت 

 حاال  ؛يق قرار داردـت تحقـ او تح .ته مي تواندـي كشـ را كبهمنيره ـچه مي گويي همش ": خنديده گفت 

رئيس يكي از  حشمت كيهاني  ،اين  شكنجه گر مشهور   فهميديمبعداً[    " دـئير بياـرويد و روز ديگـب
 تظاهرات  زده با دست   مگر افغانهاي مقيم تورنتو ؛ كه در كانادا مي خواست پناهنده شودبخشهاي خاد بوده

ودند و مانع   آگاه  نم" دموكراتيك خلق "  باند جنايتكاران از وجود اين قاتل و شكنجه گر مشهور دولت را

اين كرگس بويناك و كرمزده به هالند  . پناهندگي  اين قاتل پست واجير بي مقدار روسي در كانادا شدند
هر دوي ] .  !ننگ و نفرين ابدي بر وي وهمقطاران خاديش باد  . مردر به پستي كشو آنپرواز كرده در 

حشمت  اعدام شش رفيق ما نمي بود  اگر از سبب.[ ما با چشمان پر  از اشك  به طرف خانه روان شديم 

شايد هم  منتظر واكنش سازمان ما بودند  . بردند مرا به يقين در همان لحظه دستگير و زير شكنجه مي كيهاني

 ش انگ رگفتم، را براي خادي "...  وطن را فروختيد " وقتي  اين جمله ، ] .كه از دستگيريم  منصرف شدند 

  .شده بود و مي خواست همانجا  با مرمي  به سرم بزند  سياه ش اقلب خشم  مثل تاز شد
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  :آمد هاي آن   وپينراديو تلويزيو  از"ساوو" درنگي بر اعالن اعدام وقيد اعضاي- 6
  

 خود رفقاي امر بادار روسيبه اساس خبري كه بعد ها از  شوهرم توخي شنيدم  دولت مزدور مطابق  

 ؛ اما شام نداز زندان  پلچرخي بيرون برد) غرض اعدام(ب نامعلومي  بصو1360سرطان سال 12 روزه برهبري را 

 روز بعد از طريق راديو تلويزيون ، در مورد اعدام شش تن و محكوم 34، درست 1360 اسد 15پنجشنبه تاريخ 

 فقط -  ديگر از اعضاي سازمان  به عرصه هاي مختلف حبس ، تبصره اي بسيار خائينانه اي نموده تن 17كردن 

ا بردن اسم و ولديت شان ، بدون آنكه تخلص و يا اسم فاميلي و يا محل كار و يا رتبه علمي  آنان را تذكر بدهد ب

  :   چنين اعالم داشت - 

  ) سيد بشير بهمن كارمند وزارت عدليه (.   محكوم به  اعدام سيد بشير-1

  ؛ ) عالي كابلالمعلمينردادر  استاد  - هدايت –مسجدي  (محكوم  به اعداممسجدي  -2

  ) انجنير لطيف محمودي استاد درانستيتوت پلي تخنيك كابل  ( .محكوم به اعدام لطيف  -3

  ؛ )   معلم در ليسه عالي ميخانيكي كابل نجيب  (.محكوم به اعدام نجيب  -4

  ) يونس زرياب معلم دريكي از ليسه هاي واليت پروان  (. محكوم به  اعدام يونس -5

  ) .  كارمند شركت كود كمياوي شيرعلم  ( .م به اعدام محكوشير علم  - 6

  ؛ ) كبير توخي كارمند وزارت تعليم و تربيه(  سال حبس 16 محكوم به محمدكبير -7

  ) فضل الهي رحماني كارمند وزارت اطالعات و كلتور(  سال حبس 16محكوم به فضل الهي  -8

  )ماب فارغ التحصيل فاكولته طب كابل حميد اهللا سي(  سال حبس  16حميد اهللا  محكوم به  -9

        مدت  كردنيفاروق غرزي كارمند وزارت تعليم و تربيه كه بعد از سپر(  سال حبس 10محكوم به اروق ــف -10

   )تل رسيد ــناشناس ربوده شده به قشخصي ظاهراً در راه  ننگرهار و پاكستان توسط ؛  حبس

