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بھ معنای تجدید میثاق با آرمان آنھا است. جنبش ملی و انقالبی افغانستان القدِر جلیل  دایاد بود از شھی
میراث مانده است. بھ و راه و رسم مبارزاتی شان  ، اخالقاندیشھتنھا برای ما  مزاربی  خونین کفنانِ  از

 ھمو من چھ بد بختم کھ ھ. عمل کنیم انھآن متحد تحققدر راه  و شمردهمحترم را  بزرگ مواریثاین 
بارۀ نوشتن در ھیچ کاری بھ اندازۀ . رانمقلم می  شھیدم یکی از یاران بارۀدر در چنین روزی  ھسال

  محشور بوده باشی. اوبا آنکھ  بھ ویژه، ستنیتر  آزار دھنده تراھ رفیقِ  مرگِ 

چند  سامایی شھیدیک  ۀبھ من وظیفھ سپرد تا در بار، را دارداین محفل  یبرگزارافتخار کھ  »ھجاما«
روی کردند، اعدامش  ی کھدیدمش و تا آخرین روز ھایپلچرخی در زندان شھیدی کھ  ،بنویسمجملھ ای 

، استواری او  واو، شوخی ھای او، سخن ھای عالمانھ ا ھای . خنده ھای او، ناراحتینشستیمیک سفره 
خیال می کنم زیر نظرم می آید.  صالبتشرچھرۀ آرام و پُ  نشده است. لوح ذھنم پاکاز ھنوز  او وقارِ و 

 می خندد و ھیچ نمی گوید. شوخی می کنم،او  بامن  ،نگردبھ سویم می او متفکرانھ 

آشنا او واالی  شخصیتِ با محترم  حضارعده ای از از دست رفتھ نعیم ازھر نام دارد کھ  این عزیزِ  
خواھش  گرامیدارد. من از این دوست  تشریف او جناب رسول جان در جمع ما برادرِ رسندم کھ خُ  .نداست

بھ  مھربان قدم رنجھ کرد و تا ھالند این مردِ کردم تا در بارۀ زندگی شخصی نعیم جان معلومات دھد. 
گفت  برادرشدر بارۀ سخنانی  رسول جان ت خوبی بود برای خالی کردن سینھ ھای ما.. فرصآمد دیدنم
  جاودان یاد تعمیق بخشید. شناختم را از آن مبارزِ کھ 

بھ دنیا در یک خانوادۀ تھیدست در شھر ھرات خورشیدی  ١٣٢۵، نعیم در سال ازھررسول  گفتۀبنا بر 
نانوایی  روز مزدِ  کارگرانِ  از او بزرگ تر  دو برادرِ . ھفت سالھ بود کھ پدرش را از دست داد. آمد

 .گرفتندو تأمین معیشت خانواده را بر دوش جان نعیم سرپرستی بودند کھ 

صنف ششم در آن مکتب درس تا پایان شامل مکتب ابتداییھ سیفی شھر ھرات شد.  ١٣٣٢در سال نعیم 
 . مزِد زحمتش را بگیردتا چند افغانی گردی نشست ابھ ش بزاز  نزدِ ، خواند. عالوه بر درس مکتب 

سلطان غیاث الدین غوری مشھور بھ لیسھ سلطان شامل لیسھ را بھ پایان رسانید و ابتداییھ مکتب دوره 
 ھرات شد.
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. یک سمستر را در فاکولتھ طب پوھنتون کابل سند فراغت حاصل کرداز لیسھ سلطان  ١٣۴۴در سال 
 .تحصیل را ادامھ داداقتصاد  ۀو بھ فاکولت گفت آن را ترکدرس خواند کھ بعدا 

و شش ماه دوره احتیاط سربازی را  رسانیدرا بھ پایان اکولتھ اقتصاد پوھنتون کابل ف  ١٣۴٨ در سال 
بھ  یکوتاھ برای مدتمامور بانک انکشاف زراعتی شد. در ھمین موقع جھت تحصیل بعداً  ،پوره کرد

 ایتالیا سفر کرد. 

 ازدواج کرد کھ حاصل ازدواجش سھ دختر می باشد.  ١٣۵٣در سال 

. نشان می دادآغاز کرد. بھ کتاب ھای ادبی بیشتر عالقمندی مکتب را از صنف ھفتم  مطالعھنعیم ازھر 
اشعار شاعران بزرگ از آن جملھ حافظ شیرازی را می خواند . یافتش گستر اتشمطالعدامنۀ آرام آرام 

 انھماک. اعضای خانواده بزم شعر خوانی برپا می کرد با اشتراک و تمامی اشعار او را از یاد کرده بود.
خودش نیز شعر بسراید، ھرچند کھ  گردیدباعث و قریحۀ ذاتی اش او در شعر و ادب زبان پارسی 

نیز عالقمندی و  مجسمھ سازی و عالوه بر این، بھ ھنر رسامی اشعار زیادی از او باقی نمانده است.
  دسترسی داشت.

