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 ! تکارانیجنا ی ا یبه عنوان بقا
 چهارم قسمت

 
به یاد خواهند داشت که بنده این سلسلۀ بدبختی های واردۀ عمدی را در قسمت سوم پایان نموده    گرامی  خوانندگان

 بودم، لیک دیشب قبل از آنکه به بستر روم به سراغ فیسبوک رفتم و متون پائین را شنیدم و خواندم. 

لد و میگرید، جزء اینکه پسریکه از زجر دیدن ها و از دست دادن پدرش یاد میکند و با سیمای ملکوتی اش می نا

مخلوقی را انسان نتوان نامید، هر مولود دیگری را با خود همنوا می گرداند. بلی با وی گریستم و شب نا راحتی 

 را با یاد آوردن هزاران در هزار هموطنانم به صبح رساندم.  

مسئولیت وطنداری به کرانۀ  روانم را تحت فشار آورده بود اعتراف نزد وجدانم بود که خود از  شتریبکه ایرنج 

مصئون پناه برده ام و زمانیکه در وطن بودم علیۀ این کتلۀ کثیف مبارزه ننموده و با سطحی نگری این پست 

 فطرتان وطن فروش و قاتل ملت افغان را دست َکم گرفته ام. 

فرار نکرده و  نزد وجدانم در تاریکی و البالی مه یک خاشه راحت حس کردم که تا قدرت فزیکی از وجودم 

نمی کند علیۀ آنها مبارزه نموده و تا نفس به من بخشیده شده علیۀ شان خواهم جنگید و کلمۀ عفو را از زبانم کسی 

 نخواهد شنید. 

بلی ما گنهکارانیم و مسئول نزد قضاوت وجدان که چرا سرحد بی تفاوتی های خود را به جائی کشانیدیم که خاک 

نۀ خود و دعوت بیگانگان به خاکدان برابر و صد ها هزار مردم معصوم و مسلمان ما را با در خواست بی شرما

 ما را، پیر، جوان، زن و مرد و طفل ما را از ما گرفتند. 

در این نوشته هر سطر اضافه نمودن خود را مطرح قرار دادن که ازآن عار دارم، بیآئید صرف بیست دقیقه از 

رای قربانیان آزادی و دین وقف کنید و اگر باالی احساس تان درد غلبه  وقت تان را در راه شنیدن و خواندن ب

کرد چند قطره اشک در راه پاک شان فدا کنید و مانند بنده از شبکه تلویزیون نور تشکر کنید که در این راه  

 خدمت می کند. 
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 اینک شما را با وجدان تان تنها گذاشته بشنوید و بخوانید: 

polygon- poli-charkhi 
 

Ata Safi 
 ·  
 
 

sUpMzYZE0e7https://youtu.be/ 
  

YOUTUBE.COM 

 پولیگون: قسمت هشتاد و هفت

 
 

others 8 and Durana N Afghan, Nasrine Afzal10 
Share 1Comments 22 

 
View 1 more comment 

 

• Now Active 

Waheed Ebrahim 
اگر داستان جنایات روزمره دوران حکومت داری کمونیست ها به تفصیل و مستند به رشته تحریر آورده شود  

 هزار هم تجاوز خواهد کرد. از قسمت هشتادوهفت
 

o  
 Waheed Ebrahim Ata Safi ساله ام را ساعت یازده شب  2۴وحید جان همین جانی ها برادر بی گناه

در حالیکه تنها یک نیکر به تن داشت با قساوت و بی رحمی با همان حالت با خود بردند که تا امروز ناپدید می 
 باشد

 

