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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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 Human rights بشر حقوق

  
  کبير توخی: فرستنده

 ٢٠١٣ جنوری ٠٩

 مصاحبۀ گاردين با جالد عربستان

 

  . نفر را گردن می زند٧ محمد سعد البشی، ھر روز تا :مصاحبۀ گاردين با جالد عربستانی

  

 اعدام رامھم نيست چند نفرکنم   جاری میاالھی رۀ تا زمانی که اراد. تا١٠تا، يا ۴تا، ٢، دم اھميتی نداريبرا« 

  ». کنم می

ان قبل از اعدام يا چشم بند زدن به زندانيآنجا کارش دست بند . ک زندان در طائف شروع کردي کارش را از یالبش

  .شدنشان بوده است
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وقتی اين منصب خالی شد من درخواست  .ديوجود بياه شد ميل به جالد شدن در من باين پيش زمينه باعث « 

  ». پذيرش دادم و بالفاصله قبول شدم

  .  در جده انجام داد١٩٩٨ن کارش را در سال ياول

.  قطع کردم راشمشير سرشۀ با يک ضرب. گناھکار، با دست و پای بسته و چشمبند به چشم ايستاده بود«

ھر چند اين اضطراب ناشی . دکردن آدم ھای زيادی تماشا می. عصبی بودم. طرفتر پرتاب شدآن سرش چندين متر

  ».  از بين رفتهگراز نگاه کردن مردم دي

  . استید موقع کار آرامش دارد چون در حال انجام عمل الھيگو یاو م

 دل ديدن اين صحنه رنم اگامن نميد. کنند  می بينند غش میاگردن زدن رۀ خيلی ھا که به عنوان شاھد، صحن«

  ».چی؟ خودم؟ من خيلی راحت می خوابم.  آيند برای چی مید ندارناھار

  ترسند؟  یکند که مردم از او م یا او فکر ميآ

من . ھيچ کس از من نمی ترسد. هفھمند قانون خدا يعنی چ اين کشور، جامعه ای داريم که خوب میدرما « 

کارم ھيچ مشکلی برای . من ھم مثل بقيه يک زندگی عادی دارم.  دارمخويشاوندان و دوستان زيادی در مسجد

  ». وجود نياوردهه م ب ازندگی اجتماعی

  .خواھد قاتل را عفو کنند یرود و از آنھا م ی میقربانۀ  او نزد خانوادیقبل از ھر اعدام

. ازه به گناھکار ارزانی کندکنم که خدا يک زندگی ت  دارم و دعا میامن ھميشه، تا آخرين دقيقه، اين اميد ر« 

  ». دارم  زنده نگه می راھميشه اين اميد

ک توافق محرمانه با حکومت ين يد ايگو یرد و ميگ یکند که به خاطر ھر اعدام چقدر پول م ی فاش نمیالبش

  . است

  .  نداردیتيرد اھميگ ی که مید انعامي اصرار دارد بگویول

  ».  ميکنمءافتخار من اينست که حکم خدا را اجرا« 

  .  ارزدیم) وروي ٣٣٠٠با يتقر (ی سعودلایر٢٠٠٠٠ حدود یزيرش چيکند که شمش یبه ھر حال، او فاش م

کنم و اطمينان  کنم و ھر از گاھی تيزش می  مراقبت می آنمن از.  استاين شمشير ھديه ای از طرف حکومت« 

 مردم شگفت زده می.  خيلی تيز ھستاين شمشير.  نمانده باشدش باقیيکنم که لکه ھای خون رو حاصل می

  ». دکن  از بدن جدا میا که با چه سرعتی سر رشوند

 ھر چند ممکناست. دنه ا از قبل تسليم مرگ کردان را، خودشوندش که قربانيان وارد ميدان اعدام می ھمين« 

ی که بين من و اعدامی ئگو و تنھا گفت. شوند دم بخشيده ء که در آخرين دقيقه از طرف اوليادھنوز اميدوار باشن

آنھا با قرائت شھادتين، فکر و دل . دننا بخوام شھادتين رھخوا  میآنھا که من از است ايندگير ھا صورت می