ھبران . با رپیوستجریان دموکراتیک نوین بھ  و رو آوردمکتب بود کھ بھ سیاست صنف دھم  ازھرنعیم 
رستاخیز، انجنیر قدوس، شیر آھنگر، ماما غالم لھ با حبیب منصوری، عبدا آن جریان دیدار ھایی داشت.

 .شدمحمد ، کریم و دیگران ھم فکر و ھمراه 

ه نعیم شامل گرو کودتای ثور بھ رھبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ پیروزی رسید. ١٣۵٧سال 
 . گردیدھای متحده برای تشکیل سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما) 

در  ١٣۶٢از طرف خاد دستگیر و در سال  ١٣۶٠در سال  بھ زندگی مخفی رو آورد. ١٣۵٨در سال 
 زندان پلچرخی اعدام گردید. 

بودند. آنھا کوشیدند تا نعیم افغانستان اعضای حزب دموکراتیک خلق ازھر اقارب نزدیک نعیم دو تن از 
و در تلویزیون  شتگمی  از راھش براین کار شدنی نبود مگر اینکھ نعیم از اعدام نجات دھند. را 

و اما نعیم کجا و توبھ  ،گردیدمی تخفیف مجازاتش . این شرطی بود کھ باعث می کرداظھار ندامت 
جسد او را بھ خانواده اش تسلیم  تااقارب او اعمال نفوذ کردند وقتی نعیم اعدام شد، ھمین  کجا.استغفار 

بھ شھر  ، هرا از زندان پلچرخی تسلیم شد اوجسد  ،ۀ نعیماعضای خانوادتالش آنھا نتیجھ داد و  دھند.
  بھ خاک سپردند. جاو در آن  ندھرات برد

 روانش شاد باد!

 ١٣٩۶ جوزای–رسول ازھر 

*** 

عقرب سال (پولینوم دوم  پس از »ساما«در نعیم ازھر  نقش ،داطالع دار مقالھنویسندۀ این تا آنجا کھ 
 خالء استعفا دادند.» ساما«منتخب در اولین کنگرۀ سھ تن از اعضای رھبری . درخشیدن گرفت) ١٣۵٩

برخی ر کردن این خالء و رفع برای پُ . بھ وجود آورد »ساما«در درون  مشکالت معینی رارھبری 
و چھره ھای جدید بھ پولینوم قدیم اعضای رھبری . سازمان برگزار شدپولینوم دوم دیگر  کمبود ھای

شرکت  از طرفِ با نام مستعار آذر  او می شد. ی جدیدھا چھرهنعیم ازھر نیز شامل  کھ دعوت شدند
پس سازمان عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیتۀ فرھنگی  آذربرگزیده شد.  »ساما«کنندگان در رھبری 

بھ )  - »ساما«ارگان نشراتی  -ندای آزادی توپخانۀ سنگین سازمان(در ھمین زمان بود. از پولینوم دوم 
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نوشت و می برای ندای آزادی مقالھ  آذر. نھاده شده بود آذر بر دوش مسئولیت آن کھ غرش در آمد
در اوضاع و شرایط بسیار پیچیده سئولیتی چنین مو پیشبرد  فتنپذیرکرد. می مضامین وارده را اصالح 

شرافت  ااین وظیفۀ سازمانی را بآذر  آتش بود. ی ازبھ معنای نشستن روی خرمن، حساس و طاقت زدا 
  .باقی ماندولیت بر دوش او ئھنگام دستگیری این مسمدیریت کرد و تا  کاردانیو 

این سازمان  برای سازمان ما مرگبار بود. تقریباً ھمھ مھره ھای درشتِ  ١٣۶٠اسد سال  ماه  ضربات
 ھمگان چشم امید بھ او بستھ بودند.بود.  باقی ماندهنعیم  تنھادفتر سیاسی  اعضای از. ندبھ کام دشمن رفت

. با آنکھ می بمانددور بسازمان ھای جاسوسی دولت  چشمتا از  وقتاً شھر کابل را ترک گفتنعیم م
این خطر را جدی نگرفت و یا نتوانست شکار شده اند، باز ھم  »خاد«دانست ھمکاران نزدیکش توسط 

پرسیدم کھ چرا بھ  نعیممن در زندان از . بھ تلھ افتادآنکھ تا  او دوباره بھ شھر کابل آمدجدی بگیرد. 
  سکوت کرد و ھیچ نگفت.او کابل آمدی؟ 

ش افتاده بود کھ چار و ابار سنگینی بر شانھ کرده بود.  »ساما«کھ نعیم خود را وقف  تردیدی ندارم 
او نعیم و یاران  گوناگونیھای ھا و مجبوریت محدودیت  صد البتھ کھ. حمل می کردآن را  بایدناچار 

جای  خودامروزی قضاوت در محدودیت ھا را و ھا  ناگزیریاگر این  .بودند گرفتھرا در محاصره 
  داوری ما منصفانھ نخواھد بود.، یمندھ

