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  افتخار من و رنج  تو
  درجواب مزخرفات يک قاتل و شکنجه گر

  

، می گويند که قاتل نجه گران وطن ما ياد کندالن و شکعبدالصمد ازھر، قوارۀ مشھور دربين قاتاز ھرکسی که 

، دانشمندان ی محترمشخصيت ھا. ده را مردم از دل خود نساخته اند، اين قاتل گفتننامبروئیميوندوال  را می گ

،  به قاتل بودن اين شخص کرده ويا ازاشخاص مطلع شنيده اندی که موضوع شھيد ميوند وال راتعقيب ئونويسنده ھا

اين چشم پارگی عبدالصمد ازھر را درين  .می باشدای  مگر اين قاتل، عجب آدم چشم سفيد و چشم پاره .نظر داده اند

ته باشد که قتل کسانی که ماھيت اورا می شناسند می گويند، ھرکسی بگويد ويا گف. ه و خوانديمچند ماه به دفعات شنيد

گپش :  اورا توھين کرده می گويد "ازھر"،  تء شده اساجرا) بخوانيد شکنجه گران(و شکنجه ازطرف ھيأت تحقيق 

  .ی کند وشروع می نمايد به خود ستائی بعد چند فحش جانانه نثارش م.صحيح نيست

،  مرحوم داکتر غالم مصطفی رسولی  نادر عمر، مرحوم عبدالقادر قاضیشخصيت ھای محترمی مثل داکتر محمد 

، مگر وی بايد اول دھن خود را ه دور از انتظارنيستنسی بو غيره را باکلماتی ياد می کند  که گرچه از چنين ج

  .بشويد وبعد نام آنھارا بگيرد 
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ھمين که عبدالحميد محتاط يک نيمه شھادت از شکنجه ھارا . ترسش را برمال می کند" ازھر"فحاشی ھای 

ۀ ھيبتناک کسانی نام می سفانه از چھرأآقای محتاط مت« :دروزارت داخله می دھد، باالی او حمله می کند و می گويد 

است که تا حال خودش کرده » دفاعی«مقصدش  »  .برد که ھيچ کدام شان درقيد حيات نيستند تا از خود دفاع کنند

  .است 

يتکاران درکمال آزادی بدون شکنجه، بدون ی از محبس جنا که شکنجه شده اند و پس از ازرھائیشخصيت ھائ

اما به ما   ،،  کودتا نمی کرديم  واز چيزی به نام کودتا خبر نداشتيمجه شديم، گفتند که شکنضرورت به بھتان وتھمت

ھم قبول ندارد ، کسی  و اعدام شدندی که شکنجه شدندئشخصيت ھا. يم  که کودتا می کرديم فشار می آوردند که بگوئ

  آنھا را قبول ندارد ؟ ، اگرچه امروز درقيد حيات نيستند مگر چرا عبدالصمد ازھر اظھارات  که کودتا می کردند

  گپ اورا قبول داری ؟. محترم آقای زالل در امريکا تشريف دارد 

محتاطی  که از سردار محمد . برايش فرمايشی  بنويسد»  محتاط«گی می خواھد که با چشم پار" رفيق صمد ازھر"

، قبول رت داخله می گويد اورا که از وزا ھمان نصف گپ"ازھر ".دارد واز پرچمی ھا شکايت نمی کندد عقده وداو

بگويد که فيض محمد .   باالی قديرخان نورستانی بيندازدبا لجبازی فحش می دھد ومی نويسد که ھمه چيزرا .ندارد

  .پرچمی ومشھور به قصاب  بی خبر بود 

 خود اصل  موضوع را پنھان  زدنک ھای"شيرغلت" جمالت وصفحات خسته کننده وعبدالصمد ازھر درقطارکردن

د خان ووقت  داو ن را درن مخالفا زد،پرچمی ھا يک دست. ئی درکار نبوداصل گپ اين است  که کودتا. ندمی ک

ولی پرچمی ھا از .  پرچم جلب شده  بعدتر خبر می شودد خان از اين که حسن شرق  درباندوداو. شروع کرده بودند

از شروع اتھام تا وقت تير . عدام کردندراحبس و يک تعداد را اراه حسن شرق اورا بازی داده و ده ھا شخصيت 

ان پرچمی  و چند نفر غيرحزبی کمه و اعدام ھم در دست  وطن فروش کار شکنجه ، محباران افراد بی گناه ، تمام

  .م مردم پنھان سازد که مثل آفتاب از طرف ھمه ديده شده استعبدالصمد ازھر می خواھد موضوعی را از چش. بود

حيث قاتل ه می ترسد که ب. زھر به خاطر پت و پنھان کردن  دست ھای پرخونش علت داردچشم پارگی عبدالصمد ا

  .محکمه می شود 

و حاال قتل ھای  محکمه شوی يا نشوی ، مردم  شريف و غيورما دانسته اند که شما قاتالن و جنايتکاران بوديد!  آقا 

