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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Martyrs بازانجان

 
  نذير دلسوز 

  ٢٠١۴ اپريل ١٧ 
  

  يادی از يک کمونيست
  

              
    ھـزارهتي ، افتخار بلـند ملاءي احمد ضـیقاض

  
 نقل شده ۀنوشت)  دانياخگر جاو (ی چپ  انقالبفيه ط تن از رزمندگان مربوط بکي ھا ی تازگنيبه ھم

 نستوه و ی ھاستي از کمونیکي (اءي احمد ضی قاضۀ در باری توخرياز جلد دوم خاطرات زندان کب

 صفحه درج و ني در ھمشي پیرا  که چند)  ساما– مردم افغانستان بخشي سازمان آزادۀ شددانيجاو

 ھا  نموده بودم ؛  قي را از دوستان و رفادي عکس آن زنده یا قلم تقاضني اباز ھم نشر نمود،نشر شده 

  . فرستاد ميبرانيز  را ادي نموده عکس آن زنده اريلطف بس

 ! تان بادمي مقاومت تقدۀ مبارز نستوه و اسطورنيا) اءي احمد ضیقاض (بي نجیماي سنکيا
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 مردم ني فرزند راست امرتيدرواقع( ھزاره تي و شجاع ملقي  فرزند صدني اادي دارد که به جا

   :مي بخوانکجاي صفحه با ھم ني آن متن بازتاب داده شده را در ھمگريبار د) افغانستان

 

   »  ھـزارهتي ، افتخار بلـند ملاءي احمد ضـی قاض-١٢ «

  ١٣۶١ سال ۀ سنبل١٧ در اني زندانی شمار کشتار دسته جمع- قتي مقرون به حق- یني و آمار تخمهي بر طبق احصائ«

 یرقم اصل . دي رسی می  تن زندان١٢٠، به باال تر از )  آن بالکینه مجموع اتاق ھا " (٣بالک" ط و فقط از دو اتاق قف

 یئ جناانيبه زندان" ۴بالک "ھرچند" [۴بالک" و ۶ و ۵ و ٢ یو بالک ھا" ٣بالک "ی اتاق ھاري از سایني تخمايو 

 .   است امدهيتا کنون به دست ن]  کردندی می نگھدارزيک ن ھا را در آن بالی از اعدامیاختصاص داشت ؛ مگر برخ

 کاران ساطور هيس : ديچي چپ پۀ خبر در پنجرني نشده بود که ای سپری انسانۀ و فاجعی کشتار دسته جمعني از ای مدت

ن که پسر جوانش  جزو آن کاروا"  ٣بالک "ی ھای عبور کاروان اعدامري را در مسیريبه دست خاد عامدانه پدر پ

 به ندرت به دي شای زندان پلچرخخي بود که در طول تاریرحمي از قساوت و بگري دی  نوعنيا . ندمرگ بود ؛ قرار داد

به خاطرم .  بودم دهي و زحمت کش را دفي ور ، شرشهي مرد پري پنيمن ا ) . N به طاقت یرحميب( باشد  وستهيوقوع پ

.  بودمدهيد  ني در کانتاي و حي تفری دو  اتاق براانيم رفت و آمد زندان را درکدام بالک ، در ھنگابي مرد نجني که استين

  : گفتني مرد ، چنردي با  آن پیري  بعد از جور بخء از رفقایکيبه ھر رو ، در آن ھنگام 

 کوه یش به بلندارتي نسبتاً کوتاه داشت ؛ اما غی مرد ، قدنيا" .  است اءي صاحب ضی پدر قاضشاني  ای توخقيرف "

 خواست ی دلش می نمود و ھر زندانی مزي برانگترامش اح بر صورت متبسمی مودي سپیتار ھا.  محل تولدش بود یھا

بعد از بغل  . دمي بوسی پر درد و رنجش را به گرمۀچھر . دمي را به آغوش کشیبا حرارت و.  در آغوشش بکشد رايو

 قرار پسر قھرمان تان ی  که در مبارزه در پھلومي کنیما به وجود شما افتخار م . ديما ھستۀ شما  پدر ھم: "  گفتم یکش

