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  :  ستيز  استواري و غرور ، با سستي و سرافگندگي درهنگام مرگ- 9
  

اعدامي را با از آن اتاق هم يك يا دو . زنداني بود ) ساما ( در سلول مقابل ما زنده ياد عارف مصور عضو 
در نوبت بعدي در برابر اتاق مقابل . مرگ را با خود بردند ه سلول پهلوي ما را باز كردند و محكوم ب. خود بردند 

  . ما توقف كردند و دو يا سه تن اعدامي را بيرون كشيده با خود بردند 
ا شتابي هر چه تمامتر اين صدا ب. ما همگي صداي پاي  مرگ را بر روي پله هاي زينه منزل سوم شنيديم 

گمانم در جوپه دهم و يا يازدهم ، ه ب. گور گذشتگان مي سپرد ه مرك را به آخرين لحظه هاي زندگي محكوم ب
معلوم نبود كدام زنداني را از ميان ما . طرف اتاق ما كشاند ه سرعت به چكمه هاي روسي ، پاهاي مزدوران را ب

اي روسي جالدان كه از ترس انتقام مردم ، رنگ از صورتشان پريده صداي برخورد چكمه ه. بيرون خواهند برد 
داد ، كه جالدان در   دقيقه  شب را نشان مي15 و 9عقربه هاي ساعت حدود . بود ، بلند و بلندتر شده رفت 

  . برابر دروازه سلول ما توقف كردند 
بسيار  دي بخش كشور، بسيارمعلم زمان لحظه هاي تاريخ سازجنگ آزا. روز امتحان فرا رسيده بود « 

وقت درنگ و فكركردن براي مبارز به زنجير كشيده را كه درظرف كمتراز چند . سختگير و نهايت بي رحم بود 
يا ترسي كه موجب سر افگندگي اش مي شد ، بر وي مستولي . ثانيه مي بايد ازجايش بلند مي شد ؛ نمي داد 

يكي را دريك مژه .  و تاج  پر افتخارمردمي برسرش مي نهاد مي گرديد و يا شجاعت ،كه به سويش مي شتافت
منهاي مكتبي هاي [ تمام اعدامي ها . برهم زدن مي بايد برلوحه سنگ  تاريخ  مبارزاتي اش ، حك مي كرد 

؛ ... احزاب و تنظيم هاي اسالمي كه ازقرار گرفتن درچنين حالت به شدت مي ترسيدند و مي لرزيدند وبعضاً 
 از حزب اسالمي گلبدين خاين كه چون عياران سياه مي پوشيد و با تبخترگام بر مي "...سياه پوش غوث "مثل 

، برهيوالي هول وهراس و وحشتِ  در اثنايي كه دروازه سلول براي بلعيدن شان دهان باز مي كرد... ] داشت 
جنگجوي دلير ، از  غلبه مي كردند و با چستي و چابكي يك -  دريك لحظه - مستولي برجسم و جانشان 

در حاليكه به رقص عضالت درقاب . جايشان بلند مي شدند و با يك يك همزنجيران شان وداع مي كردند 
صورت زرد شده جالدان مي نگريستند ، با گام هاي محكم واستوار وسر افراخته وبلند ، از اتاق خارج مي شدند 

  ] .  ت  . اول خاطرات زندان كازمتن جلد[ »  و به سوي جاودانگي قدم بر مي داشتند  

مانند ، از دو   T صداي بيرون كشيدن كليد) در تاريخ زندان پلچرخي ( دريكي از وحشتبارترين شب ها 
دروازه سلول غرش كنان باز . ي بود كه تا آن لحظه شنيده بوديم يحلقه دروازه سلول ما ، هول انگيزترين صدا

رزش انگشتان دست چپ اشرا بر روي چوكات آهني دروازه سلول نمي كه ل) غالم علي ( جالد كهنه كار . شد 
 رويش باالي دو كنده زانو هب طرف عبداله جان ، كه چون شيري روه توانست پنهان نمايد ، نگاه سگي اشرا ب

ير   مرد دل" عبداله جان نام تو است؟ ":  و با آواز لرزان چنين گفت  ،يكبارگي دوخته مغرورانه  نشسته بود ، ب
 مزدور بدون "نام من است!  آن ": با غرور و با آواز بلند و عاري از لرزش در جواب جالد زبون چنين گفت 

 "اين جمله كه به هر اعدامي گفته مي شد ، مفهوم  (  " ! بيا كه ترا قومندان صاحب خواسته ": درنگ گفت 
 را "س مي خواهد سرسبزت را از تنت جدا  كند  امپرياليزم  رو سوسيالبرخيز و بيا كه باند خلق و پرچم به امر

:  چنين گوشزد كرد  دني، عبداله جان با چستي از جايش بلند شد و با تحكم  به مزدور) با خود حمل مي كرد 
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بعداً .   با او صرفاً بغل كشي و خدا حافظي كرد تهطرف قيوم رفه  آنگاه ب ."!  بان كه با رفيقا خدا حافظي ُكنم "
و صباح الدين با همان شكل بغل كشي نمود و در اخير  درحاليكه هردو دستش را باز نموده بود ، مرا با كاشفي 

 بعد از بغل كشي  و رو ." توخي صاحب بيا كه با شما هم خدا حافظي كنم": مخاطب ساخته چنين گفت 
داً با همان غرور و سرِ  بع." توخي صاحب رفقاي تانه كه ديدي از طرف من بسيار سالم بگو ": بوسي ، افزود 

 . "!  پيش شو كه بريم ":  بلند مزدور فرومايه را با صداي بلند و آميخته با تحكم ، مجدداً مخاطب ساخته گفت
  :پسوند اين جمله معروف هم اكنون در ذهنم متبادر شد . اين جمله در فرهنگ ما عجب باري دارد 

  .   "پيش شو كه بريم نامـرد ، كي ره مي ترساني " 
دو تن از يك كشور ، از يك . تاريخ ، عجب نمايشي را بردوش بازيگران خيزش مردم ما گذاشته بود 

نشين   ، هم" مستعملكاالي "زبان و هم فرهنگ ، يكي كم سواد ، ساده ، صادق ، فروشنده  واليت ، هم
تحصيل يافته ، حزبي و مردمان عامي ، سرشار از غرور و عزت نفس ، وطن دوست و مسلمان صادق ؛ ديگري 

غرق درپستي و .  ، مغرور و شوينيست "نام و نشان"نشين و هموند قدرتمندان با  سرشناش ، هم رفيق دار،
رذالت و بي اعتقاد به آئين انساني وبه خلق وميهن ؛ آن يكي متهم به قتل يك تن ؛ و اين ديگر ، قاتل واقعي 

 هيوالي خوفناك مرگ چسان تبارز كردند ؟ آن يكي براي آزادي صد ها تن ازهموطنان و همزبانانش ؛ در برابر
كشورش جانسپرد و اين ديگري با پستي و پابوسي و جاسوسي زندگي ننگين وحقارتبارش راخريد و از زندان 

  .بادارسوسيال امپرياليست اش  زنده بدر آمد 
م داشت حزب منفور و  تصميشبلي، يك تن از فرزندان دلير مردم كندهار كه قبل از دستگير شدن

 به پيشگاه مرگ وحشتناكتر -جنايتكار گلبدين را ترك گويد ، مانند ده ها هزار زنداني  آزاديخواه اين مرز و بوم 
  .  شتافت  دليرانهاز هر وحشتي ؛

.  مغرور ، دلير، صميمي و مؤدب افتاد  ، چشمم به جاي خالي اين هم سلولدروازه سلول كه بسته شد
دو هم اتاقي ديگرمان ، يعني كاشفي و صباح الدين نيز از اعدام . فرو غلتيد بر سرم گيني كوه اندوهي به سن