  ....) ت اهللا  كارمند وزارت انجنير رحم(  سال حبس 10محكوم به ت ـ رحم-11

   ... )اسد دشتي كار مند وزارت (  سال حبس 10د  محكوم به ــاس -11

  )قـادر كارمند وزارت معادن و صنايع   (  سال حبس10قــادر محكوم به  -13

   .... )  مسافر كارمند وزارت يرننجا(  سال حبس 8مسافر محكوم به  -14

  اشتخلص و رتبه علمي،    نامخبر اينكه  ازمبارز  اين رفيقز آنجايي كها(  سال حبس6يم محكوم به ـعل -15

 چاپ ونشر شده بود ، نخست(... )   در نشريه زندان پلچرخي اعتصاب در  به  از توخي كه در رابطهدر نوشته اي

    )ري شد  در اين جاخود دا و محل كارشمخالفت ورزيده بود ، از تذكارهويتابراز  مسرت نموده ؛ اما بعداً 

كه در اصل عضو سازمان رهائي بود و به صابر برادر خانم  يونس زرياب  (  . سال حبس6محكوم به رـابـص -16

بعد از آزادي از قرار خبر موثق اين مبارز ، خاطر خويشاوندي نزديك با  رفيق يونس زرياب  دستگير گرديده بود

ي به زير چرخهاي تانك جنگي انداخته شده  بطرز زندان در يكي از قشله هاي عسكري توسط نظاميان پرچم

  ؛) تل رسيد ــفجيع به ق
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ها زير پوشش ديوي توسط خا. انجنير فتاح ودود كارمند وزارت تجارت (  سال حبس7عبدالفتاح محكوم به  -17

  ؛)  رسيد  تلــبق   در پاكستان اختطاف و بعداًاسالم كلبدينحزب 

  ) در اصل عضو سازمان رهائي بود...  نير شمس كارمند انج (  سال حبس6 محكوم به شمس -18

  )عبداهللا متعلم  (  سال حبس5 محكوم به داهللاـ عب-19

  ... )شمس كارمند  (  سال حبس5 محكوم به سـ شم-20

  ... ) معشوق كارمند در وزارت ارنوالڅ  ( سال حبس5 محكوم به  معشوق-21

  )در وزارت زراعت غني كارمند  (  سال حبس4 غــني محكوم به -22

  )عليشاه متعلم  (  سال حبس2 محكوم به عليشاه -23

  

        

  سيد بشير بهمن           )هدايت ( مسجدي  استاد            
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  نجيب  لطيف محمودير انجني           
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  يونس زرياب          علمشير                     
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  فاروق غرزي         فتاح ودود انجنير                
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 8 ويا 7در بخش خبرهاي  B B C كه سپري شد از كسي شنيدم كه   )1360 ماه اسد 15 (  روز جمعه

روز رسمي .  از راديو تلويزيون كابل مطلبي داشت ساوو بجه ئي در رابطه  اعالم اعدام و حبس  اعضاي سازمان

 كارمندان كه اكثريت آن بر ضد تجاوز شوروي به افغانستان - تمام دواير دولتي كه آغاز شد در) روز شنبه ( 

  جنايت  بزرگ ناي.  در بارة همين مسئله اعدام و  حبس آزاديخواهان محكوم شده صحبت مي كردند - بودند 

 هر كدام به نوعي  .پائين رتبه دولت دست نشانده شده بودشريف و موجب خشم و نفرت كاركنان و كارمندان 

در .  قرار داده بودند كوهشن عمل ضد ملي و وطن فروشانه جاسوسان روسي را با نفرت و انزجار مورد اين

قرار شنيدگي دريكي دو   . گذاشته بودجاه ب اين خبر انعكاسي  نامطلوبي همچنان  ، و مدارسحلقات مكتب ها

عمل خائينانه ستم  خود را از اين  عميق انزجار و نفرت ،در شكل تظاهرات ليسه دخترانه ، دختران  دلير

  . تبارز داده بودند و خاد خلق و پرچم دوره گردپيشگان 

.  در شهر كابل هم واكنشهاي از خود بروز داده بودند ساوو كه اعضاي سازمان شنيده بودم از كساني 

هم عكس العمل و تظاهراتي بر ضد دولت  دست ) مكروريان (  كه در نادر شاه  مينه بودم شنيدههمچنان 