.  نمی کنيد، قبولکه زير بيرق روسھا مردم را کشتيد  راه ایدخان و دوروزمان رياست جمھوری سردارمحمد داو

ی تان سبب شده که وطنداران محترم ما می گويند که حيف تلف کردن وقت در صحبت با اين لجبازی ومزخرف گوئ

  ."ازھر"قواره ھای معلوم الحالی مثل 

ار غير انسانی  دوران کل آدم کشی و رفت .اين طور است که عبدالصمد ازھر فحاش ، چشم پارگی ديگری ھم دارد

م جدی آدم لوده نمی فھمد که امين پس از شش. ه گردن حفيظ هللا امين می اندازدپرچمی ھارامنکر می شود ويا آنرا ب

. ه جايش  شانده شده بودب»  روسیشاه شجاع« کارمل صاحب يا بھتر گفته شود . خورشيدی  رياست نداشت١٣٤٨

،  انان  به جنگ، خدمت زيربيرق روسھا، آواره ساختن مليونھا ھموطنمحبس پلچرخی، تالشی خانه ھا، بردن جو

ی ئمن بيچاره ھا مقصد. ھای  ديگر عضوش بودند" ازھر "وازھر از کارنامه ھای سياه حزبی است که عبدالصمد 

د   ھمان کاری که امين کر"رفيق عبدالصمد". ب جلب و برده  می شدند ھا به حز"ازھر"نيست که به زور  نبوده و

 به دست عساکر و وشما نکرديد کدام  است ؟ غيراز آوردن قوای سرخ شوروی سابق  وسپردن ھمه چيز تان

  .ن آنھا جنرالھا و مشاورا
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ھا مستھجن " ازھر"گفتن من درباره » قاتل و شکنجه گر«عوض شرم وسکوت ، فحش می دھد که عبدالصمد  

مگر قتل و شکنجه نکرده ايد ؟  يک دنيا کتاب ومقاله در  . کرده ونساخته  اممن اين صفت ھای شمارا کشف ن. است

  . در کی جی بی نعضويت تاۀ ھمين طور دربار.   باند خلق و پرچم نوشته شده است جناياتۀبار

زيرا جناب . که دربارۀ ميوند وال شھيد بنويسدبلی من از مرحوم داکتر غالم مصطفی رسولی  خواھش کرده بودم 

اين کار . ژورناليست ونويسنده ھم بود. ھم نزديکی با شھيد ميوندوال داشتملی بود ورسولی ھم يک شخصيت 

مشکل تو اين است  ارزش ھای حقوقی واخالقی را به حيث يک شکنجه . خالف ارزش ھای حقوقی واخالقی نيست

ۀ دست شدن را ، ساده و آلزشھای اخالقيست که يک آدم بی خبروقتی خالف ار. گر اصالح ناشده ولجباز می بينی 

  .پيدا کرده وبرايش ديکته کنند که اين طور بنويس 

روی دروغ . ، می گويد که من خودرا ژورناليست گفته ام درقطارکردن حمالت شخصی ومزخرف گوئی" ازھر"

 تعلق دارم که به خاطر مجاھدت ھای مشروطه خواھی تعداد  زياد آنھا به شمول پدر ه ایمن به خانواد. اهگوی سي

اھايم محبوس شدند ، پيداکردن نان ومشکالت اقتصادی که دامنگير ما بود به من موقع نداد که به تحصيالت باال وکاک

دست پيداکنم  اما بيشتر از ھفده سال در راديو افغانستان  وقت و بشتر از بيست سال در دنيای مھاجرت به کار ھای 

که با داشتن تحصيالت عالی  ی رائرده  و ژورناليست ھااما چه کنيم تحصيل ک. مطبوعاتی سروکار داشته و دارم 

به مخالفت و ضديت با تجاوزگران افتخار دارم که نزديکان ما ھم به مشروطه خواھی . خاديست شدند، آدمکش شدند

  .نام دارند ) نه مانند تو و نزديکانت(

،  شھيد محمد ھاشم ميوندوال  داشتم می گويد که من به نشرات تلويزيون  رنگين و برنامه ای که برای"عبدالصمد"

،  با رنجش جنايتکاران و أ به خداوند عالميان، با گفتن حقايقبا اتک. من راستی ھم افتخار می کنم . افتخار می کنم 

، تنظيم ھای د خلق و پرچم ، احزاب وگروه ھای سياسیگی به بان غضب ھای شان ، بدون کدام وابستآتشين کردن

 قوای خارجی به ۀچبدون اين که زيرسايۀ بر،  و قرانی از کدام منبع گرفته باشماينکه يک تنگه جھادی سابق  وبدون 

وھزار بار شکرخداوند متعال را دارم که درجنايات عليه وطن . ، فعاليت داشتم بليغ عليه مردمم کاری نموده باشمت

  .ومردمم سھم نگرفته ام 

  . ھمين اندازه است فرق اينجانب محمد حيدر اختر و عبدالصمد ازھر

  . رنج مشھور بودن به قاتل و شکنجه گر .  من افتخار می کنم وتو رنج می بری 

  