معلوم نبود در جوپه . كلي دور نشده بود ه با بيرون كشيدن محكوم به مرگ ، خطر ب. عبداله جان  متأثر شدند 
غالم علي ... . دام ما خواهد ديد طرف كه بعدي حينكه غالم علي جالد ، دروازه سلول ما را باز خواهد كرد ، ب

 كارش پخته شده بود ، ةو آنقدر در كور. طي سه سال گذشته ، صد ها اعدامي را از سلولش بيرون كشيده بود 
سوي سطح سلول ، و ه طرف كدام زنداني ديگر ، ويا به كرد ، بدون آنكه ب به مجردي كه دروازه سلول را باز مي

او ديده بود ... . ش مي ساخت  اطرف چشم اعدامي مي ديد و مخاطبه  براساًد ، يا سقف و ديوار سلول نگاه كن
[ درستي پي برده بود كه هيچكدام شان ه ن اين سرزمين دليرمردان و دلير زنان بهاخوا وبه خاصيت آزادي

و كنار در روز هاي اعدام ، خودشان را به گوشه ] منهاي مكتبي هاي اخوان و شمار جنايتكاران قواي مليشه 
  -  در درون سلول- سر بلند و استوار ، در مركز ديدش . اتاق و يا تشناب و يا زير  سقف آهن پوش قايم نكردند 

شدت  مي ه طرف ساير زندانيان تشنه به خون خودش، به او از ديدن ب. چون خنجر درخشان قرار گرفتند 
  . نيستي ؛ زهر مرگ مي ريخت فقط و فقط با نيش نگاه مارگونه اش بر چشم محكوم به. هراسيد 

يكي دو تن از ما ، برحس كنجكاوي خود غلبه نتوانسته ، خطر را پذيرا شده ، خود را به پشت دروازه سلول 
رسانديم ، تا ببينيم در دهليز ، پا ها و چكمه ها بيشتر و يا كمتر شده ، زماني كه من از پس آن حلبي حايل 

طرف راست دروازه و چكمه سرباز ه  يك سرباز درحالت آماده باش را بُكپ شده به دهليز نگاه كردم ، چكمه
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طرف چپ دروازه سلول خود ؛ همچنان در دو جناح دروازه سلولي كه رفيق رحماني ، نجيم  آزما ، ه دومي را ب
  . غوث سياه پوش ، طاهر  اسلميار و ميرزا محمد زنداني بودند ؛ مشاهده كردم 

ن  بردن عبداله جان از سلول ما نگذشته بود كه باز آواز چكمه هاي جالدان كه  دقيقه يا بيشتر از بيرو15
 لحظه آندر. در پيشاپيش شان غالم علي گام برميداشت ، از نزديك پنجره آهني بلند شد و در دهليز پيچيد 

   بر روي چپركت خوديم وهايي كه مرگ با خشم و قهر مي غريد ، هر كدام با شتاب به جاي خود برگشت
و ضربان . صداي چكش گونه چكمه هاي سربازان بر سطح رهرو ، هر آن نزديك تر شده مي رفت . نشستيم 

كرد لحظه  قيوم در حالت سستي و ضعف قرار گرفته بود ، اين جاسوس فكر مي. قلب هايمان را تندتر مي نمود 
 بدون توجه به خدمات جاسوسي اش – اي بعد باز هم دروازه سلول ما باز خواهد شد ، و اين بار جالدان بي پاس

طرف چشم ه  اتاق و دوختن نگاه مارگونه جالد بةهريك ما منتظر باز شدن درواز.  وي را با خود خواهند برد - 
در لحظاتي كه ما قرار داشتيم ، صداي پاي مرگ را مي شنيديم كه نزديك و نزديكتر شده مي . خود بوديم 

 از برابر آنها .طرف خود مي كشاند ه يديم كه ما را در ميان گرفته هر يك بهم مرگ و هم زندگي را مي د. رفت 
 سلول ، ةاز عبور آنان از برابر درواز. سلول ما گذشتند و در برابر سلول آخري مقابل اتاق چايخانه ، توقف كردند 

 بار ديگر ، من و .حالت تشنج ذلتبار قيوم اندكي تغيير كرد ، همچنان صباح الدين جوان ، نفس راحت كشيد 
صدا تنفس مي كرديم و خطر را رفع شده مي  كاشفي هر دو از جايمان برخاسته درحالي كه به آهستگي و بي

. پنداشتيم ، از زير حلبي پشت شيشه دروازه ، ديديم كه سربازان دروازه سلول مقابل چايخانه را باز كردند 
  ... .ان را مخاطب قرار داد   و جو"غوث الدين  سياهپوش"شنيديم كه غالم علي ، 

  

  : وضع  دوتن اعدامي در سلول مقابل چايخانه بر روايت رفيق رحماني -10
  

رفيق بهتر آن ديدم تا شما ، جريان بيرون كشيدن دو زنداني اعدامي را ، كه هم اتاقي ! خواننده گرانقدر
ين سبب مطلب را با وي در ميان گذاشتم م هبه.  بودند ، از زبان قلم اين رفيق هنرمند و مبارز بشنويد رحماني

    ." دو سه ساعت بعد آنرا برايتان مي فرستم ":رفيق با خوشي و اشتياق زياد گفت . 
  : اينك بخشي ازاين نوشته را در زير ، و بخشي ديگر آنرا در  صفحه توضيحات باهم يكجا مي خوانيم 

 را در منزل سوم سمت شرقي مي شمالبه رو ...  نمبر "كوته قلفي"باز ازعقب غبار خاطره ها «  
بينم ، مداري هاي سياسي روز ،  چه تركيب  نا متجانسي را در آن اتاق جمع كرده بودند ، من عضوي 

جمعيت (؛ ميرزا محمد عضو ) خلقي(در ظاهر جمعيتي ، نجيم آزما ) اسلميار(؛ طاهر ) "ساوو"(
ونفر آخري از جمله اعدامي هاي بودند كه د)  حزب اسالمي حكمتيار(و غوث الدين عضو ) اسالمي

چندي پيش مصاحبه شانرا در تلويزيون ديده و شنيده بوديم ، بويژه گپ هاي بلند باالي غوث الدين 
خاطرم است كه ادعا كرده بود به دستور رهبري حزب ه ، خوب ب  پهلوان انداميآن استخوان كالن

 كه در طبقه دوم تعمير متصل سينما پامير كه در دفتر حزبي را) آن جاني شناخته شده ( گلبدين ، 
زير آن دكان هاي بنجارگي بود و  مشتريان در آن سراي مشغول خريد بودند با دينامنت منفجر 

اين انفجار به حدي قدرتمند بود كه دكانداران و مشتريان آن سراي را كه بي خيال مشغول . ساخت 
داستان سر بريدن ها ، پوست از چهره [به هوا پراند خريد و فروش كاالي مورد ضرورت شان بودند 
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 و انداختن اجساد در چاه ها  توسط اين رذيل آدمكش ، باشد -  كه شناخته نشوند-قرباني كندن ها 
 سال داشت ، هميشه لباس هاي سياه خامك دوزي قندهاري مي پوشيد و 28 ، يا 27، او ] جايشه ب

 و حويلي زندان گام بر مي داشت ، توگويي احتياط مي كرد كه ، در اتاق ، دهليز به سبك پهلوان ها
زمين زير پايش فروننشيند ، چهره آن گلبديني سفاك را كه شريك جنايات نابخشودني رهبرش بود 

 كم حرف و بسيارخونسرد بود ، "شغوث سياه پو"آن ديگري ميرزا محمد برعكس... . ياد دارم ه هنوز ب
، زيرا نفر پنجمي دراتاق هاي چهارنفري سمت شرقي چپركت نداشت ، خوابيد  روي زمين ميه ب او

به اتاق هاي سمت شرقي و سمت غربي  درآن شباروز تعداد زيادي اعدامي را به بالك اول آورده و
گري جنگ رواني با ما بود ، زيرا درمدتي كه باما بودند با آنها آشنا ياين هم نوع د( تقسيم نموده بودند 