ما جناب انجنیر یقین نیز از نعیم ازھر خاطراتی دارد کھ شما را بھ شنیدنش دعوت می رفیق ارجمند 
  کنم:

 
 بھ .  دانستم نمي را او اصلى اسم اول سال در. داشتم مستقیم تماس سال دو حدود آذر با من«          

 برھھء درین خوشبختانھ. بود سیاسى و تشكیالتى ارتباط یك او با من وشناسایى رابطھ دیگر، سخن
. حد اقل یكبار در شداو زیاد  دید من و باز ، دید ومی شود ١٣٦٠و ١٣٥٩ سالھاى شامل كھ زمانى

  ھفتھ وگاھى ھم چند بار در یك ھفتھ یكدیگر را مالقات مى نمودیم.
ً  آذر با من زیاد تماس دلیل         ای  تشكیالتى) منطقھ( زون مًسولیت او اینكھ اول :بود چیز دو عمدتا

ن وقت بعضى از آدوم اینكھ در  .عالیت داشتمف حوزه نآ درنیز  من كھ داشت عھدهر ب  كابل شھر در را
اوقات بعد از ختم این نشستھا نزد ما  گاھیاو  شد. جلسات حلقھء رھبرى سازمان در خانھء ما دایر مي

 ھمیشھ ولى ، بود تیركرده را سازى نوشت سر و  جدى بسیار بحثھاى روز طول در میماند. با آنكھ 
  .بگویداگون ، با جبین باز و صمیمانھ پاسخ گون ساحات در من پرسشھاى بھ بود حاضر

بر جا  ناگوار یا و مثبت اثرات خویش ماحول اجتماعي و سیاسى محیط بر انسانھا ، تاریخ روند در
 میتواند اثرات این پیامد و اندازهء ، شان سیاسى و اجتماعى موقعیت ، توانمندى بدرجھء و میگزارند،

زندگى  یا بر و ن اثرى بر محیط اجتماعى دور وكوچكتری كھ ھستند ھم وكسانى. باشد مخرب یا و مثبت
 این «كھ ندانستھم  خیام چون اندیشمندى ند كھ ی ادیگران ندارند . بھ سخن دیگر این دستھ افراد آنھای

 »!  بود چھ بھر از آمدن و رفتن
 سیاسى محیط بر مثبت اثرات مجموعھء با كھ بود خود دوران انقالبیون و فرزانگان  نآ از آذر اما    

 طوفانى، زندگى انقالبیش را شجاعانھ رقم زد. بسیار متالطم و ۀوجنبش روشن فكرى یك برھ
 از پیش مبارزاتى فضاى و نوین دموكراتیك جریان سیاسى فعالیتھاى دوران  در آذر شھید با من      

 مردم آزادیبخش سازمان تشكیالت درون در وى با بیشتر بلكھ نداشتم، مستقیم رابطھءضد روسی  جنگ
  .طلقخفقان م آن ھم در یك زمان بسیار دشوار مبارزاتى و ستان( ساما) در ارتباط بودم وافغان

 مركزیت و كابل بھ غرب وحوزهء ھرات از شرایطى در آذر تشكیالتى و انقالبى فعالیت ساحھء     
 یكطرف از. ساخت مي متشخص ساز سرنوشت و مھم بسیار ویژگى دو را سازمان كھ انتقال یافت

 جانب از و بود، نگرفتھ آرام مجید ششھید رھبر دادن دست از ناگوار اثرات بخاطر ھنوز »ساما«
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 ھر كھ ، داشت دست روىرا  مبارزاتى متعدد ساحات در وسیع كار یك پالن و برنامھ سازمان دیگر،
  .بود توانمند و صادق ، ایمان با رھبران و ھا كادر نیازمند آن بخش

) چند اولویت گنجانیده شده بود : ٦٠-٥٩برھھ ( سالھاى  درین »ساما« سازمان مبارزاتى پالن در      
متعدد حوزهء فعالیت ھاى سازمان، گسترش مناطق  ھا و تكمیل پروسھء ادغام تشكیالتى میان واحد

بیرون دادن نشریھء نداى آزادى، تكمیل  نشر شب نامھ ھا و فرھنگى بر ضد دشمن با -تالشھاى تبلیغاتى
جبھات گوناگون نیروھاى بنیاد گرا در وسط این ارتباط میان كار نظامى شھر و روستا كھ وجود  ۀحلق

 تیوریك كار وتعمیق میساخت مشكل برابر چند را  یردو بدنھء كار ، عملى ساختن این امر ضرو
 و نشر فرھنگى كار مورد در بخصوص.  كشید زحمت ھا زمینھ این تمام در آذر شھید.  كادر وتربیھء

 ھمچنان در زمینھء كار تیوریك و آموزشى.و " آزادى نداى"  اول دور
 دگم امامند بود، باور سخت انقالبى ولوژىئاید بھ ، داشت رشورپُ  باطن ولى آرام ظاھر ، شھید آذر      