بعدش من حکم . ھند از دست ميدان راش  نا و تواند به وسط ميدان اعدام ميرسننوقتی زندانيا. ودش مشغول می

  ». زنم  میان گردن زندانی رنم و در يک چشم به ھم زداخو  میاعدام را

  .  از زنان را ھم اعدام کرده استی شک او تعدادیب

 انجام آن را، حتما ان باشدکه من از خشونت عليه زنان بيزارم ولی وقتی پای حکم الھی در مي علی رغم اين« 

  ». خواھد داد

 اعدام حجاب داشته باشند و به جز د موقعيکه زنان با نين اعدام زنان و مردان وجود ندارد جز اي بیاديتفاوت ز

  .تواند از اسلحه ھم استفاده کند ی اعدام کردن زنھا او میبرا. ک شودي اجازه ندارد به آنھا نزدی کسیالبش
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 من از شمشير استفاده کنم و ھندخوا ا میھبعضی وقت. د انتخاب کننام را کدآنھابستگی به اين داره که خود « 

  ». ھندد  ترجيح میرای بيشتر وقتھا اعدام شدن با شمشيرول. بعضی وقتا ھم از اسلحه

  . ن را ھم عھده دار شدهيت جانشيتربۀ في وظ  ساله،۴٢ یک جالد باتجربه، البشيبه عنوان 

  :ديگويبا افتخار م

يد و أئم و او برای اين کار ته ا، با موفقيت به عنوان يک جالد آموزش دادا ر  ساله ام، المساعد٢٢من پسر « 

  ».خاب شدانت

رد و به کجا ضربه بزند، متمرکز شده بود و البته ير را در دست بگيکه چطور شمش ني مثل ای نکاتیآموزشھا رو

  . کارآموز بودی اعدام برایعملۀ نھا، شامل مشاھديش از ايب

  . تواند قطع عضو ھم باشد ی وقتھا میبعض. ستيک جالد ھمه اش کشتن نيکار 

 قطع ام دست رھخوا وقتی می. کنم ير از يک چاقوی تيز مخصوص استفاده میبرای قطع عضو، به جای شمش«

 که از کجا قطع کنم و من ھم دکنن  امر برام مشخص میء، اوليایولی در مورد پا. کنم کنم از مفصل قطع می

  ».کنم تبعيت می

 ی ھمسرش اعتراض ازدواج کرد که جالد شده بود ویوقت. کند یف مي خانواده دوست توصی خودش را مردیالبش

  . به شغلش نداشت

  ».او فقط از من خواست که با دقت فکر کنم« 

 وقتی از اعدام برمی. کنم م رفتار میه امن با عشق و مھربانی با خانواد. دکنم ھمسرم از من بترس فکر نمی« 

   ». دکنن ا حتی در تميز کردن شمشيرم به من کمک میھبعضی وقت. دترسن  از من نمیآنھاگردم 

  . استپدربزرگ ھم شده و پدر ھفت فرزند

  ». فخر و شادی من ھستۀ دخترم، پسری به اسم حزه داره که ماي« 

  :دھد یادامه م

  ». و البته مساعد، کسی که جالد بعدی خواھدبود.ن سعد ھست شابزرگترين. دم ھستنياھ، پسرویبعد از « 

 

  :يادداشت

نين مطلب افشاء کننده ای، ما نه تنھا خواندن آن را به ھمه دوستان قدر ما به خاطر انتخاب چن با سپاس از ھمکارگرا

پيشنھاد می نمائيم، بلکه از تمام آنھائی که به سرنوشت کشور عالقه مند ھستند، صميمانه می خواھيم تا به اين 

نيز م زند، ، متوجه دنيائی که عربستان سعودی با خيراتھای خود می خواھد برای ما ھم رقگزارش دقت بيشتر نموده

 رزميده آرمان به عصر حجر کشانيدن افغانستان را به دل ارتجاع و  در حد توان عليه آنباشدھريک از ما، بگردند

  .امپرياليزم بگذاريم

  با عرض حرمت 

 AA-AAادارۀ پورتال