•  
Jaqub Azamy 

https://www.facebook.com/ata.safi.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAaG4TZvYNOqrA7IZFN5yRsEX42c2r3tHCXCwEBcSbNDp0jFswu7crdIPJl3LR3KFwvCkZAM0e7HcjD&hc_ref=ARTzJzbJVey5PHgnks2g4jyaXLa_ghw-kHEVxSFmOEbyjX1FUwJBjHXbSjR_23YbAyw&ref=nf_target
https://youtu.be/7e0sUpMzYZE?fbclid=IwAR1WnHhSVeBHziwICMFekUOJcQ0FKFiAzTMex1KfyqYOZG-jTUp_dAWfu7M
https://youtu.be/7e0sUpMzYZE?fbclid=IwAR1WnHhSVeBHziwICMFekUOJcQ0FKFiAzTMex1KfyqYOZG-jTUp_dAWfu7M
https://youtu.be/7e0sUpMzYZE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7e0sUpMzYZE%3Ffbclid%3DIwAR1ImyjA8ZWwdDj6mfuBhtTFtp17ET6DXmL69rW2rjfHUJIrduAjhZTXuZo&h=AT0rWN6Y-EDMZdPyefoFWNJW1s1GsLJYi7TL0XJBSZOWmwiOfwNQQununvMCdx_kBo8aEmuyb4NevN7b2fBw9oKo-29_X90aYqtcbOPLqrDXz1KfeDSzOt79RFrhHtQOQEHEazhtm6hP5tcbspsMqQ
https://youtu.be/7e0sUpMzYZE?fbclid=IwAR0medrtgb7-8kC0WFBmw1sY6sQcGFDwuF4tK-3Pz3mdUCmTUw3NYsWX1QM
https://youtu.be/7e0sUpMzYZE?fbclid=IwAR0medrtgb7-8kC0WFBmw1sY6sQcGFDwuF4tK-3Pz3mdUCmTUw3NYsWX1QM
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjY0MDQxMzAxNjA1NzY5NQ%3D%3D&av=1267623817
https://www.facebook.com/shares/view/?av=1267623817
https://www.facebook.com/ata.safi.1/posts/2640413016057695
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/waheedahmadebrahim
https://www.facebook.com/waheedahmadebrahim
https://www.facebook.com/waheedahmadebrahim
https://www.facebook.com/waheedahmadebrahim
https://www.facebook.com/waheedahmadebrahim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ata.safi.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009220325701
https://www.facebook.com/waheedahmadebrahim
https://www.facebook.com/ata.safi.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009220325701
https://youtu.be/7e0sUpMzYZE?fbclid=IwAR1WnHhSVeBHziwICMFekUOJcQ0FKFiAzTMex1KfyqYOZG-jTUp_dAWfu7M
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 نفرین باد
 

•  
Aazad Khan 

نفر از خانواده های ما را اداره تروریستی ) اکسا( که ریاست اش را سروری وحشی به عهده داشت  22
از آمدن قوای اشغالگر شوروی بجرم  روز بعد 3، فقط  13۵8جدی   ۹زندانی و اعدام کرد ، خودم بتاریخ 

در زندان پلچرخی زندانی بودم ، کمونیست ها در وحشت دست اخوانی  13۶۵دلو    21آزادی بیان زندانی و تا  
ها را شسته بودن ، شکنجه ها وحشیانه ، از بی خوابی و لت کوب مشت و لگد تا برق دادن ها ، میخ داغ کردن  

دمبه داغ کردن ها توسط منقل های برقی ، این جنایات بود که در زمان دوره ها اعضای بدن ، اتو کردن بدن ، 
غالمی کارمل به حق این ملت بیچاره صورت گرفت ، هر شب جمعه ده ها زندانی را به پولیگون میبردن و 

و جسد شانرا زیر   دتمام خون بدنش را بانک خون از بدن شان میکشید و خون شان برای زخمیان جنگ میدادن
نوبی یا کندهار است ، جکه پسرتان به عسکری سوق شده در  دمیگفتنشان اک میکرد ، و برای خانواده های خ

 جنایات ببرک داعشمل بیشتر از همه جنایات کاران چهار دهه جنگ بود .
 

•  
Nasrine Afzal 

 ریشه تمام بدبختی هایی افغانستان هستند

😭😭😭😭😭 

2 

 Nasrine Afzal Ata Safi 
 نسرین جان فرموده تان درست است

•  
Nasrin Mohabbat 
شان چتلی امپریالیست را نوش جان   ۀدشنام میدادند همها مان کسانیکه به امپریالیست هواقعاً درد اور است حال 

 میکنند

o  
 Nasrin Mohabbat Ata Safi    

 بلی نسرین جان ، این بی پرنسیپ ها باید خجالت بکشند که نه می کشند

1 

Rabia Adil Zamarak 
 جنت فردوس نصیبب ماما هایم و صبر جمیل به تمام فامیلهاي ما امین