وقتي آنها را براي اعدام مي بردند ، دل ما ماالمال غم ميشد ، و مدت ها نام ، چهره و مي شديم ، و 
گپ هاي شان از ذهن ما محو نميگرديد ، حاال هركسي كه بودند ، مهم اين بود كه دشمن سوگند 

  .) خورده رژيم مزدور بودند 
چه گك داشت كه اثاث ميرزا پيراهن و تنبان نخودي مي پوشيد ، زياد نصوار ميكشيد ، يك بق

طاهر ( سن و سال غوث بود ، و اما   هماًنچندان زيادش را به خود جاي داده بود ، او از شيوكي و تقريب
خاديست تعبيه شده در حزب جمعيت اسالمي ، او با آن رنگ سرخه ، چشم هاي سبز ) اسلميار 

يشتر شبيه مردم آنطرف درياي كمرنگ ، موهاي زردگونه ، اندام استخواندار و شكمك برآمده اش ، ب
آمو بود تا اينطرف دريا ، اسلميار حكايتگر و قصه ساز ماهري بود ، او به اساس وظيفه اش همه را 

به اين معنا كه ) بدبخت آب در هاون ميكوبيد ( سرگرم ميساخت تا مگر حرف و گپي فرا چنگ آورد ، 
اعدام بودند ، و من فهميده بودم كه چه منظور حسابش معلوم بود ، آن دو ديگر هم محكوم به ) آزما ( 

زنداني ها در دوران تحقيق با تجربه دريافته بودند كه گهي « دارد و حدس زده بودم كه گژدم است 
شكل زنداني به اتاق ها فرستاده ميشدند ، زنداني ها وقتي به رمز و راز آنها ه عناصر ناباب ، خادي ها ب

را گژدم مي ناميدند ، و در فرصت مناسب وي را به ديگرها هم معرفي مي ] آنان [ پي مي بردند ، وي 
و در دوران زمامداري چور و ) برهان الدين خان رباني ( اسلميار بعد از زندان درحكومت » نمودند 

چپاول و راكت جنگي هاي جهادي مدتي معين وزارت پالن بود ، و اكنون مانند ديگر خاديست هاي 
تحليل و "] گويا [  از وب سايت هاي مربوط به پرچمي ها اوضاع سياسي كشور را قلم ُكش ، در يكي

كه دركدام بخش وزارت مخابرات ) نجيم آزما!!   ( ؟"پژوهشگر سياسي" مينمايد ، حاال شده "ارزيابي
! ) حزب دموكراتيك ؟( جناح به اصطالح  كه هردو رئيس بود آنچه جنايت ، خيانت و وطنفروشي را

ه بودند بدوش پرچمي ها مي انداخت و شباروز دهها بار تفو و لعنت به گور آباء و اجداد مرتكب شد
  .... اشراف زاده هاي پرچمي ميفرستاد 

، آن شب هول انگيز و آدمخوار را ) 1362 قوس 2شب ( ذهن از وراي غبار سالها ، آن شب را 
 ندادند ، اتاق ها همانگونه قفل ماند ، ما اجازه تماشاي تلويزيون راه برايم تداعي مينمايد ، آنشب ب

ساعت به گمانم هفت بود كه تمام چراغ هاي محوطه بالك ، برج هاي مراقبت و نظام قراول خاموش 
دانستيم وضع ازچه قرار است ، زيرا ماهيت ضدمردمي حزب آدمكُشان براي ما روشن بود ،  گرديد ، مي
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م براي اعدام مي بردند ، گپ درآن زندان پت نمي دانستيم كه كساني را در دل شب و ظلمت تما مي
  . ماند 

شب هراس چون موريانه قلب آن دو همسلول را مي جويد ، ميرزا خاموش بود ، مگر ترس از  آن
مردمك چشمانش هويدا بود ، و غوث الدين پهلوان شبيه مگس بند مانده در تار هاي عنكبوت وحشت 

ه چند بلست جاي خالي اتاق را گز و پل ميكرد و ترسيده از هر يك ، نا شكيبا در تقال بود ، او سراسيم
  فكر " چرا چراغ هاره ُگل كدن ؟ " ، " خيرت خو اس ؟" ، "چه گپ اس بيادرها ؟": سوال مينمود 

چيزي نيس نترس ، مثل كه بري تالشي ميايند ، اگه كدام قلم ، ": به جوابش گفت ) آزما ( ميكنم 
   . "ي پت كو كاغذ يا سند مهمي دار

غوث : كه  غالم علي پهره دار دهليز ، اتاق را باز نموده پرسيد   شب بود10ساعت ه نزديك ب
الدين كيس ؟ پهلوان باشنيدن نامش مثل دانه اسپند روي آتش به هوا پريد ، غالم علي او را مخاطب 

 پس ميايي ، كدام گپي وارخطا نشو بيادر ، تره ده آمريت سياسي خاستن ، ميري و زود: ساخته گفت 
 واي ":  نيس ، غوث الدين را كه از همان اول شب ترس مثل موش وحشت زده ساخته بود ، فرياد زد

 و واي ، واي ميكرد ، او آنقدر دستپاچه شده بود كه چپلك هاي خودرا "خدا ، واي اهللا ، واي رسول 
يك قطره خون از آن هيكل پهلوان نمي يافت ، رنگش مثل گج سفيد شده بود ، اگر صد كارد ميخورد 

رون كشيد به يرا از اتاق ب وقتي غالم علي او . ...لباس اشرا تر نموده نما نمي چكيد ، متوجه شديم  
يقين فعالين خاد يا اعضاي ديگر در دهليز كمين گرفته بودند تا زنداني محكوم به اعدام را با خود 

  "يا چهاريار" آلود وي را از انتهاي دهليز مي شنيديم كه ببرند ، ما ضجه هاي دلگير و فرياد هاي گريه
  ... .هسته تر شد آتا اينكه آوازش آهسته و .  ميگفت "اهللا واكبر "و  

حدود يكساعت بعد نوبت ميرزا محمد رسيد ، او ازهمان لحظه كه غوث را بردند سرنوشت خودرا 
 ، رفت تا رسم شهيد شدن را بجا نمايد ، فهميده بود ، خونسردانه به تشناب كه در داخل اتاق بود

غسل كرد ، لباس پاك پوشيد ، به چشمان هراس آلودش سرمه كشيد و به قرائت سوره ياسين 
پرداخت ، ولي ترس از مرگ قلبش را در چنگال خويش ميفشرد ، با وجود اينكه خود را جسور و 

كلي خشك شده بود ه را آب وجودش بخونسرد نشان ميداد ، ما ميدانستيم كه چقدر ترسيده است ، زي
گري را هم با يدفعات براي نوشيدن آب به تشناب رفت ، آنجا آب مي نوشيد و گيالس پرآب ده ، ب

خود آورده كنار بسترش ميگذاشت ، اما وقتي تشنگي ناشي از وحشت گلويش را ميفشرد گيالس پرآب 
 تشنگي نمايد ، اين عمل چندين بار كنارش را فراموش كرده با شتاب طرف تشناب ميرفت تا رفع

 و ما در يك سكوت زجر دهنده و روان. كلي از دست داده بود ه وي تمركز افكارش را ب. تكرار شد 
، وقتي سروكله غالم علي پيدا شد تا وي را با خود ببرد ، او بدون ... سوز ، با دقت خاصي ناظر بوديم 

خاطر خدا حافظي باز نموده با هر كدام دست ه ا بسروصدا لب هاي خشكيده و به هم چسپيده اش ر
  . طرف سرنوشت معلوم خود رفت ه داده بخشش خواسته ، با تأني چپلك هايش را پوشيده ب

