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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  »سيماب«امين 
  ٢٠١٠ اپريل ٢٨

  
  تصحيح نکته ای مھم در رابطه با مقدمۀ مصاحبۀ ديروز

  
و به خصوص محترم » فغانستانافغانستان آزاد ـ آزاد ا«با ابراز سپاس از متصديان پورتال ملی ـ دموکراتيک 

به خاطرزحمتی که درتھيۀ مصاحبه با من به خود دادند ، نکته ای را می خواھم » معروفی«دپلوم انجنيرنسرين 

آن نکته . ًدقيق نمايم که نتيجۀ سوءتفاھم و احتماال ناشی ازکيفيت نارسای صوت درتھيۀ مقدمات مصاحبه بوده است

متعاقب اشغال  (١٣٥٩زحبس حدود سه ھفته از زندان پلچرخی ، دربھارسال مربوط می شود به رھائی من بعدا

برای جلوگيری ازتبديل يک سوءتفاھم به سؤوءتعبير، توضيح مطلب را  ).نظامی افغانستان توسط استعمارشوروی

  :ضروری دانستم 

برای تصحيح و تصريح . ًدرمقدمۀ مصاحبه اشتباھا ذکرشده که من به ياری يک محصل پوھنتون از زندان رھا شدم

 زيرادرآنصورت ، آن کدام محصل ويا فرد ديگری موجب رھائی من اززندان نشدموضوع بايد يادآورشوم که 

و حايزنوعی قدرت و صالحيت ، و » دموکراتيک خلق«ًمحصل يا آن فرد ، حتما عضوحزب وطنفروش و جنايتکار

ًمن اززندان مشخصا به دليل درج ھويت من  ائیرھ. يا حداقل، شناخت و اعتبارنزد باندبرسراقتدارمی بود

ً ، و بعدا )ن و استادان پوھنتون دارای مشاغل مختلف و جدا ازمحصالزندانيان(» متفرقه«توسط خودم درفھرست 

 ، که البته احترام ، حسن نظر و اصرار مخفيانۀ جمعی ازمحصالن دردرج نام  من صورت گرفت یتصادف به طور

در آن نقش داشت ؛ و اين درحالی بود که با ھيچکدام ازآن محصالن شناخت قبلی نداشتم ولی ، » متفرقه«درفھرست 

روحيۀ آزاديخواھی و تنفرازبيگانۀ متجاوز ونوکران زبون داخلی شان طوری بود که زندانيان ، با ھم به سان 

  .ی را ايجاب می نمايدذکراين نکته ، شرح کوتاه ازجريان روز دستگير. اعضای عين خانواده رفتارمی نمودند

ی ھای ځدرمورد تظاھرات با شکوه و دليرانۀ محصالن که موجب دستگيری من و تعداد زيادی از محصالن پوھن

آنچه مسلم است اينکه . شد ، می توان به درازا نوشت) وشايدھم شماری ازاستادان درآن جمع(مختلف پوھنتون 

ًعليه يک نظام مزدور، فاشيستی و عميقا ضدمردمی بود که فقط بريک ابرقدرت فضاء، فضای خشم انقالبی 

استعماری و تادندان مسلح اتکاء داشت ، که البته آن خودفروشی به بيگانۀ متجاوز و عدم وجود پشتوانۀ توده ئی باند 

  .وطنفروش خلق و پرچم را تکامل اوضاع و جريانات تاريخی بعدی به ثبوت رساند
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زنده باد «ظاھرات که تعداد اشتراک کنندگان ، اعم ازپسر و دختر ، به ھزاران نفرمی رسيد ، پيھم درجريان ت

من آھسته به يکی از تظاھرکنندگان سفارش نمودم که کلمۀ . صدازده می شد» !ھمبستگی محصالن پوھنتون کابل

زنده باد ھمبستگی «ظه به بعد ، شعارازھمان لح. استادان را ھم درشعارخود اضافه نمايند؛ که بدون تأمل اجراء شد

درجملۀ ديگرشعارھای پرابھت ، با متانت و شجاعت بی نظير، ازحنجره ھا » !محصالن و استادان پوھنتون کابل

البته ذکراين نکته ضروريست که واکنش و پيشنھاد من آنی و زادۀ شرايط  بود ورنه من به . فرياد زده می شد

جدان و بيان سپاس و تقديربی پايان ازقيام دليرانه و دشمن شکن محصالن پوھنتون عنوان فردی ازملت ، به حکم و

  .کابل  به جمع شان پيوسته بودم

با آنچه گفته شد وباتکيه برچشمديدھای خود و ميزان احترام و ھمبستگی محصالن دربرابر استادان درآن زمان ، با 

زمحصالن درزندان و تالش آرام شان برای رھائی من درمتن اطمينان می توانم بگويم که برخورد شريفانۀ تعدادی ا

مدت نزديک به يک . اوضاع آنزمان ، برايم امری طبيعی می نمايد و به وجود انسان ھائی ازآن تبارافتخارمی نمايم

ی ادبيات و علوم بشری را داشتم ، پرازخاطرات گرانبھا ازمحصالن ځسال تعليمی که من افتخارتدريس درپوھن

و شيرپاک پوھنتون ، درتقابل با معدود محصالن وطنفروش و جاسوس که استادان و ديگرمحصالن را شريف 

  . زيرتعقيب و پيگردقرار می دادند ، می باشد

  !با سپاس مجدد

  

  

 