 مجبور اتوماتیك را خود میخورد، بر ای تازه بحث بھ یا و خواند مي را مطلبى  وقتى او. نمی اندیشید
نمود. من در بحثھاى وى ھمیشھ  ق و بحث ميتعم مربوط قضیھء در بلكھ یافت، نمى آن رد یا قبول بھ

كرد. روزى از او پرسیدم كھ روسھا  یششد از الى كتابھا پیدا یافتم كھ كمتر ميمی  ىاچیز ھاى تازه 
چرا  كنند و مردم ما بھ شدت عمل مي رژیم دست نشاندهء شان چرا اینقدر در مقابل مخالفین سیاسى و و

ھار اند؟ او در جواب دو مسئلھ را مطرح نمود. اول اینكھ دولت موجود روس از  آدم كش و حداین تا 
ستى كھ صاحب حوزه ھاى یستى سر بر آورده كھ در رقابت با دیگر دول امپریالیسوسیال یك نظامِ  درونِ 

دوم اینكھ  .استثمار از استعمار كالسیك اند بھرهء كمترى دارد كھ براى رقابت باید زودتر بدان دست یابد
ستى است. فاشیزم بھ سرعت متشكل میگردد، بھ شدت عمل یشیوه عمل وخط فكرى نظام روسى فاش

گفت دو آدم در افغانستان بیشترین خدمت را بھ روسھا  ھمیشھ مي یكند ولى زود ھم از بین میرود. اوم
بین بردن مخالفین  ورش حزب دیموكراتیك خلق وحفیظ هللا امین در ازپر كردند. داود خان در رشد و

 روسھا در افغانستان.
 مردم آزادیبخش سازمان بر شصت سال اسد ماه در »خاد« جھنمى دستگاه و روسھا ضربھء       

 بار زیر را او كمر ھم و یارانش بھترین رفتن دست از خاطر بھ ، شكست را آذر كمر ھم ، افغانستان
سپس بھ میدان  را بھ زندان و ھمان سال او قوس در انجام سر ضربھ این ۀادامکار خم نمود.  سنگین

  .كنم مكث كمى خواھم روى دستگیرى ھا و سپس اعدامھاى دردآور،  اعدام برد. مي
 داكترین. درپى پى كھ یكبار نھ و قوى بسیار شوك ، دیدیم شوك ضربت درین ما كھ اینست واقعیت       

میان آمد. این ھ ز مھم آن ( ملتون فریدمن) بپردا رى وتیو نوین زمیبرالیل با كھ است ای تیورى ، شوك
 رژیمھاى استبدادى و زندانى توسط سازمان ھاى مخوف و ۀدر درمانگاه ھا، ھم در شكنجتیورى ھم 

بشرى ، ھر چند زندانى مقاوم تر باشد  ھم در میدانھاى جنگ كار برد دارد. بر مبناى این تیورى ضدِ 
در  روان را داد. باید شوك یا شكنجھ بیشتر باشد، بھ طرف مقابل یا زندانى نباید فرصت آرایش فكر و

میدان جنگ ھر چند طرف قوى وسخت سر باشد باید شوك یا حملھ را قوى تر وارد نمود. جنرالھاى 
  وسعت خاك عراق وارد كرد. قوى بھ بزرگى و گفتند ، درینجا باید شوكِ  امریكایى در جنگ عراق مي

آمد. دستگیرى رین برش زندگى سیاسى اش بدین حالت گرفتار د شھید، آذر سازمان ما، سازمان      
رھبران در شھر، حملھ ھاى پى در پى بر جبھات نظامى سازمان در روستا بخصوص  كادر ھا و
ھنگى كامل در ھما آن فشار احزاب اخوانى، كھ تصادفى نبوده و اطراف كابل، ھمزمان با كوھدامن و

 »ساما«بزرگ بر  وارد كردن یك شوكِ  ى از ندگگرفت ، ھمھ و ھمھ نمای با نیروھاى دولتى صورت مي
 بود . »ساما«بھ بزرگى وارده  بزرگى شوكِ  بود. وسعت و

 بر شھر، در ندیده آسیب ھاى بدنھ تنظیمِ . شد گذاشتھ آذر دوش بر سنگین بار ،بعدھ ب ضربت ازین     
یارانھ ھوش خورد بر و شمالى جبھات نظامى امور بھ رسیدگى روستا، و شھر رابطھء ۀدوبار ساختن قرار

 ناپذیر خستگى او و  افتاد  او تواناى دوش بر ھمھ تشكیالت، از ھایی گوشھ بھ نفوذ احتمالى دشمن در 
 .شتافت آن اجرای پاىھ ب
 ھم باز :  كنم فراموش  معمر آخر تا توانم نمي را، دارد، نام ھم) نگاه آخرین( كھ خاطره آخرین من    

زندگى مخفى داشتم، رابطھ من با آذر از طریق دوست رابط كم  كابل شھر در من.  بود شصت اسد ماه
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یا  دانستم بھ كدام حوزهء كار بروم، شمالى ، ھرات و بیش بر قرار بود. سواالت زیادى داشتم ، نمي و
ھمان آدرس روان بودم ، شھر بوى ھ جاى دیگر؟ در كارتھء چار شھر كابل با كسى قرار داشتم . ب