درآن شب سياه كه در و ديوار زندان بوي خون ميداد ، تا سحر به چشم كسي خواب نيامد ، 
  ]2[  ».  گرهم وضع به همين منوال بود يميدانستم در اتاق هاي د
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  ) خلقي (   مروري گذرا بر ديد يكتن از جنايتكاران -11
  ) :پرچمي ( بر اعدام حقارتبار يك جنايتكار         

  
عبدالقدوس و حال توجه خوانندگان را به كتاب يك تن از قاتلين مردم افغانستان ، يعني 

 و 104ات ـ صفح" نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغانستان " ، تحت عنوان غوربندي
  :، در زير جلب مي نمايم ) احد رهنورد( رابطه با موضوع  ؛ در105

رهنورد : يك از زندانيان صاحب امتياز ، آقاي رهنورد منشي كميته واليتي و اليت  بلخ بود ... « 
و هر زمان كه مي خواست مي توانست  از . تمام آالت سپورتي بالك اول را در اختيار خود داشت 

اتاق او در داخل زندان شباهت  به يك . ان خارج شود  و بمالقات دوستان و اوالد هاي خود برود زند
ويديو كست هاي گوناگون تلويزيون و كست هاي خواننده هاي دلخواهش با . سالون آرايش داشت 

 و اكثرا ديده شده بود كه رزاق عريف به امر. حسادت زندانياني كه حتي آب شان قطع بود مي گشت 
جرم اين آقا زاده  قتل . داد  دستور  رهنورد ، امور بالك هاي اول و دوم و شكنجه ها را سازمان مي

از قضا كه . يك عضو كميته واليتي بلخ  بنام گوهري بود كه در زير شكنجه رهنورد  از بين رفته بود 
  .شد   قتل در محضر عام صورت گرفته بود كتمان نمي

ود  كه جسارت كرده در مقابل رهنورد  حرافي كرده مخالف نظر  او واقع گناه مظلوم گوهري اين ب
دستياري باندش او را بقتل رسانيده و ، قطعه ه ولي رهنورد كه نظر دوم را قبول نداشت ب. شده بود

اما خانواده . داخل بوجي در صحن حويلي كميته واليتي بلخ زير خاك كرده بود ه قطعه كرده و ب
فذين بلخ  و كاكايش كه شغل تجارت داشت  با كارمل شناخت قبلي داشت ، خون او گوهري كه از متن

پنهان  نماند و جسدش را از زيرخاك كشيدندو با پافشاري مشاورين ظاهراً به زندان پلچرخي 
چون دركتمان اين قتل جنايتكارانه  دست اشخاص عالي رتبه  و اعضاي بوروي سياسي . فرستادند 

يدند تا رهنورد را راضي و اميد وار نگاهدارند تا در جريان تحقيق پرده از راز نهفته شامل بود ، ميكوش
كلي دفن گردد رهنورد را غافل گير آورده و در پرتگاه ه اما براي اينكه راز ب. جنايتكاران بر ندارد 

ر آن همچنانيكه صد ها انسان با آرزو آمال كشور را د. پليگونهاي جهنمي پلچرخي زير خاك كردند
رهنورد حينيكه شبانگاه چشم بسته به كشتارگاه انتقال داده مي شد به .  كشتارگاه نيست كردند 

او مستقيماً . با كشتن من  گناهان تان  پنهان نمي شود ! نامرد ها :  شدت فرياد مي كشيد و ميگفت 
  .» . . ..نور احمد نور را نام ميگرفت و فرياد ميكشيد كه چرا به نجاتش نمي شتابد 

 اگر اجازه  داشته باشم كه يك حزب  سر اقتدار و حاكم در يك كشور را به يك ماشين تشبيه نمايم  
   : خواهم نوشت

مكانيزم ساختمان هر ماشين ، بر مبناي قواعد انجنيري و تخنيكي طوري عيار و تيار شده كه در جريان 
 و يا  ، و يا بشكند ،گاه يك پرزه آن ساييده شودتوليد و يا كاركرد به منظور برآورده شدن اهداف ديگر ، هر

همانگونه كه انسان  لنگ . معيوب است . گونه اي از ميان برود ، آن ماشين ، ديگر ماشين سالمي نيست ه ب
لنگ لنگان طي طريق مي كند و كار و بارش را با ) و بنابرضرورت ( بناچار ؛نمي تواند براي هميشه در جا زند 
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،  ماشين هم از حركت باز نمي ماند ، دانه و دندانه اش مي رود و مي چرخد. نجام مي دهد همان پاي لنگ ا
ظف آن ماشين كه آنرا زير نظر دارد ، يا آن پرزه معيوب را ترميم مي كند وفرد م... . سرانجام توليد مي كند و 

 بيشتر در توليد داشته هر قدر آن پرزه مهم و حساس كارآيي. جايش پرزه جديدي نصب مي نمايد ه و يا ب
 ماشين سكتگي وارد نموده به آن صدمه و خساره وارد ورمالهمان نسبت معيوب بودنش به حركت نه باشد ، ب

ماشين ذبح  : گونه مثال ه ب. گردد  و در نهايت ، ماشين از حركت باز ميماند ، و توليد متوقف مي. كند  مي
 سر هزاران گاو و -ز بكس كمپيوتري آن ماشين نصب گرديده  كه در بخشي ا-حيوانات كه با فشار يك دكمه 

و حاال در چنين ماشيني كه ميتوان حزب اش ناميد و . يا گوسفند را در يك لحظه از بدنشان جدا مي نمايد 
اين تز به نسبت هاي متفاوت و درجه هاي مختلف شامل حال [  مي باشد "حزب دموكراتيك خلق"آن حزب 

 ؛ "حزب اسالمي گلبدين" از جمله  ،مردم و كشوره ار ، غارتگر ، مزدور و خاين بتمامي احزاب جنايتك
تمام ] شده مي تواند ...  مجددي و  وباند سياف و"حزب وحدت" ؛" شوراي نظاري-جمعيت اسالمي رباني "

قش  ن-  دولت مزدور - مثابه  پرزه هايي در تشكل آن ماشين ه ، ب) خلق و پرچم ( اعضاي هر دو فركسيون 
 بيروي " و"كميته مركزي"بكس حاوي كمپيوتر كه سويچ به آن وصل بود ، در واقع همان . داشتند 
، اين نهاد "شوراي انقالبي"در مورد  (  بود" شوراي عالي انقالبي" و پشتوانه توانمند حفاظتي آن "سياسي

ده : ختصراً اشاره كرد كه  دهنده  جنايات شوروي و مزدورانش در افغانستان بايد م"مشروعيت"به اصطالح 
ها هزار انسان آزاديخواه اين مرز و بوم كه بر عليه تجاوز شوروي رزميدند و به زير شكنجه هاي غير قابل باور 

 پاي حكم "...شورا " اين  خاين و خود فروختةكشيده شدند ؛ سر انجام تمام اعضايي هاي شرف باخته خاد
اوالت و قرار داد هايي ـ نه تنها پاي اين اعدام ها ؛ بلكه پاي تمام مق.اعدام آنان با بي رحمي امضاء نمودند 

روش ميهن صحه گذاشتند ، از همين سبب اعضاي وطن ـيل شده با شوروي و اقمارش ، و فـاسارتبار و تحم
 هزار  تا گوش و گلو در خون ده هاش و امثال )اعظم سيستاني  ( مثل"...شورا "فروش و خاين به مردم اين 

 "...  شورا "  اعضاي آن ة سايربايد بيشتر به افشاء گري بي رحمانآزاديخواه اين سر زمين غرق بوده ؛ و 
هر چرخ و دنده ، هر پرزه و پيچ ، هر واشل و ) ماشين ذبح انسانهاي آزاديخواه (در چنين ماشيني .  ) پرداخت

 متشكل   جمع جزاي درهم تنيده و بهم پيچيده يكموره ، هر تسمه و رابر ؛ حتا رنگ و روغن ؛  همه و همه ا
حركت  افتاده ، با تيغ تيز و برنده اش ه  تمام عيار بمثابه مكانيزمه متشكل ، ب جمع را مي ساختند ، كه چنين 

