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  :يادداشت 

ال" رنا"ضمن ابراز امتنان خدمت آقای  ه پورت ستان آزاد"از بابت نبشتۀ تاريخی شان، تشريف آوری شان را ب آزاد -افغان
  .دواريم با ھمکاری ھای ھميشگی خود بر غنای پورتال مورد عالقۀ شان بيفزايندخير مقدم گفته ، امي" افغانستان

                                                                                                                                 با عرض حرمت
 AA-AA                                                              از طرف اداره پورتال                                              

  محمد سروررنا
14.05.09                        

  
  سرقت برده شدهه  ب،کتاب مفقود نشده

  
شم دي اطرات  وچ اب خ رحيم نکت د ال د دکتورعب شمند فقي د داوين ود دان ردار محم ت س ات حکوم ر مطبوع ان ووزي دخ
ای کمونً  رياست جمھوری سردارموصوف مخصوصاھا وفعاليتھایشھيدازگذارشات بعضی کار  را ستھاجريانات کودت

ده است محابس خلقی وپرچمی بعد ازنجات ازکه من . نوشته بود قراراظھارات پسرش قبل ازين که چاپ شود مفقودگردي
ا باھميت آن متوجه بوده وارزش آ نراميدانه کسی که ب معتقدم ع مناسب به ست يقين ايد درموق ام خود ه دست آورده وش ن

شي مجلس وزراه طبع کند درصورتيکه  اھميت آن کتاب درآنست که ب ر مطبوعات ،من  ءنام خود نويسنده اصلی که وزي
  ، ودوست وھمکار رئيس دولت بود بايد نشر گردد ، درغير آن فاقد اھمييت ميباشد 

د، محترم دکتورنوين فاخانه دکتورطب  فقي سمت والدی ش ان، سرطبيب ق ا، ناشرمجله ترجم سنده وژورناليست توان ، نوي
س شی مجل ات ومن د،وزير مطبوع اده ميون ع ج ھرکابل واق ستورات ش ردارمحمد داووم ان د وزرای دوران حکومت س خ

  .جمله ھمکاران ودوستان شخصی وی بودندويکی از
  . داشتم شخصیمن از چند نگاه با اين دانشمند فقيد دوستی وارتباط 

     . نسوان فاميلي ما بودندجنسعالوه معالج مريضيھای ودند با ايشان رفت وآمد داشتيم به  ـ چون ھمسا يه منزل برادرم ب1
ا گردی درھمان ايام وـ 2 ا ت افتخارش شمندا ن مطبوع ل درکناردان موقعيکه من دروزارت مطبوعات وريا ست راديوکاب

ديمشان را داشتم اوھم عالوه برخدم م ميدي ا ھ اد ب ه زي شرات نيزسروکارداشت ک ات . ت طبابت درامرن ورد جريان ودرم
  . نموديم ودوستان خوبی بوديم  واوضاع جھانی تبادل نظر میوطنروز

ده وازوطن دورشدمابعدازانجام تحصييل بکلوري ً  مخصوصا، ھمينکه من جھت ادامه تحصيالت عالی عازم خارج گردي
اگواردراثر وقوع حاد دبختيھا یثات ن ا وب ا ھ اه ِکود ت د ظاھرش اله اعليحضرت محم للطنت چھل س ی ، سقوط س ی درپ ِ پ

 د بافاميل ويکعده ھمکاران ورويکار آمدن حکومات کمونيستی ومتعاقبا با ايجاد حکومات خودسروبیو،شھادت محمد داو
ازحال يکديگر ھا گرديد لعی فاميوط امنيت و نظامھای قانوني ومھاجرتھای دسته جمه نامھای اسال می که باعث سقجلوب

ون  ه تيلف ه ذريع ا ل موقعيک ديم ، بعدازچندس ر مان ل بيخب ل صحبت ميکردم بافامي ان ازآدرکاب دن اودرالم وم خبردادم معل
نام تداوی وارد اين کشورگرديده وبعدازتقاضا ی ه  با روی کار آمدن کارمل ھمينکه اززندان نجا ت يافته به ویگرديد ک