 .یدآ مي یینظرم رسید كھ از دور چھرهء آشناھ نا امید بودم. ب پریشان حال و داد، خفقان و خشونت مي
. دآی مي ن طرف ز آراستى دیدم كھ آذر از دور در مقابلم ابعد حدسم کامل شد. كردم ، ناول باور 
 پایین بھ را نگاھش بعد و  كرد نگاه من طرفھ ب یا نھ؟ او كنم صحبت وى با و موش ستادیا كھ نمیدانستم

بارید.  باران اندوه از چشمانش مي وبود كرد. چھره اش بسیار گرفتھ  نگاه من طرفھ ب باز.  دوخت
 كلمھ یك كھ بود حدى بھ تعقیب و خفقان.  گذر کردیمدوى ما بدون حتى یك سالم از كنار ھم  ھر
 نگاه این اما ندیدم، ھیچ را او دیگر و رفت كنارم از أذر أنروز. دیدیمن الزم را سالم یك وحتى  گپ

 تنھا «کھ م ه اھا شنید ل تمام ھمچنان پیش چشمانم حى وحاضر است. بارسا وشش سى از بعد امروز
 ماند. م كھ نگاه ھم ميرین باوا اما من بر ، »ماند صداست كھ مي

 را ما ذھن ھمیشھ كھ است ای قضیھ شصت، سال در سازمان بھ جانكاه ضربت بھ برخورد      
كادر در شھر  ھمھن ای حضور آیا لنگید؟ مي كار كجاى بود؟ چھ اساسى مشكل. سازد مي مصروف
باز اگر سازمان رھبران وكادر  و .دھھا پرسش دیگر اختناق كار درست بود؟ و فشار و زیرِ كابل در 
بجا بود؟ امروز پیش  یشد، كار مي مبدلو بھ یك سازمان خارج كشورى  کرد را بیرون مي ھاى خود

 ث كشید.بح بھ را آنزمان اوضاع و ى باید بھ سى وشش سال پیش بر گشتاز ھر نوع داور
 دارم حق نھاآ از من. كنند مي گزار بر شعر شب و گیرند مي سیمینار آنجا و اینجا ھا پرچمى امروز    

 ھرزا جان رسول ، من دوست امروز راكشتید؟ رفقایم حقى چھ بھ بگویید،  نكنید دكلمھ شعر برایم بپرسم
 كشتید؟ را برادرم گناه مین كدا بھ آخر بپرسد نھاآ از دارد حق

 بھ مصداق این شعر: .كشتند را او اما ،خواست بمیرد نمي آذر    
 !بمیریم خواھیم نمي! نھ كھ گفتند    
 !ایشانرا كشتند اما    
 !را ایشان كشتند سادگى بھ چھ! ساده چھ! ساده چھ  
 »!سنگین چھ و بود ارزان چھ ایشان مرگ و   
 
 ١٣٩٦ جوزاى ١٨   -یقین                 

*** 

از بالک سوم زندان پلچرخی بیرونم  را بھ یاد می آورم. ١٣۶١بیست و سوم جوزای سال پس از ظھر 
بنداژ پیچ در حویلی ایستاده افتاد کھ با دستان کھ یادش گرامی باد، کردند. چشمم بھ ضابط ضیاءالحق 

در انتقال زندانیان کھ  مخصوِص  . آنسو ترک موترِ شکفتبر لبانش  شیرینی. وقتی مرا دید، لبخند بود
. ضیاءالحق دستبند زدند دست مرا با دستِ  ، ایستاده بود.گرفتھ بود نام »دیگ بخار« ادبیات زندان

سامایی ام بودند کھ موتر یاران سرنشینان ھمھ  .باز شد و ما را داخل آن بردند» دیگ بخار« دروازۀ
را می پالید. مرد کوچک اندامی  ازھر چشمانم نعیمانتقال داده می شدند.  محاکمھ بھ صدارتمقصد بھ 

بھ بدون آنکھ لب شور بدھد، کرد. حدس زدم کھ آذر باشد. می بھ سویم نگاه خیره خیره  با ریش کوتاه
 بود.  نعیماین اولین دیدارم با  من نیز حرکت مشابھ انجام دادم.آھستگی سرش را تکان داد. 

عصر ھمان روز نوزده سامایی را از کوتھ قلفی ھای صدارت بیرون کشیدند تا موی سر و ریش شان 
 قطعی بود.» خاد«تصمیم اما  ،برخاستمخالفت بھ ریشش جبری با تراشیدن  ازھررا اصالح کنند. 

تنھایی این ھر تنھا ماندیم. ن و نعیم ازماتفاق افتاد،  ١٣۶١بھ تاریخ ھفدھم سنبلۀ کھ بعد از اعدام رفقا 
نریخت کھ از رنج می بردیم کھ چرا خون ما در آن جویباری  این رھگذراز بر ما خیلی گران آمد. 