و سر ده ها هزار تن . در ذبحگاه پلچرخي از تنش جدا كرد  سر ده ها هزار  انسان آزاديخواه اين سرزمين را
  .جايش ه و اينكه ديگر چه ها كرد ، باشد ب. باد هوا داد ه جبهات جنگ بديگر را در 

 چه در دوران حاكميت خلقي هاي وحشي ، چه در دوران كارمل محيل و وطنفروش و -تيغ اين ماشين 
و در بريدن سر انسان ؛  . نجيب جالد ، سر ده ها هزار انسان مظلوم اين سرزمين را از تن شان جدا كرده است 

   . ، چه حساس و مهم ، و چه جنبي و كم اهميت سهيم  بوده اند...  و... پرزه و دنده و تسمه وهر 
و حال مي بينيم كه يك تن از همين پرزه هاي بس مهم و حساس در همچون ماشين آغشته به خون 

نت روس  يك اج ،با بي وجداني و بيشرمي) غوربندي عضو كميته مركزي همين حزب منفور ( مردم مظلوم ما 
 " ظالم " و " قاتل"را ) احد رهنورد( خطاب مي نمايد و يك وطن فروش و خاين ديگر "مظلوم"را ) گوهري( 

 ودر منزل "1بالك"در )  قوس2(براي اين  وجدان فروخته جنايتكار كه خود در همان شب تاريخي . مي نامد 
رعي جوزجاني ، فقير محمد فقيري ، مثل ش( جنايتكارش ؛ وطن فروش ودوم سمت شرقي ، چون ساير رفقاي 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـبير توخك                                   دوم                                                        جلـد   

 
 
 
   

 

 

9 

حضور داشتند ، كشتار دسته جمعي ) خون ده ها هزار مردم اين سر زمين ه  پرزه مهم و آلوده ب120جليلي و 
خاطر آزادي مردم و كشورشان بر ضد قواي تجاوزگر سوسيال امپرياليزم شوروي رزميده ه  تن انسان كه ب372

ه همين سبب از چنين فاجعه انساني  كه خبر آن قلب صد ها مليون انسان ب. بودند ، هيچ گونه اهميتي نداشت 
  .  ننوشته است -  در سراسر كتابش - شريف را در سراسر جهان تكان داد ؛ حتا حرفي هم 

همانطوري كه پرچمي ها و ساير جنايتكاران سياسي مثل احمد شاه مسعود و شوراي نظارش ؛ مثل مزاري 
و يارمحمد وخاد به ارث   ؛ مثل فهيم و قانوني و عبداله عبداله و معلم عطاانش تمحقق و خليلي و حزب وحد

 پيش را بروفق ه؛ همواره  كوشيده اند ، تا تاريخ سه ده...  و  مثل رشيد دوستم و جنبش ملي اشرسيده شان ؛
ن كاري مبادرت خلقي هاي جنايتكار نيز به چني. ريف نمايند حمرام و منافع و خواسته هاي ضد مردمي شان ت

  .  خواسته اند  دست كمي از ساير همگنان خاين شان داشته باشند ه ورزيده ، ن
ريف مي ح، مثال برجسته چنين ت) غوربندي(از نظيف اهللا نهضت خلقي كه بگذريم ، رفيق جنايتكارش 

حال . ب داده است وي چگونگي اعدام رهنورد را عامدانه و از روي دشمني هاي درون حزبي به غلط بازتا. باشد 
  : توجه كنيد " ... - 12 "به اصل واقعيت مسئله در زير عنوان

  

  : پايان زندگي خفتبار يك وطن فروش -12   
  

 "سر بازان مزدور كه ماهيتاً وظيفه جالدان را در زندان اجرا مي كردند ، بعد از بيرون كشيدن  غوث الدين 
در عقب آنان شمار زيادي سربازان . هليز را پيموده پائين رفتند  و ميرزا محمد از آن سلول ، طول د"سياه پوش 

، آالت و اسبابي را كه در چهار اتاق اولي جابجا كرده بودند ، دوباره با خود بردند ، و پنجره آهني دهليز را 
ار ك.  هم گذشت ، ديگر از آنها خبري نشد - بيشتر از وقفه ها بين بيرون كشيدن دو اعدامي- مدتي. بستند 

رفته ) همين سمت ( پايان رسيد ، سربازان شامل اين تيم  در منزل دوم ه انتقال اعدامي ها كه در منزل سوم ب
( در پي آن متوجه سلول هاي منزل اول همين سمت شدند كه . مرگ را آغاز كردند ه كار انتقال محكومين ب

 از آنكه اعدامي هاي منزل اول سمت شرقي را بعد.  بودند " مهمان"و دو رفيق اش در آن جا گويا ) احد رهنورد
  .  زندان را باز كردند "مهمانان" بردند ، دروازه سلول " اتاق كنفرانس ها "براي بند و بست ، به 

را به سمت غربي ) به شمول اين قلم ( بعد از اين كشتار دسته جمعي كه تعدادي از زندانيان دهليز ما 
  ( در اتاق رخ به شمال همين دهليز ماي سابقيك تن از هم سلولي هاد ، منزل دوم همين بالك انتقال دادن

؛ برخي  پاكستان بود و با اطالعات زندان در ارتباط نيمه علني قرار داشت ISIكه عضو كاركشته )  نثاراحمد
  تن چپ خصوص با چهار يا پنجبلين زندان و اطالعات مي شنيد آنرا در بين سلول ، ومطالب را كه از زبان مسئو

    : به گفته وي در زير توجه كنيم.  در ميان مي گذاشت -شمول اين قلم ه  ب-انقالبي 
  

دروازه اتاق رهنورد را باز كرد ، به ) "شمس الدين " ( "1بالك"ده همي وقت كه قومندان «  
 نوبت كه تا آن وقت  باور نمي كرد كه[ رهنورد . "رهنورد صاحب شما را قومنداني خاسته ": اوگفت 

سپرده ترين مزدورانش  خودش هم مي رسد و باداران  روسي اش ؛ حتا به وي هم كه از زمره سر
مثل روز ها و ماه . ؛ تكان خورد و رنگش از شدت ترس زرد شد ]  ت- بوده ، ترحمي نخواهند كرد 
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شمس  . "!برو به رفيق عريف بگو كه خودش اينجا بيايد  "  :هاي پيش به شمس الدين امر كرد كه
 بان اي گپ هايته بخي بخي كه بريم ، قومندان صاحب عمومي اينجه نميايه، بخي  " : گفتالدين 

 كه با خشم زياد وي را مخاطب -رهنورد از جمله حقارتبار شمس الدين پنجشيري   [ "! زود شو 
ومت بي پايان رسيده ، به مقاه  تجاوز گران روسي براي درك كرد كه زمان مصرف اش ب-ساخته بود 

لين امور ووئبه مس [گها و دِسربازها از نا آمدن او به اُ. او از جايش شور نخورد  ] ت- نتيجه پرداخت
مدير "شمس الدين و . خبر مي دادند ]  ت –  حضور داشتند" اتاق كنفرانس ها"مربوطه كه در

 "1بالك"  جالدان مشهور سمت غربي سربازان خاد و مدير حـامـد چشم آبي يك تن از[ "صاحب
 ، محكم گرفتند ، تا به زور اوره  از اتاقش به دهليز ببرند  ره  دست انداختند و دو بازوي او] ت –

دستش الچك ه چند سرباز ديگر هم او را محاصره كردند و بازور ب.  رهنورد نمي خواست كه برود
تاق بيرون كردند ، دو و يا وقتي كه چند سرباز او را كش كرده از ا. زدند ، تا ديگر دست اندازي نكند 