اپناھندگی سياس انیی دريکی ازشفاخانه ھ ع شمال الم ونی واق ه بيري وروالدیه  ب منطق ده   داخل خدحيث دکت مت گردي
د روز ،کمک پوليس ادرس وی رايا فتمه  بمن  . است تانديم يوبعدازتماس تلفونی با فا ميل نزدش رفتم وچن ا گذش که يکج

سپ و ت دلچ اطره ای نھاي دنیخ وش ناش دفرام ن ميباش د. م ه بعدااردي سی اول ک ت ب ا ل دوری صورت گرف دين س زچن
  ميريخت بگيريم  فرود ابا  مھ خودھا را که بیتراژيک بود، ھردوجانب نتوانستيم جلو اشک چشمان
 روزھای سخت ازباھم می نشستيم  ،اما شب که بود وظيفهرفتنه درتمام مدت چھارروزيکه آنجا بودم روزانه اومجبورب

شنيديمن مختلف دردوراوسرگذ شت دردناک گذشته که ھردودر يم ومي  واحساس.محبس پلچرخی سپری کرده بوديم ميگفت
  .کوچکترين خستگی نميکرديم
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ه ميرفت ه جانب وظيف وزفردا صبح ھنگامئ ک ا ھن ه خودش نوشته وت ابی را ک ده بودب کت ع نگردي تم دادوگفت ه  طب دس
ين جم ات اول سمت جريان ک ق ودم ازي ای خ د ھ شم دي امل چ وان ش ردم بخ صرکه برگ راات تاع ت واج ت ،  فعالي ھوري

ای  قدرتھای خارجی و ناجوانمرديھای بعضی ازآنھا وگاھی بيچائيس جمھوروتوضيح پيشآمدھایومشکالت اولين ر رگيھ
اد ومحابس  ،صی خودموخالسبب حبس ان، يس دولت افغانسترئ ان خ ل بخشش کارکن ات غيرقاب ستان ميباشد  جناي افغان

ه بعد از مطا لعۀ  یآن متوجه ميشوی ک ين الملل رده سياست  بي زرگ وخودسرجھان دوقدرتمن  چه ميگذرددرپشت پ ان ب
ه زمامداران کشورھای مانندافغانستانبا امالت  چگون ه ، ناجوانمر مع ا ل ،فريب ،دروغ ووحشت دان ه چ د ک ام ميدھن انج
اج وبکشوھا سوی آسمان نگريسته ومی گفت خداوند ھيچ باريس جمھورافغانستان رئ سازد را ضعيف ، محت من  يچاره ن
ا شده است  ب تفاده ن تعدادھاومنابع سرشاروخداداد آن اس ود امااازاس اره نب تم اينکشور،ضعيف  وبيچ رايش گف ده ب ن خن واي

ردم م سيارآجمله را اضافه ک ودی ب ه ب ان ک ه ای ترجم وراخراب ساخت بديرمجل ا وزارت ت ودی ام چشمانم ه دم خوب ب
شمانم را ب سمانه گفت وزارت چ ست متب رده نگري شت پ ای پ یآازوازرازھ اه ساخت ب سِگ ست آساندن وليت حرف زؤ م

ا نم درينب ث نميک دره بح ه ب شورما نتيج روزی ک ات ام ورد  زيراجريان ث بيم ری ومباح ادی وبيخب ی اعتم دبينی وب ب
داينما اب  ميباش دی واز کت ه خوان ردراز راک شت پ ای پ دانیۀھ شکالت رامي اه م دی آنگ اه ش دان آگ تھای قدرتمن ،  سياس
   خاطرش را آزرده سازم خاموشی اختيارکردم               با ادامه جروبحثخواستم ن

شرميگردد،درضمن توضيح  بعضی مطالب ديگر گفت  ل ن کتاب ،درين کتاب دوجای سفيد مانده که بعدازپرساختن آن قاب
شتر نوشته شدرفترا داد،خنده کنان  زی بي ا چي اب مذگوردرحدود سيصد صحيفه ي ود  فکرميکنم کت من درمدت سه ه ب

یا  بخانه برميگشت آنر دکتور روزکه درآنجا بودم،ازصبح تاموقعيکه دم الحق  م ه شامل خاطرات چشم خوان اب راک کت
سطح نگری بعضی بر عالوه برتوضيح اشتباھات ريس دولت ،ودرضمنديد خودش بوده  نھايت دلچسپ وروان نوشته 