نعیم در این رابطھ شعری سرود و از دریای خون خواست تا . ندبود ساختھجاری ما اھان خون ھمر
من و نعیم در کنار ھم بودیم. طی این مدت . طول کشیدھشت ماه این حالت  او را با خود ببرد.تر زود 
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زندان و طرف دیگر ماتم  رنجیک طرف . ندمی ک بیخم راسیل اندوه ، بودنمی  تکیھ گاھماگر نعیم 
 نعیم را تاریخ جنایت پیشگان رسید. افر ١٣۶٢ثور  ، تا کھشالق می زدرا  متن و روان ،یاران مرگِ 
 اینکھ من چھ کشیدم، خود دانم.اعدام کردند. از کنار من بردند و  نیز 

، در بارۀ شخصیت ما داکترصاحب وفا کھ یکی از ھمسنگران نزدیک نعیم ازھر می باشد گرامیرفیق 
آن من  زیر عنوان"سیمای تابناک آذر فراموش ناشدنی است" کھتھیھ کرده نوشتھ ای و کارنامھ ھای او 

   خوانم:خدمت شما می را 

 سیمای تابناک آذر فراموش ناشدنی است

ھر شنیده بودم کھ ذاز دوست و استاد ارجمندم زنده یاد نعیم جان ا» رابطۀ بقا و مبارزه « زمانی در « 
 » .ھای ساقط کنندۀ بقایش زندگی یعنی مبارزۀ انسان در عرصۀ ھمۀ گستره ھا و نیرو: « 

تعامالت اجتماعی در پھنۀ  مبارزه آغاز میشود و در ابعاد گوناگونِ در واقع زندگی مبارزان انقالبی با 
زمان گسترش می یابد و بھ ساحات مختلف جامعھ عینیت می یابد . ھرقدر این مبارزه ابعاد وسیعتری 
را احتوا کند و ضرورت ھای عینی و اساسی مردم را مضمون اصلی خود قرار داده و در جھت اھداف 

 . یشتری پیدا میکندمتعالی انسانی سیر نماید ، زندگی برای انسان مبارز مفھوم ب

ھر انقالبی فرھیختھ ای بود کھ در تمام مراحل زندگی لحظھ ای آرام نمیگرفت ، ھمواره بھ ذنعیم جان ا
جامعھ و مردم می اندیشید و تعالی انسانی را در مرکز اھداف و آرمانھایش قرارداده بود . پس از 

دولتی بھ آنجا شتافت تا دوستان  ظیفۀوو وقوع قیام خونین حوت مردم ھرات ، با ترک  57کودتای ثور 
و مردمش را در مبارزه علیھ کودتاچیان مزدور یاری رساند . شخصیت اجتماعی آرام و پرنشاط ھمراه 
با تدبیر و شور انقالبی ، ویژگی این انقالبی بزرگ بود کھ اقبال ورود و تأثیرگذاری بھ مجامع ، محافل 

 . سایر شخصیت ھای مردمی را ـ بھ سادگی میسر میساخت و اقشار مختلف اجتماعی و نیز افراد و

با حضور بھ جمع دوستانش در ھرات و در ھمراھی آنھا، ماھرانھ دست بھ ابتکاراتی وسیع در منطقۀ 
غرب کشور زد و با اتحاد و تنظیم تشکیالت انقالبی برای رسیدگی فوری بھ قیام ھای مردمی پرداخت 

قالبی مردم باید با عنصر آگاھی و فھم انقالبی آمیختھ و تا رھبری جنبش . وی با ھمین اندیشھ کھ عمل ان
مردم بھ وسیلۀ روشنفکران مردمی ارتقا یابد، با ھدف پاسخگویی بھ خواست ھای برحق مردم برای 
رھائی از استبداد ، زورگوئی و کشتار بیرحمانۀ مردم بیدفاع میھن تازه بخون نشستھ ، توسط عوامل 

را بنیانگذاری کردند .این شورا کھ در » شورای جانبازان اسالمی افغانستان « ـ پرچمی ،بیگانۀ خلقی ـ
اوایل خیزشھا و قیامھای مردمی ، بدور از دخالتھای کشورھای ھمسایھ و رقبای منطقھ ای و جھانی 

زۀ شوروی سابق شکل گرفتھ بود ، توانست جمع وسیعی از نیروھای آزادۀ ملی و مترقی را در امر مبار
 . آزادیخواھانۀ مردم در یک جبھۀ مشترک مردمی ، جمع نماید

نشریۀ ھمین شورا با ھمت واالی " آذر " بھ مسایل اساسی جنبش آزادیبخش » حوت خونین « جریدۀ 
مردم پرداخت و مردم را بھ یک حرکت آگاھانھ و ھدفمند دعوت کرد . این نشریھ خطر نفوذ افراطیت 

و نفوذ ارتجاع منطقھ و سایر امپریالیست ھا را ھمواره گوشزد میکرد تا از مذھبی و از آنطریق دخالت 
دست بھ دست شدن کشور از یک استعمار بھ دیگری جلوگیری شود . قلم توانای نعیم جان اظھر و دانش 