1 

https://www.facebook.com/aazan.khan2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010251790912
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjY0MDQxMzAxNjA1NzY5NV8yNjQxMzQ3NzEyNjMwODky&av=1267623817
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010251790912&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ata.safi.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009149756678
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009149756678&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ata.safi.1
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjY0MDQxMzAxNjA1NzY5NV8yNjQxNDIwNzM1OTU2OTIz&av=1267623817
https://www.facebook.com/rabiaadil.zamarak
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjY0MDQxMzAxNjA1NzY5NV8yNjQxMzYwNjMyNjI5NjAw&av=1267623817
https://www.facebook.com/aazan.khan2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010251790912
https://www.facebook.com/ata.safi.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009149756678
https://www.facebook.com/ata.safi.1
https://www.facebook.com/rabiaadil.zamarak
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o  
 Ata Safi Enayatullah Farhad 

طرف داکتر صاحب عطا جان صافی. موضوع عمده اینست که لعنت باالی کودتا چی ها و مفکوره کودتا 
مردار کمونیستی داران کودتا و این موجودات بی حیا هنوز هم با چشم پاره و دیده درایی گپ از مفکوره های 

ین که وطن و ملت تباه شد برایشان ارزش ندارد و همان قدرت چندروزه را مدینه فاضله فکر  او غیره میزنند .
میکنند . حاال کم مانده که دو باره به قدرت آورده شوند . نه تنها به خاطر برادر جوان شما متاثر شدیم و ضیاع 

 با حرمتهر فرد هموطن ضایعه جبران نا پذیر است . 

•  
Nasim Zalmay 

میاید  ورق زدن این صفحه غم انگیز وتراژدی دوامدار تاریخ ما خیلی درد اور است وبیاد ما انگشت گذاشتن و
اد وهمه چیز را  رفاه نسبی یکباره چطور این هیوال پا روی هستی مردم ما نهکه بعد از یک زمان ارامش و  

نیست ونابود کرد و بیاد میاوریم شبهای تاریک را که از هر خانواده عزیزان شان رابجرم که نکرده بودند 
وقایع خونین دیگر ، بردند ودیگر هیچ برنگشتند واینکه بر انها چه گذشت جز خود شان هیچ کس دیگر خبر نشد

امل اصلی بدبختیهای مرد م ما که همانا انفالق سیاه ثور ی که بعد ها اتفاق افتاد نباید موجب کنار گذاشتن ع
است گردد . یاد وخاطرات همه گلگون کفنان خفته درخاک گرامی باد وننگ ونفرین به همه کسانی که این  

 فاجعه را پی گذاشتن 

•  
Aazad Khan 

ره ی اخونریزی های دوره خلقی ها را که ادداعشمل ها تمام قتل و  

اکسا به ریاست سروری که انسان های بیگناه را به کشتارگاه پولیگون 

میفرستاد امین را متهم مجرم معرفی کردن ، در حالیکه امین لست 

قربانیان شهید را در به دسترس ملت قرار داد ، در زندان محبوسین از 

انده بود و از دوره آمین هم تعریف دوره خلقی ها و امین زیاد باقی م

ماه امین اعدام نبود ، کارمل در عفو  ۳میکردن و میگفتن که در طول 

عمومی که اعالم کرد فقط پرچمی ها و خلقی را که طرفدار تره کی 

بودن آزاد ساخت ، سیاف را هم سلیقه ی آزاد سآختن ، فکر کردن که 

یشود ، اکثریت زندانیان که از باند کارمل و تره کی نبودن در زندانی باقی مآندن ، که یکی از سیاف ممنون شان شده و با داعشمل ها یکجا م

ین آن زندانیان پدرم بود که در اکسا تره کی زندانی شده بود در) کام ( امین هم زندانی بود و در دوره خاد داعشمل هم زندانی ماند . در ا

 وره اشغال و غالمی داعشمل گرفته شده ،عکس داعشمل با کشتمند و سروری میبنید در د

فرق بین رهبران خلق و پرچم در جنایت و درندگی هیچ نبود ، اگر یکی با زهر ملت را کشت دیگرش با عسل ملت را به قبرستان ها فرستاد ، 

 .اما سلطان حسین ) ببرک داعشمل ( پنجابی اصل کشمیری واقعا بخون ملت ما تشنه بود
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