  ،پي ببرم) كه آنرا شنيده بودم (  اين رخداد سياسي هكن كه به يخاطربه . رت گرفته بود نشانده  روس صو

 به اتمام برسد ، با خواهر زنده ياد انجنير " خاطرات هشت سال پايوازي "يكي دو روز قبل از اينكه بخش دوم 

نجه ، زندان و اعدام  اختناق، پيگرد، گرفتاري  و شكةكه در درور[  زاهده جان محموديلطيف محمودي يعني 
صديقه جان دختر زنده ياد عبدالرحمن محمودي در خانه ما مدتي   وي و دكتور ؛هاي دسته جمعي تره كي

 تيلفوني در تماس شده در رابطه همين تظاهرات به خاطر اعدام و حبس اعضاي ساوو در ]مخفي بودند 

 زاهده جان.  از وي جوياي معلومات شدم  ،د بويدمحموانجنير لطيف مكروريان كه محل اقامت فاميل زنده ياد 

  : چنين گفت - كه گردانندة تظاهرات در مكروريان بود  اين دختر شجاع-  محمودي

 گاهي يك  .را نمي گرفت )لطيف( انجنير قبل از اعالن اعدام برادرم وساير رفقايش خاد لباسهاي «  
و اينجا نيست مريض است در شفاخانه بهانه و زمان به بهانه ديگر متوصل شده  وطن فروشان  خاد مي گفتند ا

 ما با آن  جالدان بسيار خصمانه و تحقير آميز بود در دربرخو  .نددزاست و از اين قبيل حرف هاي بي ربط مي 
قاتالن بهترين و صديق ترين . همان جا ؛ يعني  خاد صدارت  آن ها را وطن فروش و نوكر روس صدا مي كردم 

از همين سبب بهانه مي . مي هراسيدند ، وي  و رفقايش را اعدام كرده اند فرزندان  مردم ، از گفتن اينكه 
با نفرت و خشمي كه از جواب هاي  اين .   مي رفتند ه طفر ،كردند و از گفتن اينكه آنان را اعدام كرده اند

 تبصره اي "رانخرابكا"روز پنجشنبه بود راديو در مورد .  دست داده بود ، به خانه آمدم منه بمزدوران روس 
. فكر نمي كردم كه پيوست بعدي اين حرف ها و مقدمه چيني ها اعالن اعدام برادرم و رفقايش باشد . داشت 

 لحظه اي  . آنرا خاموش كردم،از آنجايي كه از راديوي دولت مزدور  اين حرف ها را بسيار شنيده بودم 
 درآورد لرزهه بدام  انجنير چيغي زد كه خانه را نگذشته بود كه برادرم رفيق داخل خانه شده  با گفتن خبر اع

    .... بر روي  اتاق خورد شدته ب  ،مثلي كه كسي وي را بلند كرده بر زمين زده باشد، 
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 دوستان و ، با  اعضاي فاميل  بجه روز 10 و يا 9ساعت .  آن شب تيره را تا صبح روشن خون گريستيم 
همة ما بعد از اينكه در پيش بالك   )نفر  شده بوديم  60كه مجموعاً حدود (   ها همسايه هواخواهان وشماري

النه كرده جا  در آن  خاين به مردم و كشور كه اكثريت كابينه ببرك كارمل50 جمع شده به طرف بالك 48
با عكس . دراكثر بالك هاي مكروريان وطن فروشان  پرچمي اقامت داشتند.  به تظاهرات پرداختيم  ،بودند

 مرك بر وطن ":  از جمع ما اين آواز بلند  مي شد . به تظاهرات ادامه داديم منانجنير لطيف وبههاي از 
 بر قاتالن گمر" و " زنده باد افغانستان آزاد " " ! نابود باد تجاوزگران روسي "  ؛"! فروشان خلق و پرچم

   »"... لطيف و بهمن و مسجدي و
ازمان هاي دموكرات داخل و خارج كشور مردم آزادي پرست ما ، سازمانهاي چپ انقالبي كشور  احزاب و س

   فروماية و نهاد هاي چپ انقالبي در كشور هاي همجوار مثل ايران و در كشور هاي اروپائي اين  عمل اجيران

   � به نقد كشيده آنرا تقبيح كردندرا شوروي ة  وابست وحزب منفوز
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