را بھ زبان گویای جنبش آزادیبخش مردم مبدل ساخت . حوت  "وسیع انقالبی اش نشریۀ " حوت خونین
ت در اشاعۀ ادبیات مقاومت قدم ھای بلندی بردارد و مردم را بھ استقالل و عدم وابستگی خونین توانس

 . در جنبش مقاومت تشویق کند
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زمانیکھ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ســـامـــا ) بنیانگذاری میشد ، انجینیر صاحب قدوس" 
ود در کابل بھ دست مزدوران روس محفل ھرات "را در مرکز نمایندگی میکرد کھ شور بختانھ خیلی ز

گیر افتاد ( یاد آن عزیز گرامی و جاودان ) . پس از آن و بخصوص پس از گرفتاری رفیق بزرگ ( 
مجید رھبر خردمند سازمان ) ، نعیم جان ( کھ ھمیشھ کوشیده بود از انظار دشمنان مردم مخفی بماند ) 

کار رفقا را دنبال کند . اگر از انجینیر صاحب  بحیث یک چھرۀ افشا نشده توانست داخل مرکزیت شود و
قدوس بحیث یکی از بنیانگذاران بال واسطۀ ســامـا از جانب رفقای " محفل ھرات " در مرکزیت سازمان 
باید یاد آوری کرد ، پروسۀ ادغام محفل بھ سازمان یعنی محل بھ مرکز را مدیون نعیم جان اظھر و 

 . زحمات بیکران وی میباشیم

جان اظھر در بدو حضور در جمع ھیئت رھبری ساما بھ کار و فعالیت انقالبی آنھا پیوست و تا  نعیم
زمان دستگیری اش امور متعددی را در سطح جنبش مقاومت و انقالبی کشور رھبری کرده است . بار 

ه باید ھمھ ھا از " آذر " شنیده بودم کھ میگفت : انقالبیون افغانستان و بھ ویژه کادر ھای رھبری کنند
 کاره باشند ، یعنی شخصیت چند بعدی داشتھ و

در مواجھھ با ھر یک از مسایل جنبش ، بتوانند وارد عمل شوند . این ادعا را کھ " آذر عزیز " انسانی 
با توانائیھای خارق العاده و ھمھ جانبھ بود ، دوستانی کھ با وی کار مشترک انقالبی داشتھ اند ، تصدیق 

تفکر انقالبی بزرگ ، رھبری آگاه ، سازماندھی مبتکر ، اقتصاددانی کم نظیر در کشور ، میکنند . او م
نویسندۀ چیره دست ، شاعری پرشور و نمونۀ مقاومت بود . پدری بسیار مھربان بود و از اینکھ 
نمیتوانست در آن شرایط جنگی و گرفتاریھای انقالبی ، رشد روزمرۀ فرزندانش را تجربھ کند احساس 

 . بود میکرد و در ھر زمان ممکن میکوشید بر آن غلبھ کند و بھ دیدار عزیزان دلبندش بشتابدکم

با قلم زیبای نعیم جان اظھر بار ھا مزین گشتھ است . یادم ھست پس از » ندای آزادی « دورۀ اول 
اال گرفتھ بازگشت از مسافرت ایران و در حالیکھ جنگ میان دو کشور ھمسایھ ( ایران و عراق ) تازه ب

بود ، مقالھ ای زیر عنوان " صدام در بند افسون دو ابرقدرت " را نوشت و اوضاع بین المللی را در 
رابطھ بھ جنگ ایران و عراق و تأثیرات آن بھ جنبش مقاومت کشور را بصورتی سحرآمیز بھ ارزیابی 

ویسندگانی چون " آذر گرفت . وزنۀ عظیم نشریۀ ندای آزادی دورۀ اول ، زحمات و مشقات فراوان ن
 . گرانقدر " را با خود حمل کرده است ( یاد ھمۀ شان گرامی ! )

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان کھ نعیم جان اظھر افتخار عضویت در کادر رھبری آنرا داشت ، 
معتقد بوده و ھست کھ دشمنان مردم افغانستان ( استعمار و دست پروردگان مزدورش ) کوشیده و باز 

م میکوشند مردم زحمتکش ما را در میھن اجدادی شان بھ اسارت نگھدارند . برای رسیدن بھ این ھدف ھ
شوم در ھمۀ زمینھ ھای اجتماعی اعم از اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی ، نظامی و روانی ـ علیھ مردم 

ھ در مبارزۀ ما می جنگند . مردم افغانستان در صورتی میتوانند شاھد پیروزی را بھ آغوش بگیرند ک
بی امان ــ جامع االطراف ، اگاھانھ و متحدانھ با حوصلھ مندی حسابگرانھ ، بدور از تفاوتھای ملیتی ــ 
قومی و مذھبی ، وسیعأ سھم بگیرند . کاری را کھ نسلھای انقالبی ، ملی و دمکرات کشور بھ خاطر آن 