ذاکرات  رن ما مکه در مورد وطواروپايی ھای بزرگ رازسران کشو ا؛ م تکب شده اند نيزاشاراتی کرده بود،دريکی دوج
ود ،  نمايندگان فوق العاده وتند وتلخ ،مشورتی، خوشبينانه يابدبينانه بعضی  سفرای ممالک مختلف را نيزروشن ساخته ب

ستان  ضايای پشتون ايی مجلس وزرا درموردق ،آب مخصوصا که ازروی برخی گذارش مذاکرات وجروبحث وبرخوردھ
  .ھيرمند ، وروابط باھمسايگان پرده برداشته کتاب رابسياردلچسپ ساخته بود 

ن. ه روزيم دت دوس دم ،ازآنجا در م را خوان صف آن ودم بيشترازن ا ب ه آنج ه درآک نھمئيک ع م ته نموق صروفيت داش  م
ا اصراربيشترتوقف نميتوانستمو ود ب ده ب ع نگردي اب چون طب شتم، کت ور  آ؛جانب مونشن برگ اقای دکت اوردم ب ذا خود بي ل

اھم صحبت .باقی آن ناخوانده ماند ردچند بارکه تيلفونی ب ه ک دم ک رده ومتذکرگردي اب توصيه ک ع آن کت اره طب  يم من درب
ه  ده مفيدبرای نسل کنونی ونسلھای آين ی ک شه ازمريضی لعنت رده ميباشد ، ھمي و وروشنگر بسی وقايع مجھول و پشت پ

  .دامنگيرش شده بود شکايت داشت
ده ودرد آ اورا ظه ای که پسرش خبرفوتآن لح ود ابالغ کرد ،سخت تکان دھن ه جھت اشتراک درمراسم ..ورب روزی ک

تم ببه پاکستان منتقل ميگر" جناب حکمتيار"کمک ه تشيع جنازه اش که ب ورت رف ه ه ديد  فرانکف ردم ک پسرش توصيه ک
ه رد ک ده ک د ،وع درش باش اب پ داکرده متوجه کت را پي ظ وچ دربرگشت آن د درحف دازعودت ا.اپ آن ميگوش ستان بع زپاک

سيکه از سفانه گفت کتاب را نيافتم مفقود شده  ب،بارديگرتوصيه خودرا درآن باره تکرار کردم ، متآ تم ،ھرک ه جوا بش گف
رده استه بودب چون متوجه  ا ھميت آن ن اطالع داشتآ ويم .  سرقت ب رده مي گ ی را تکرارک ذ کرقبل ابت  اھميت کت

  شد شاريابد فاقد آن اعتباروارزش ميبا انتبه ھر نام ديگرکه،واالبايد نشرگردد ه نام خود نويسنده رآنست که بمذکورد
رم شايدباشد ،ه ب اب راب خاطرخواننده محت وين کت اب ن ودم موقعيکه جن بال متذکرشده ب ا درکه ق تم داد گفت دوج اب دس ت

شرميگردد،اما جا ل ن اختن آن قاب ه بعدازپرس فيدمانده ک ه آن ھارانس اب متوج دن کت ده گفت درحين خوان ا خن داد وب شان ن
ارم  ه اينک درينجامينگ افتم ک وانی يکجای آنراي ه (خواھی شد،خداکند که آنرا پربت سنده ن ه عين جمالت و کلمات نوي البت

د  ب آن ميباش وم مطل امل مفھ ه ش س) [ ،بلک ای کموني ای توپھ ه ھ ای جنگی وفيرگلول ه غرش جيتھ ان لحظاتيک تان درھم
ا  ای آنھ ق پروگرامھ اطق موردتوجه شان برطب ه درحضوررھبربمی درفضای شھرکابل ،مخصوصا درمن ه پيچيدماھم

تيم،نراالن نشسته ودرباره اوض و بعضی جشمول برادرشان سردارمحمدنعيم خان ادل نظرداش د اع جاری مذاکره وتب  يرق
د سرآوزيرداخله اصرار ستداشت باي ه محبوس ھستند محاکن کموني ه صحرائ ک وری اعدام شوم ند، زيرااوضاع ی وف