شعارش را كه در فضاي دهليز تكرار مي  [ "!  مرگ بر ببرك كارمل "سه دفعه ، با صداي بلند  گفت 
جانب شمال منزل سوم شرقي و غربي نزديك به اتاق نگهبانان ه كرد ؛ حتا زندانيان اتاق هاي رخ ب

شمس . ن دهليز در سرش فير كند به شمس الدين امر شد كه در همي ] .  ت– نيز شنيده بودند
 دو مرمي   يك ،در نزديكي همين پنجره دهليز منزل ]  ت-  اين مزدور قواي نمبر چهلم روس[ الدين 

] .  فير را ماهم كه در اتاق آخري منزل سوم شرقي بوديم ، شنيديم  صداي[به سر رهنورد فير كرد  
نثار احمد در پايان  سخنش با خنده اضافه .  »  مرده شه بر روي تذكره بردند رهنورد بر زمين افتيد

صبح همان روز  كه مره قومنداني پائين خاست  ديدم كه خون كثيف رهنورد را سرباز ها با «  : كرد
   .»آب چايجوش داغ  از روي سنگ دهليز مي شويند 

  
  كه مطلبي را ،بودمي ا تا مدتي كه وي در اتاق م ) نقل زبان گفتاري از نثار احمد پاكستاني به مفهوم  ([
 و يا برادر  محمد خاديباز بعداً عين همان مطلب را از زبان همكاران مخفي اطالعات و يا باشي   ، مي كردافشاء

  }تبصره بين قوس مربع ها ازاين قلم مي باشد{ ] . ؛يم مي شنيد بود ،زنداني كه او هم خادي اش 
  : خلقي ها مي گفتند 

 با ساير  ،كشتمند و  محمود بريالي  ،  دستگير پنجشيري ) ه جمعي كشتار دست ( در آن شب« 
  .»    حضور داشتند  " اتاق كنفرانس ها "وبين با صالحيت پرچمي ها و مشاورين روسي درسلين و منومسئو
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                                                                                 )رتبيل . پ (                   زمانهةدور

  
 !دژخيم 

  بگذار كه  قطره هاي  خون ياران را
  با خنجر تيز مژگان  ،  

   - از  جدار سنگفرش دهليز سرد و نمناك زندان -بردارم 
   چسان شاهد آن مي توانم شد 

  در زير نعل چكمه هايتان
  رنگ خون ِ الله گونِ  هم زنجيران 

   سنگ ، هم گون شودلِباُگ
   كس خون را نبيند ، تا بخوابد خون  «و 

 ولي هر قطره خون چشم بيدارست 

  ( * )»    كه بيند روي دژخيم غافل را 
* * *                

  چرا من با  مژه  هايم
  اين قطره هاي بيدار را

  در نكشم  چوسرمه
   بر چشمان هراسانم 

  كه  الله گون ، خونِ  ياران  
  -زنجيران    خون هم-

  "دژخيم غافل را " من ، ببينند روي با چشمان
  در آنروزي كه موجه هاي انتقام ، بهم بپيوندند

             .كوهه و كوهواره و كوه شوند ، آن موجه ها
  و بركنند هرآنچه پيل پايه است و سقف 

  كه در زير آن ، 
   هاي وحشي خون آشام"يانكي"

  هر شبه ، هم بستر مي شوند ، 
  با همسرِ دژخيمان 

  ن  دژخيماني كه  با چرخش زمان ؛هما
  !دوري زده اند بدينسان 

* * * *                      

  
از »  كه بيند روي دژخيم غافل را -  ولي هر قطره خون چشم بيدارست - كس خون را نبيند، تا بخوابد خون   « -(*) 

   . نقل شده است" خون هرگز نمي خوابد "شعر بلند ژاله اصفهاني تحت نام 
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  ؛ اشاره به نكاتي چند -13
  : خورشيدي  1362 قوس 2  در شب ) تن زنداني373 (سته جمعي كشتار دةدر بار        

  
 كالً دو تيم ، امنيت دهليز هاي سمت غربي و شرقي را در هنگام بيرون كشيدن ،1362 قوس 2در شب 

اينها زير قومانده يك تن .  سرباز بود 22 تا 20 مشتمل بر هرتيم ، تقريباً. زندانيان براي اعدام ؛ گرفته بودند 
يعني هر كدام در ( قرار داشتند كه به آهستگي و بي صدا وارد يكي از دهليزها مي شدند و موضع مي گرفتند 

نگهبان همان دهليز كه شناخت قطعي از ) . دو جناح دروازه سلول ها  خود را  تخته به پشت مي چسپاندند 
داشت ، در هنگام بيرون كشيدن اعدامي در پيشاپيش چهار و  اخص از زنداني اعداميزندانيان آن دهليز و بطور 

 چلپاسه چسپيده   سرباز كه در دو جناح  ديوارسلول ها مانند14 – يا و13يا پنج سرباز قرار گرفته از برابر 
نام تو است بيا كه تره .  .."بودند ، عبور نموده ، دروازه اتاق را باز مي كرد و زنداني را مخاطب ساخته مي گفت 

   ."  !قومندان صاحب خاسته
و تيم دومي با همان تعداد در . را در سمت غربي شروع كردند    سرباز ، كار امنيتي شان22 -  20يك تيم 

سربازاني كه از دهن دروازه پنجره آهني منزل . مرگ پرداختند ه سمت شرقي  به بيرون كشيدن محكومين ب
هر سه منزل تا پنجره آهني دهليز منزل اول در حالت آماده باش قرار گرفته بودند ؛ دو سوم و پله هاي زينه 

زمان در سمت غربي و شرقي ، چون حلقه هاي زنجير  بهم   دادند ، كه هم بخش جداگانه را تشكيل مي
 .مرگ را گرفته بودند  ه پيوسته ، امنيت زندانيان محكوم ب

 و يا 8 معين از دو سمت غربي و شرقي زندان چند دقيقه  پيش از بيرون كشيدن اعدامي ها در يك زمان
كار انتقال براي كشتار از منزل سوم هر دو سمت .  شب  توسط دو تيم آغاز گشت 8چند دقيقه بعد تراز ساعت 

كه گفته شد  تا ساعت يك ... و با بيرون كشيدن اعدامي هاي منزل اول هر دو سمت ، انجام پذيرفت . آغاز شد 
از چگونگي به سمت غربي انتقال دادند ، شبي ما را زماني كه  [ .نيمه شب ادامه يافت ) 1 / 40( چهل دقيقه  و

 مدير جان محمد  وضع سمت غربي را  در آن  ،بيرون كردن اعدامي ها در سمت شرقي صحبت به ميان آمد
   .]شب برايم تشريح نمود 

 ازما چهار تن زنداني در اتاق خود صداي فير دو مرمي را خاطرم نمانده ، چه وقت شب بود كه ه دقيقاً ب
  ) .هر دو مرمي بر جمجمه رهنورد جاي گرفت ( منزل اول ؛ شنيديم 

  نوكريوالبه كه غالم علي دروازه  پنجره دهليز مارا باز كرد ، و كه چه ساعت شب بود نده به خاطرم نما
    ده شده را به اتاق ها تقسيم تمايدكند و قره وانه آور دروازه سلول ها را باز كه گفت

كسي رغبت به صرف غذا نشان  . نظر مي رسيدنده زماني كه دروازه ها باز شد ، زندانيان همگي ماتمزده ب
به اتاق مقابل كه در هم  من . شماري از زندانيان سمت جنوب دهليز به اتاق هاي مقابل داخل شدند .نمي داد 

خود وي . نظر مي رسيدند ه هم اتاقي هايش بسيار وحشت زده ب. د داخل شدم زنداني بو) مصور(آن عارف جان 
خواست اصلي من و ساير زندانيان سمت جنوبي از رفتن به . همچنان دچار ناراحتي غير قابل وصف شده بود 