ھند .نسلھای امروزی جنبش ملی و انقالبی جانھای شیرین شانرا نثار کرده اند با جدیت و متانت ادامھ بد
کشور تجاربی بسیار ارزشمند را کھ با خون صدھا ھزار ھموطنان شان و در آن میان روشنفکران 
انقالبی و آزادۀ میھن ، ترسیم شده است در پس منظر تاریخ مردمان این خطھ ، در دست دارند . باید 

 . »امل پیشرویھا و شکست ھا را دریافتاز تجارب جنبش ھا و خیزشھای گذشتھ آموخت و عو

 چو مشتت را ز مشت ما جوابھ             برو با روس بگو کارت خرابھ 

 بھ این آبی کھ تو میری سرابھ          گمان کردی کھ ملک ما گرفتی 
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 بھ دست و پای ما زوالنھ کرده        بھ ملک ما کنون روس النھ کرده 

 کھ روســـھ یکسره دیوانھ کرده      کــرد چنان زنجیر پای ما صــــدا 

 ١٣٩۶ھجدھم جوزای  -آصف وفا

*** 

 

صالً نمی توانست ، اانکار نکرد »ساما« عضویتش را در دفتر سیاسی سازماندر جریان تحقیق نعیم 
 کھ یھمھ اطالعاتبھ زانو در آورد. او را نتوانست  ھا و فشار باز پرسی انکار کند. تاریکی کوتھ قلفی

برای کسی  مقابلدر می چرخد. نھ  ر محور مسئولیت ھای خودشبو فقط فقط ثبت شده، در پرونده اش 
و ھر چھ نوشت  ھر چھ گفت از خودش گفت و نھ پای کسی را بھ زندان کشانید. حاضر شدن شھادت داد

 من این را بدون سند نمی گویم. در مورد خودش نوشت.

طرف  از ھردر شھر کابل جریان داشت. میان برادران جھادی بود. جنگ شدیدی  ١٣٧١سال تابستان 
سخی(مال محمد) شاد روان باران راکت و خمپاره می بارید. ستون ھای دود در ھوا بلند شده بود. من، 

داکتر حسین کلکانی ایوب(نیزک) در خانۀ پدری سخی واقع خواجھ بغرای کابل نشستھ بودیم.  زنده یاد و
کدام ما یک ھر را آورده بود.  »ساما«کھ یادش گرامی باد، دوسیھ ھای چھار تن اعضای دفتر سیاسی 

و چھ اندوھناک بود خواندن اوراق دوسیھ ھای یاران تیر باران شدۀ . یمبرداشتبرای خواندن را  دوسیھ
کمتر نسبت بھ دیگران ازھر شھید  دوسیۀحجم ما را تر کرده بود. ھر چھار گریبان ریزش گریھ ما. 
را این پاسخ او  باشد.بوده انکسار  موجبکھ  نیافتم موردیھیچ  ۀ اودوسیمن در ستون جوابات  .بود

از نظر من مجید کلکانی یک سوسیالیست بھ تمام معنی بوده است « کھ نوشتھ بود: برماز یاد نمی  رگزھ
یک جو از بھ خود این حق را نداد کھ بھ اصطالح  آذر» .بزرگ می شمارمبس ۀ عو مرگ او را ضای

  .بگویدبد و رد  ۀ سازمانش راتپیشوای جانباخ و کندمردی کم 

انقالبی  ،شاعری بود متعھد ،ای بود توانمند نویسنده ،کتاب خوان و بود با سواد روشن فکریازھر نعیم 
تا آخرین نفس بھ کشید. می ندانایی خود را بر رخ کسی ھرگز کھ بود فروتن  انسانی و ای بود استوار

. من تحمل کرد پایداریرا با زندان ھای سختی ، بھ آزادی، بھ مردم و بھ عدالت وفادار ماند. ماسا
 دررفت و  مرگ پیشوازِ بھ  ایستاده با قامتِ او سر انجام و  .ندیده ام اراده اشکمترین سستی ای در 

 .ور شدشنادریای خون 

سازمان  شکستۀکشتی . آنھا شدند انتخاب» ساما«رھبری  بھ بحرانیبسیار  اوضاعدر  ھمراھانشنعیم و 
ھا خطر نمی کردند و آستین باال و نعیم اگر نعیم . دنما را در طوفانی ترین مرحلۀ تاریخ بھ پیش راند

ارج و احترام فراوان این شجاعت سزاوار  می ماند. نا ننوشتھاز تاریخ سازمان ما  اوراقی نمی زدند،
  می باشد.

  از چشم تاریخ پنھان نخواھد ماند. و رستگاری خلق ھاانسان آزادی  بھ خاطرما  مبارزان جانفشانی ھای

 و نام شان را در دل تاریخ ماندگار  تعظیم فرود می آورمسر  گلگون کفنانتک تک من بھ پیشگاه شرافت 
 . مخواھمی 

 زنده باد آزادی!



9 

 

 

 نسیم رھرو

 ١٣٩۶ھجدھم جوزای 

 

 

 

    

 