ايع اگرآريافته ادرموقعيت خطرناک قر ل تنھا نجات يابند فج وع ميپيوندده صوربغيرقاب اممکن استوق ه نجات ازآن ن  .ک
ا دروؤيعجوالنه وغيرمساقدام ھا نظريه فرمود چنين سردارمرحومی باعصبانيت بعليه اين  ردم النه نه تنھ ا خود برابرم م

ان بلکه در د مارانيزمقابل مردم جھ روشجنايتکارمينمايان د وطنف ه عالوه ازچن وکرب ه شخصيتان  ون زرگ  بيگان ھای ب
وی  بسيارمضحک ومسخره است که با تااين نظريه ملی وسياسی ميخواھيد بسازيد  ارنوال مواجهڅئيد عبد المجيد خان ل

  سوی يکديگرمينگريستد ه گرديده وسا يرين  ھرکدام خاموشانه ب
ه برخوز ه يرداخل د دقيق ن است وازاطاق برآمدچن د م دم درگوشه نيزنظرببع ارج  ش دۀ ضرورت ازمجلس خ  يردھليزق

ددرين قھر که معلوم ميگرديد آوازبلند ش زوزيرداخله راديدم باکسی تيلفونی صحبت دارد اما ا ا عصبانيت ميگوي بوده وب
ه حيث وزيرلحظه ازسردارامرگرفتن وفرستادن  مشکل وازناممکنات است من  ثب ين آوازمرابحي رميکنم وھم ه ام  داخل

ری سثبت وقيد کرده ھمه را اعدام بکن امر دم برايت تحري دھم ھمند ھمينکه آم دازمکث مختصر،نميدانم ازجانب . مي بع
رد  دام شخص صحبت ميک ا ک ستم ب رميکنم ، ندان ن ام ه م زد ک شمگين دادمي ره خ د وچھ ه شنيدباصدای بلن ل چ ه مقاب ک

رش را صبانيت ب اوام ون راباع ک تيلف ت  گوش ول نداش روه قب ن ف ه وط ت ھم د گف دای بلن ت وباص ايش گذاش  ش،ج
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دج ده ان اين ش نه ب.نايتکاروخ ت دري ست وگف ويم نگري د س ررا ميخواھن ت امررھب ع وحال اب  درحاموق ه جن يس رئليک
 کهخواھد متوجه نيستکمک ميه وفادارا باعتماد به گپھای وزيردفاع که رفته قواھای و بينی دراوضاع   خوش، با جمھور

تھا ه دس ده وچ ال وروزگارآم ه ح رون چ دئدربي ی را .؟.ی کارميکن ت ک در لعن تم اوپ تم گف زاح داش رايش م ن ھم م
ام آن جنايتکاران را مرھبر راچه ميگوئی ؟ بدون کوچکترين تأميکشی؟جواب  ردم را از مل گفت من تم يکشم وطن وم

ن را گفت وداخل اطاق سردار رفت د ازآمصيبتی که آمدنی است نجات ميد ھم ، بع اب ] ن سردارمرا اعدام کند اي درکت
ود ده ب فيد وخالی مان ين اسم،  س ور موصوف نممذکوريکی جای ھم ی دکت دام شخص يد يعن ا ک ه ب ه وزيرداخل انست   ک

  ماند اماجای سفيد دوم چون کتاب را تا آخرنخوانده وازخودش ھم نپرسيدم  لھذ ا نزدمن مجھول صحبت داشت 
ائی سردارمحمدداوو: واماعلت حبس خودرااينگونه اظھارداشت   سران درمورددخان را کمونيستھاميخواستند  تصميم نھ

ه ن مجلسدرآيس دولت  وخود رئ؟ ازچه قراربوده محبوس ساخت بدانندکهآنھارا  خلق وپرچم بعدازينکه ه وچگون  چه گفت
ارنظرکرده شی اظھ وين من س وزرا؟چون دکتورن تندبودء مجل ه  ن اززباميخواس ستند  اوک ه ميدان حيح وثق شنوندص  . ب