درستي ه كه ميدان بالك و دروازه بزرگ خروجي و دخولي از آن اتاق ها  ب) سمت شمالي(اتاق هاي  مقابل 
ديده مي شد ، اين بود تا نظري به صحن بالك بياندازيم و از فشاري كه كنجكاوي برما وارد كرده بود ، رها 
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مجردي كه مرا ديد سرش را پيهم ه كه جواني بود احساساتي ، پرمهر و مؤدب ، ب) مصور(عارف جان . شويم 
وخي  ت": ي گرفته اش را باز كرده گفت گلو.رنگ  پوستش كه گندمي تيره بود به زردي گرائيده بود . تكان داد 

 خودم ، حساب گرفته ]من[ه خودم ، م  را  نفر371من دست داده تا ه صاحب گمشكو گمشكو حالت ضعف ب
اينها  ايستاده شده . انديوال هاي اتاق وضع شان خوب نيست  . ] توانم[ تانم  ، ديگر نمي ]توانستم[ تانستم 

جاي ه  بي حال  ب  ، بعد از آن رفتن]كردند [ كدن  تا چند اعدامي را شمار ر كدامه.  ]نتوانستند[ نتانستن 
مي خواست گريه . " ما را بردن به كشتن   نفر371  ببين دمحال حساب كه  تا به ؛ مگر مخود دراز كشيدن

گك  من از ميله هاي دريچه . در زير دريچه گك نشست .  ساختم  اشگونه اي آرامه كند رويش را بوسيدم وب
 كه از -متوجه شدم كه چراغ هاي كم نور دو طرف سرك باريك . با دو دست محكم گرفته به بيرون نگاه كردم 

  -  شروع و به دروازه بزرگ خروجي بالك ختم مي شد " 1 بالك"برابر دو پته زينه متصل به دروازه تعمير
از سربازان  در حالت آماده باش در دو طرف همان سرك باريك دو صف . همان خط را  روشن ساخته بودند 

چشمان .  خروجي بالك با خود مي برند ةطرف دروازه  يك اعدامي را ب را ديدم كهدو سرباز. قرار گرفته بودند 
 خودش لنگيبا ] فكر مي شد[مرگ را از پشت ه دستهاي محكوم ب. رنگ سپيد بسته بودند ه وي را با تكه اي ب

كاله هاي "از اوضاع چنين استنباط كرديم كه . دي گام بر مي داشت محكوم به مرگ بُكن. بسته بودند 
 ، تمام شده بود كه سربازان مجبور شده بودند چشم و دست هاي زنداني را با لنگي خودش "مخصوص اعدام

 تذكره را كه بر روي آن يك نفر قرار داشت ، ة در پي آن دو سرباز ديده شد كه هر يك ، دو  دست. ببندند 
 كدام اعدامي مرده است كه او را ": با هيجان به هم اتاق هاي  عارف جان گفتم . رفته حمل مي كردند محكم گ

يك تن از مزدوراني است كه مدت ه وقت ما نمي دانستيم كه اين جسد مربوط ب تا آن . "بيرون مي برند 
ن  مغز فروخته شده اشرا  ضرب  دو مرمي آتشيه پايان رسيده و پيش از اعدام اش به خدمتش براي  روسها ب

 باز هم با تمام بي حالي و سستي كه بر وجودش مستولي شده بود از جايش مصورعارف . پاشان كرده اند 
  :  برخاست و از آن دريچه گك جسد را ديده اظهار داشت

   ." نفر  رسيد  ]237 [دوسه صد وهفتاد و حاال تعداد اعدامي ها به "
نوعي ه  سرپوشيد كه هركدام ب"ميني بس"دامي ها را در داخل موتر هاي  اع"1بالك"در بيرون از حصار

 آنها عكس و تصاوير كاالي  قسما قسم تجارتي ةطرف بادي سرپوشيد طرف و آن رنگ و روغن شده ، در اين
 زماني كه چشم عابرين و پياده رو ها به اين كاروان موتر هاي رنگا رنگ و. رسم شده بود ، جابجا كرده بودند 

داراي مارك ها و رسم ها و عاليم  مختلف تجارتي و تبليغاتي مي افتاد و متوجه مي شدند كه  موتر هاي 
زرهپوش عسكري در پيشاپيش اين كاروان حمل كاالي تجارتي حركت نموده و در آخر آنها همچنان چند عراده 

 شمار موتر هاي سمت غربي همه كاره  " محمد باز باشي " كه طبق گفتة (موتر عسكري اين كاروان را 
خاطر اينهمه ه همراهي مي كنند ؛ شايد ب)  عراده مي رسيد 50 تقريباً به كه اعدامي  ها را برد "تجارتي"

 را همراهي مي كرد و نمي "كاالي تجارتي مورد ضرورت مردم "تجهيزات و تسليحات نظامي كه اين  كاروان 
  . بزنند ؛ مسرور هم مي شدند گذاشت داره هاي دزدان  اخواني به آن دستبرد 

تا .  آزاديخواه  را به كشتارگاه روسها مي برند  زنداني373دانست كه در عوض كاالي تجارتي ،  كي مي
  . خون گرم و نجيب شان را براي مزدوران نانجيب روس بگيرند و اعضاي سالم جسم شانرا نيز بردارند 
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 دركشور اشـغال شده ما توسط - گونه اي ديگـر  ه ب–چنين حالتي : از يكـدهـه پيش تا هم اكنون 
ميان آمده ، كه خاموشي در برابر اين ه  ب تمام شركايش ايساف و امريـكا و جنايتكارارتش امپريالـيزم

 .همسنگ خيانت ملي است ) حامد كرزي  ( مزدورشجنايتكاران حرفه اي ؛ و بي ننگ ترين و بي آبرو ترين  
   ◙ند نقواي امپرياليزم امريكا و ايساف را بر افغانستان قانوني مي خوا كه تجاوز  خاينينيتف بر و
 

           �          
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  توضيحات
  

  :نوشته و سروده  ارسالي رفيق مبارز رحماني  ] 2[ 
  

رژيم سفاك و خونخوار   آنگاه كه مدافعين نظام سرمايه ، چاكران سوسيال امپرياليزم شوروي ، زمامداران «
حاكم برسرزمين من دچار حالت استحاله گرديده ، دربن بست طرح بي تدبير تجاوز و تهاجم ارباب براي 
سركوب آزاديخواهان و خفه نمودن صداي آزادي متوسل به اعدام وتيرباران ، به بند كشيدن ، كُند و زنجير و 

 آن همه اعدام ها وتيرباران ها ، آن همه ابتكارات وحشتزاي هم با شرم بزرگ ديدند كه باز زندان گرديدند ، مگر
خادي ها در طرح و اجراي وحشتناك ترين شكنجه هاي فزيكي ، آن سلول هاي هول انگيز انفرادي ، تحميل 

( آن همه جنگ هاي رواني ، دست يازيدن به انواع جنايت ، خيانت ، رذالت و حقارت نتوانست به اصطالح 
ب تاريخ حفظ نمايد و يا آرمان جهانگشايي سوسيال امپرياليزم ارا از فرو رفتن به گند! ) ثور ؟انقالب ظفرنمون 

  .شوروي را تحقق ببخشد 
 آزادي تاالرآيينه يست كه سيماي آزادي "فروخته شان ، و نه ارباب متجاوز شان ميدانستند  آنها ، نه خود

   "پرستان در هزاران هزار آيينه آن تبلور مي يابد 
نصف ميعاد حبس خودم » !! پارچه ابالغ محكمه اختصاصي انقالبي ؟«  بروايت "عنصرضدانقالب"ن گويا م

سوز سپري نمودم ، اگر شب هاي جانگداز و هول انگيز  را هشت سال درزندان پلچرخي ، درآن شكنجه گاه روان
 16د ، حساب كنم ، ميشود آنرا كه سربزانوي اضطراب داشتيم و در خويش مي سوختيم كمتر از روزهايش نبو