خدا : "  ، اظھار داشت ريپۀ  رزمندکي شده بود ؛ با متانت  و محبت جاني مرد واال ھمت که  دچار ھنيا " . ديگرفته ا

 ما ني راکه بی جمالتريسا... ". دارم  جان دوست اءي تان را مثل ضۀھم.  کنم ی کل تان دعا میھمه شماره حفظ کنه برا

 . رد و بدل شد ، به خاطر ندارم 

 نيدر ھم[ بودم دهي پسرش  دني از بدن پوالدی  جالدان خاد را در قسمت ھاۀاني وحشۀ شکنجی داغ ھای از دومترمن

 ی شکنجه ھایتداع ، دھم ی شکل موتري کمپۀنام صفحه  بی را در قالبني آتشی سطر ھاني  سرب مذاب ، انيلحظه که ا

 ريسان ساه   بی بعد از شکنجه را که وی ، و آن لحظه ھارا دارد  تا آن صحنه یمرا  وا م) اءي ضیقاض( تھمتن نيا

 یکه  متن کنون ! غايدر . مي نمامي زندان  تحمل کرده بود ، ھرچه زودتر ترسني ھا و بھمن ھا در ھمدي مج؛شھمرزمان

گان  د  خواننديرا در معرض د  خونبار آناناتي بکشم و جرري به تصوگري دیخشھا طلبد که آن ھمه را دربیاز من م

 خاد صدارت ی و شکنجه که ما ھر کدام در سالخ خانه ھاقي مربوط به تحقیش به بخشھا گذارمیقرار بدھم ؛ بناچار  م

 هي که سرمای ، از جھانیھست از جھان -  مبارز نستوه ني ا- ھم که زمان برداشتن  جسم و جان نباريا] . مي بوددهيد

 دنيد  . دي از شکنجه را  تحمل نمایگري نوع دني تردي شددي بود ؛ ھمچنان بادهي کنند ، رسی میئساالران بر آن خدا

 جالدان خاد به طرف -  از جان  دوستش دارد شتري که ھزاران بار ب- که پسر جوانش را ی ، آنگاھري پدر پکيزجر 

  خي  چه تارنيا.  کرد د را پسر جوان تا قتلگاه ، چسان تحمل خواھري زجر پدرپني اۀھوارکشتارگاه روس ببرند ، کو

 ني رحمانه تری دارد  و آنان را در معرض بی  بر نمداني بار ، باز ھم  دست از سر مردان مني ھزارمیاست که  برا

   ؟! دھدیآزمون ھا قرار م

  دني بود ، با ددهي دقي در دوران تحقاءي ضی قاضقي که  رفیئ توان ابراز داشت که مجموع شکنجه ھایبه وضاحت م

 مبارز اسطوره ساز نيا.  بود شتري در ھنگام  عبور دشمن کوبش به طرف  ذبحگاه ، ھزاران بار برشي پدر پجرز
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کاس درد  کھنسال ، ھر دو ، نگذاشتند که انعرمردي ھزاره ، وآن پدر رزمنده ، آن پتي افتخار بلند ملنيجنگ مقاومت ، ا

 آن  شاد شود ، و به اوج ی ، ازتماشابي گردد ، و دشمن نانجاھر شان ظبي نجیماي در سی ابدیئ جداري ناپذانيو داغ  ب

  ]ی خاطرات زندان پلچرخ- دوم -  جلد - ۴۵ ۀصفح[ » .   برسد کيلذت سادست

 ابي  دستستي کمونني از این عکستا کنو!   باد ی مبارزه و مقاومت گرامۀ  اسطورني اادي -  ٢٠١٣ دسمبر٣٠ دلسوز 

  گري دۀ در کدام رساناي و سبوکي فني نمود در ھم را داشته باشند لطف مبارزني ای فوتور و دوستان اگء رفقادينشده ام

  .نديغرض چاپ ارسال نما

                                     

   )   ٢٠١۴ لي اپر١٧( دلسوز 

  

    

  

 

 