ه تصوراينکه سود نبوده اماکمونيءموجنروزدرمجلس وزراصورتيکه قراراظھارآقای نوين اودرآدر تان اين ادعای اورا ب
اخن کشيدن رس ھارا سنگين جزا ر وفشا فتندرپذي ازبيان حقيقت طفره ميرود نمی ا سرحد ن ه ت ايد قرارترميساختند ک ن بي

اردست چپ او را ميکشيد وویيس خاد ناخن انگشت پنجم ئِی که سروری ر درھمان لحظه اجناب نوين  ا اظھ سوگند   ب
زی ات يک سربازباعجله واردم نبودمن حاضرء ن مجلس وزراميزد که درآداد  گفت  اق شده درگوش سروری جالد چي
ه وی ج دقيقه برگشته ق بيرون رفته وبعدازچھارياپنتاازا يکجا باسربازمذکورواو  افرداخوب ه  گفتوخطاب ب اره ت ،درينب

دار حق خود ه فکربکن وب م روام دازبيان ظل رداحقي بع داريم واال ف اری ن اتو ديگرک تھا دقت ب اخن س  دننخواھ وپاھايت ن
  .  قطع گرديد  ،سلسله تحقيق درينباره امابعد ازھمين لحظه. داشت 

شيده چون در نزدمن که اينک بيانگر گفتار دا نشمند فقيد ميباشم اين حقيقت که ناخنھای پنج انگشت دست چپ مرحومی ک
ن  ورد روشن شدن اي رده ودرم شده يا تنھا از انگشت آخرين آن ، مجھول ميباشد طوريکه به محترمه خانم شان رجوع ک

نباره  کسی چيزی بگويد يکه من تحمل شنيدن اين واقعات را نداشتم نميخواستم دريقيقت کمک خواستم فرمودند از آنجائح
ااما پسر شان که . يا چيزی بشنوم  لھذا اطالعی ندارم  ر کامپيوتردراي ا مشغول کارميباشد  بحيث انجني الت متحده امريک

د داوو» کوچی جناب « نمبر تيلفون يکی از دوستان و رفيق زندان پدرخود  ر که درعصر حکومت  محم فير کبي دخان س
وين من من داد ،ه دربلغاريا بود ب  طوريکه ازاوشان کمک  خواستم فرمودند درموقع تحقيق وناخن کشی مرحوم دکتورن

م اتچشم نديده امه در کوته قفلی ھای پلچرخی محبوس  بودم که ناخن کشيدن راب اقی شدم  اما پس ازآنکه با جناب شان ھ
اب ه ب.ازکشيدن ناخن خود  که توسط سروری جالدعملی شده قصه ميکرد  دان عال وه جن ه درزن د ک ه و کوچی گفتن روي

وی  اب څرفتار با جناب حقوقی ل د داووارنوال و جن ر مطبوعات حکومت محم وين وزي ده و شديد ن دخان مرحومی زنن
    ./بود

ردم ب ه ه برميگ وين ک اب دکتورن ار جن ارگفت ستانۀ درب ای کموني ای روزکودت حنه ھ ضی ص ت بع ين اظھارداش :  چن
ا  هه  بروزکودت د ک ون ش ن تيلف ه وزرااست بيائدايرء وزرا درحضورسردارمجلس م د ،ھم اءي ورد   ب راالن م ده جن يکع

ه و اعدام  اعتماد سرداردرارگ جمع شد يم ودرينباره مباحث مختلف صورت گرفت ، وزيرداخله ھی اصراردر، محاکم
   . گرديدان وخود رئيس جمھورمواجهشديدعبد المجيد خداشت که با مخالفت 

ه باين نظررسولی وزيره وبنميکردموضوع راآنقدرمھم فکر ه قبال ھم اشاره کردم  طوريکيس دولتئِشخص ر اع ک ه دف
ان ه  وھمچننين به بودترک گفته ورفتمجلس راکا بل ه غرض انتقال قوای داراالمان ب ايرنيروھای نظامی اطمين کمک س

اليه شت که باد د درح ا نمی مان ه کمک ميرسنداواينگونه بيچاره وتنھ د  از اوضاع وک وم ميگردي ات معل ای جريان  پالنھ
د گوسفندی ودشمن قبال تھيه شده بود  شانی مانن ھرکدام يکی به تعقيب ديگر اجرا ميگرديد رفقای ما ھريکی درحالت پري