حكايت ، تكرار حافظه هر زنداني آن دوران . درين مدت چها ديدم و چه قصه هاي اندوهباري شنيدم ... . سال 
  ... .است 

صورت متناوب ، نظر به لزوم ديد زندانبان و آمريت سياسي ، يا چغولي كدام جاسوس و ه يادم ميايد ، ما ب
ز به دهليز ديگر ، ازيك منزل به منزل ديگر ، از يك اتاق به اتاق ديگر و ازيك خادي داخل زندان ، ازيك دهلي

سمت به سمت ديگر تبديل مي شديم ، ويا از محبت همان خبررسان ها گهي استخوان هاي آزار ديده مان را با 
لب اينكه جا) . ي ئجزا: ( رطوبت تشناب ها يا هواكش هاي هراس انگيز شكنجه ميكردند ، به اين ميگفتند 

كارمند آمريت سياسي زندان كه  ) حامد حسين( بيشتراين نقل و انتقال ها در نيمه هاي شب آنهم توسط 
چه خاين هاي خايفي ، حتا در داخل همان دژ و زندان خود ( بيشتر اوقات مست از ودكا ميبود صورت ميگرفت 

  )  .هم از ما مي ترسيدند 
ه در نظام ساختاري سرمايداري سوسيال امپرياليزم شوروي سياست هاي مستبدانه رژيم ، جوش خورد

ما درآن . وقت مثل حوادث فراموش ناشدني درذهن هر هموطن درد رسيده از آن دوران سياه ماندگار است 
زندان خطرناكترين مرحله امپرياليزم را از شبكه وطنفروشان خلقي ، پرچمي ، خادي و جواسيس رنگارنگ آن 

  . تجربه ميكرديم 
بودند ) م ، ل ، م ( سروران آزاد انديش ، بلندقامتان افراشته گردن ، آنها كه عقيده مند به اصول و عملكرد 

وماهيت شانرا آن گوهر تابناك ساخته بود ، همان چپ هاي انقالبي واقعي در مقابل اين همه عذاب و ستم و 
  . شكنجه سنگ وصخره بودند 
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  ار قواي مسلح رژيم بود ، درگير اين همه جنگ هاي رواني بوديم سال هاي را كه قومنداني زندان در حص
KGB  و خاد  آنها ميخواستند با اين كارهاي شان روان مانرا پريشان ، ذهن مانرا مغشوش ، و افكار مانرا متالشي

 يخاطره ها) احمق ها  سربداران را دست كم گرفته بودند ( ساخته ما را به ديوانه هاي تمام عيار تبديل نمايند 
 مي بينم ، آن اتاق ها و -  آن زندان مخوف  پلچرخي را -ذهنم را ببازي گرفته و از عقب غبار سالها باز آنجا را 

  ... .  را ،  بالك اول را ، بالك دو را و "كوته قلفي"نيمه اتاق هاي 
 تا مشي غالم رژيم در دو سمت بالك ، شرق و غرب در دهليز ها تلويزيون هاي روسي را گذاشته بود،

ي ، ديگرها ئجز از اتاق هاي جزاه منشانه وشعارهاي استعماري شانرا تبليغ نمايد ، بعد از ساعت شش  شام ب
خاطر دارم ، كه بيشترين زنداني ه  ب اجازه داشتند به دهليز برآيند و به تماشاي تلويزيون بنشينند ، مگر خوب

گر بودند ، با غنيمت وقت صحبت و تبادل يشان كه در اتاق دها از طيف چپ انقالبي ترجيح ميدادند با رفيق 
بيشتراين مالقات ها از ديد موش هاي موذي ، خادي ها دور نمي ماند ، كه خود دستاويزي ... ( افكار نمايند 

ي نمودن رفيق به تشناب مرطوب ، استاده شدن به آب ، ويا بودن در هواكش ها و ائميشد براي ساعت ها جز
  . مشغولي داشتند   كساني هم با هـمان برنامه هاي مسموم كننده دلو...)  يا

ازآن صفحه شيشه يي مي شديم كه با تكبير و صلوات ) مبارزين ( ما گهي ناظر گفت و شنيدي به اصطالح 
، ندامت و زبوني در مقابل خاديست مجري برنامه خود را تنبه نموده ، سياست استعماري سوسيال امپرياليزم 

آن فريب خورده هاي ... . ئيد ميكردند أ و مشي رژيم مزدور را برحق دانسته ، بطالن انديشه خود را تشوروي
جاي اينكه به اساس وعده دروغين رژيم رها گردند ، چندي بعد سروكله شان در زندان پلچرخي پيدا ه ترسو ب

زمون كده بيداد كسي رنگ باخت ، بلي ، درآن آ» از راست ايمان شعار گرفته تا چپ بي ايمان شده « ميشد ، 
كسي بيرنگ شد ، كسي رنگباز شد و آنديگري بي هراس و سرفراز با خون پاكش برگهاي تاريخ مبارزات ضد 

بلي ، در گوشه هاي آن غمكده خرگوش هاي ترسو را ديده . اشغال امپرياليزم شوروي را سرخ و رنگين ساخت 

بيرون كشيدن دوتن اعدامي ، در زير عنوان نهم   اني از جريان چشمديد رفيق رحم[  ام و شيردالن بيباك را

آنهايي كه در آن دوران ادبار و روزگاران سياه اي پر از هول و هراس ، درآن زندان ، درآن   . ]انتقال داده شده
 استوار و شكنجه گاه بودند ، به يقين بياد دارند كه كي ها شيرزه و دالور بودند و كي ها بزدل و ترسو ، كي ها

خاطر نجات مردم و ميهن شان از چنگال ابرقدرت سوسيال امپرياليزم شوروي ه با صالبت به پيشواز مرگ ب
  . رفتند و كي ها خرگوش صفت خميده و شرميده از دهليز مرگ گذشتند 

من براي همه آنهايي كه خجسته سرشت ، وطندوست و پاك از هرنوع خيانت و جنايت بودند و در دل 
سياه سفر كردند ، آنهايي كه بدون بوسه آخري از زن و فرزند ، پدر و مادر و خواهر و برادر شان ، ز تيره آنشب 

  . راه گذر كرده وبسوي سرنوشت رفتند درود ميفرستم 
  .... زندان ماتمكده وحشتزايست كه در آنجا وطنپرستان واقعي ، و وطنفروشان حقيقي معلوم ميشوند : گويند 

  ده ايست گذرا   درد ، پدي 
      اما ، ننگ وطنفروشي داغيست ماندگار 

 ....     و پا برجا 
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  :تقديم تان باد  ) ژاله اصفھانی(     و اينك سروده اي از
 

   بشکفد بار دگر �له رنگين مراد     
 غنچه سرخ فروبسته دل باز شود

  من نه گويم بھاری که گذشت آيد باز
  آغاز شودروز گاری  که به سر آمده

 روزگاری دگری است وبھاران دگر
 شاد بودن ھنر است

 شاد کردن ھنر با�تر
 ليک ھرگز نه پسنديم به خويش

 که چو يک شکلک بی جان شب و روز
 بی خبر از ھمه خندان باشيم

 بی غمی عيب بزرگی است که دور از ما باد
 کاش آئينه بود درون دل

 که در آن خويش را می ديديم
 بود از آئينه ھا می ديديمآنچه پنھان 

 می شديم آگه از آن نيروی پاکيزه نھاد
 که به ما زيستن آموزد وجاويد شدن

 پيک پيروزی و اميد شدن
  شاد بودن ھنر است

 گر به شادی تو دلھای دگر باشد شاد
 زندگی صحنه يکتای ھنر مندی ماست

 ھر کسی نغمه خود خواند واز صحنه رود
 صحنه پيوسته بجاست

  »         نغمه که مردم بسپارند به ياد  خرم آن 

          * *    

  ◙  )  خاطرات زندان  ( دوم پايان جلد    ◙                               
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