سه صحبت میه که خودرا درمقابل گرگی ببينند مشوشانه يکی ب اه درجل سته گ اھی برخاسته  سوی ديگرنگري د ،گ کردن
د  سردارمحمد نعيم برادرسرداردرباره ا دھليزبامن دريک گوشه. گشتندبيرون ميرفتند وبرمی  ی وطنين ب ل آن  بخت وعل

رديم اومی صحبت می ا ک ان دوستان وھمکاران م ار گفت درمي ا م اد م ه ازحسن اعتم ود ک  سوء ھای آستين موجود ب
ه  يد واال من گفتم شا. قتی ميدانيم که ھيچ نميتوانيم واين را و.نده ااستفاده کرد حضرت اطالع داشته باشند درجلسه قبلی ک

ه بعد ازقتل خيبرصورت گرفت، وری گرفتاروتوسط  قديروزيرداخل ستان ف ه سران کموني رديم ک ده ديگرعرض ک بايکع
ه صحرائ دام شوند رھبربامحاکم د  مخالفت تعصبانی بايداع ه فرمودن ه ماصحبت ميکرديم وزيرداخل ين لحظه ک درھم

ردارمحمدنع ده ازس ه آم ورباعجل يد درم ان پرس شنھاد يم خ سه سفيرد پي تن درآبفران اذ  نه رف صميم اتخ ه ت فارت چگون س
د  بعدا فھميدم که سفيرفرانسه به آنھا پيشنھانداشتم متعجبانه سوی آنھاميديدمچون من ازين موضوع اطالع «   (؟ فرموديد

ذ را م اين پيشنھادنعيم خان گفت برادرسردار )د محفوظ ميماننن سفارت پناه ببرندکرده که به آ  وگفت هيرفت برای خود نپ
رم مرگ ه منظورنجات ازمرگ ،دروطن خود به حيث يک سربازبه برای من شرم است که ب اه بب سفارت خارجی پن

ده ھزاربارترجيح دارد ، امارفتن ديگران ب ا برون ا .شمول اعضای فاميل را قبول کرده ودستوردادند که ھمه فوری آنج ام
دگی ومرگ شوھرم شريک ميباشم  نيزرفتن به ھمينکه خانم شان ه وگفت من در زن ه سفارت را نپذيرفت صميم ب ه ت  ھم

  ..ماندن درھمينجا را گرفتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

ر و شديدتراستماع  اد ت ه لحظه زي ه ھا؛لحظه ب ان ونال درھمين موقع آوازفيرتفنگ وتفنگچه وبمباری طيارات جنگی وفغ
رود ھمينکه برخواست اقواست داخل اتخان ازجا برخاسته ميخميگرديد سردارمحمدنعيم  د ب ه  که ھمه موجود بودن  گلول

  اق رفترده ودست خودرامحکم گرفته داخل اتبد ستش اصابت ک
ا، آ ه وفغانھ ه لحظهخال صه پس ازآنھمه سروصداھا ، نال ا ، لحظه ب ه باريھ ان  وازفيرتفنگ وتفنگچه وگلول احساس چن

   .شوندميخواھند پنھان  محل امن بوده موشی ميرود وھريکی درجستجویه سوی خاگرديد که اوضاع ديگرگون شذه وبمي
ارت موجودجاھای امن  جنراالن در  وزيرمخابرات ، بعضی وزرای ديگروبعضی،من ن عم ه دري ود ک ده ب  داخل گردي

   يم بخشيت صورت مؤقت نجاه وازاصا بت گلوله وکشته شدن ب دورکوشيديم خودرا ازنظرھاھريکی مي
   

د وگاھگاھی مھای بعضی اشخاص که آھسته سکوت مرگبار فراگرفته ،جزآوازقدھمه جارادرمدت کمی   حرکت ميکردن
م صدا ديگرگپ وسخن آ زی رام وک د چي تماع نميگردي ار.اس ه ک د ک ده می ش ا امافھمي د ئھ ام می ياب دا.ی انج ده ًبع  فھمي

د ؤقتی درخال ل آش ی م ازه ھارابن خاموش د ه جن ال ميدادن ای الزم انتق اتپ.جاھ ن عملي ام اي ربازان س ازانج  ،س
صبان رده ای ديگروصاحبمن ا م ده ي ستجوی زن ه ا  درج مک ان در س ه ب ش ستی ک ود ه ل ده ب ته ش تند نوش ت داش دس

گ سربازنزد شخص  با يآنگاهند ، داد بقت ميمطاھمان لستھا با  ورا پرسيده ۀ وييافتند نام ورتب ھريکي راکه می.گرديدند
 تحت مراقبت،  اگرمرتبط با کمونيستان  بودن اشخاص بعضی ازي .جو، وخاتمه عمليه جست ازپس .مؤظف  ميفرستادند 

ه درآ ده ک د ، يکع دمرخص گرديدن دايت طلب بودن ا ھ ای مختلف  ن لحظه مجھول وي د دراطاقھ سيم گرديدن اتق ه ئآنھ ی ک
  يافتند  درھمان شب به پلچرخی انتقال وشناخته شده بودنددشمنان ثابت 

دم فکراخانم سردارمحمدنعيم مؤظفين معرفی ميکرد ه ای که سربازمرا بدرھمان لحظه   ه رميدي ده ھستند ،کردم ھم  زن
يده ديگران ھمه باند سالم مانده و  بود پناه بردهميزنوه اش که زيرسفانه جزھمين خانم ورفقا گفت متأيکی از ه شھادت رس
ده گفت درقسمت قای نوين درھمين اند آ ای يکی از اتضمن خن ان شدگان  تاريک اقھ ه يکی محل پنھ ان لحظه ک  درھم
ورچراغ نامش را نمی گيی از رفقای مارا يکجو بود  ومشغول جستحب منصبان کمو نيستی  ازصا ه ن ين ک رم يافت ھم

رو تی را ب ل دس ام ومح ت ن داخت وگف و،يش ان ار خودرابگ ودرامعر ک صاحبفی کردوی خ ده  ،آن رويش دي صب ب من
تان وھم ب دوس ت عج ود فراراظھارداش شنکوف داده وخ دھن کل ودرا ب د ، رھبرخ اداری بودي اران وف د ؟ او بک ه کردي

  »چرخ بازيگر ازين بازی ھا بسيار دارد «:جوابش گفت 
ود گوشه ]شھادت دوستان اطالع می يافتيم احساس شرمساری ميکرديم ازنده ماندگان يکديگررا ديده واز ھمينکه م ن ب اي

اب گذارای از درجات کت ار ومن ات گفت ت محش ک دوس وين تراژي ور ن وم دکت شمندم مرح رم ودان زرگ  . ت ايعه ب اماض
رده باشد بدا نشده وازنشربازماند  وکسی که آکتاب پي نونھايت تآسف اوراست اگر آ نظر من جنايتکاروعمل ه نرا قيد ک

   اوغيرقابل بخشش است  
ايد درگوشم گفت مريضی ھستم   با آن دوست دانشمند ، فظی خداحاميخواستم به مونشن برگردم موقع  ه مدت  کمی ش ک

شازنده بمانی من خنديدم وگفتم اميدوارم که سالھای طوالنی زنده باشم  ا خاطر پري ا  ب دم درضمن صحبت ب شن آم ن مون
اره د کتوراستاد گرانقدرومحترمم  سنده  درب تيا مؤرخ و نوي يد قاسم  رش اب س ردم گفت جن ابش صحبت ک موصوف وکت

ودرا ب اب خ شم مه کت ون چ ته چ وب نوش دم خ ود خوان تاده ب ايقدن فرس ودش و حق د خ ه ي ات ثق ايع وجريان ل  وق قاب
داعتبارميبا ه درش بموضوعات ومطبعضی  مخصوصا ک اب ال ر اھميت کت ته ب اتی دلچسپ انگشت گذاش م ومعلوم  مھ

  افزوده است 
ستان جنايتکارھزاران ه حيات و ب به ارواح پاک  تمام شھدای اين راه درود وتدرينجا که عرايض من خاتمه مييابد کمو ني

دواريم  م  امي ه وھ رين گفت ی ازنف ه روزی يک ت پدرراازگوش د وذيقيم م مفي اب مھ د ان کت اب دکتوربتوانن دان جن فرزن
     .طبع رسانندبه دست آورده ه وکنارمنزل ب

 


