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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  بازانجان

  
 .ق . ا : فرستنده

 ٢٠١۵ دسمبر ٢۴
  

 !ياد اين جانباختگان شاد و گرامی باد
 

 و "الله رستاخيزاعبد"ن ٔ لحظه رفت"محمد عثمان ھاشمی" از خاطرات زندان داکتر ٣٠٣ٔاز سايت گفتمان در صفحه  

ور  آ شب ظلمانی ياده را با قدم ھای متين واستوار به صوب اعدامگاه ھای دژخيمان خلق و پرچم در نيم"يورش"داکتر 

که نبايد مرگ اين اسطوره ھا را فراموش کرد ؛ خواستم کاپی . گرديده ، که توجه ھر انسان با عاطفه را جلب می نمايد 

   آموختمی بايداز متنات و ايستادگی اين راد مردان .  به ھواداران راه مبارزاتی اش تقديم نمايم ان ورق زرين تاريخ را

 .فرستاد ) خ پ  (و ننگ و نفرين ابدی بردژخيمان

  :٣٠٣خاطرات زندان داکتر محمد عثمان ھاشمی ص 

کسـی . بــه ســلول ھــای خـود برگشـتيميکــی از شــبھا بعــد از صــرف غــذا و مشــاھدۀ تلويزيــون ھمــه دوبــاره 

 از ًو تفســير اخبــار تلويزيــون کــه عمومــاـم روی آن نشسـته و بـه تعبيـر روی بسـترش دراز کشـيده و کسـی ھ

 کــه بســترش "له  رســتاخيزالـد اعب". بــودگرفــت، گــوش فــرا داده   فرھــادی صــورت می روانطــرف دوکتــور

چشـمھايش بـه . کنــار راســت بســتر مــن قــرار داشـت، دسـت ھـا را زيـر سـر نھـاده و روی بسـترش افتـاده بـوددر 

.   در سـقف اتـاق دوختـه و چنـان بـه تفکـر فـرو رفتـه بـود کـه محيـط و مـاحولـش را بـه کلـی از يـاد بـرده بـودقطه این

وقتـی . بسـتر او ھـم کنـار چـپ بسـتر مـن قـرار داشـت، روی جايـش نشسـته بـود کـه "عبدالکريـم يـورش"دوکتـور 

 شـده و تبسـم کنـان بـا "رسـتاخيز" متوجـه "يـورش"ھمـه از اسـتماع تفسـير اخبـار تلويزيـون فـارغ شـديم، دوکتـور 

 بـه "يـورش" خـواب نبـود دوکتـور چـون ھنـوز ميـل.  سـاخت"رسـتاخيز"طـرف وی مـرا نيـز متوجـه ه اشـاره ای ب

 بسـيار سـر "رسـتاخيز" عکـس ه بـ"يـورش"دوکتـور . مـن پيشـنھاد کـرد تـا اندکـی بـا ھـم بـه بـازی قطعـه بپردازيـم

 "رسـتاخيز"ولـی . شـد خنديـد و بـا بردھـای مکـررش بيشـتر از پيـش خنـدان می پـی ھـم می. شـد حـال معلـوم می

ٔتوانسـت رشـته   ھـم نمی"يـورش"ی ھـای دوکتـور ئـه بـود کـه خنـده ھا و طنـز گور افـکارش عميـق رفتچنـان د
ٔحوالـی دوازده بجـه شـب بـازی را توقـف داده و . سـاعتی بـه بـازی قطعـه مصـروف بوديـم. افـکارش را بـر ھـم زند
ولـی ھنـوز کسـی بـه خـواب نرفتـه بـود کـه شـنيدن آواز ماشـين . ھمـه بـه جاھـای خـود افتاديـم. آمادگـی خـواب گرفتيـم

آواز موتـر بـه مـرور زمـان نزديـک و . موتـری بـا ايجـاد دلھـره و دل واپسـی خـواب را از چشـمان ھمـه ربـود

 ھـم تنـد و تندتـر میشـد، و ضربـان قلـب مـا و کسـان ديگـری کـه متوجـه ايـن آواز دلخـراش شـده بـود  نزديکتـر می
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 ۀولـی بــه انــداز. در طـول اقامـت مـا در زنـدان بارھـا و بارھـا اتفـاق افتـاده بـود. ايـن نـوع کشـتارھا نـو نبـود. گرديـد

 بـه آن خـو گرفتـه ًتقريبـا. کـرد  نمیر جلــوه ونيــت و عدالــت تــرس آوقانونيــت و مصکشــتارھای تحــت شــعار 

ممکـن ھميـن ايقـان بـه مـرگ و قطـع اميـد از زندگـی از . متيقـن بوديـم روزی نوبـت مـا ھـم فـرا خواھـد رسـيد. ديـمبو

ولـی حـال بـا اسـتماع شـعار . ٔتـرس و ھـراس مـا مقابـل مـرگ و گـذر شـبانه جـالدان بـه محبـس کاسـته بـوده باشـد

و از ھميـن ً سـبب دوبـاره تـرس از دسـت . ری مـا بـه زندگـی بيشـتر شـده بـودونيـت و عدالـت اميـدواقانونيـت، مص

ٔ مـن کـه بـا حريـق دوسـيه تحقيقاتـی حـاوی حکـم اعدامـم ًمخصوصـا. کرديـم ٔدادن آن را بـا ھمـه شـدت حـس می
آواز ماشــين موتــر واضــح . شــده بــودٔچانـس رميـدن ازکام مـرگ را پيـدا و زمينــه زندگــی دوبــاره برايــم ميســر 

موتـر بـه داخـل محبـس رسـيده بـود، و حــال بايــد . کـه بـه کلـی خامـوش گرديـد شـد تـا اين و واضحتــر شـنيده می

تــر يــک کشــيديم آواز ماشــين مو  خلقيھــا پرچميھــا میۀانتظــار آواز ھــای ســھمناکتر و دلخراشــتری را از حنجــر

.  آن را تـرس آور و دلخـراش سـاخته بـود،داننيـت شـوم جـالآواز خشــک و بــی مفھومــی بــود، کــه ارتبــاط آن بــا 

ختــم آواز . ولـی آواز خلقيھـا پرچمـی ھــا بيانگــر يــک احســاس بــود، يــک احســاس شــوم و پليــد و غيــر انســانی

رسـيد کـه بـه زندگـی خـودش  آغـاز آواز نحـس جـالدان تعقيـب و ايـن آواز نحـس بـه گـوش کسـی میماشـين موتـر بـا 

 در دھليـزی یچنـد دقيقـه بعـد از رسـيدن موتـر بـه محبـس صـدای پـا. شـد ش پايـان بخشـيده مینالو يـا يکـی از ھمسـلو

ـب ھنـوز ھـم تندتـر گرديـد بـه ترتيبـی کـه ھـر يـک خـود قـادر حـرکات قل. کـه جول مـا در آن قـرار داشـت، بلنـد شـد

 و ھـر حرکـت قلـب در جمجمـه چنـان پيچيـده وطنيـن مـی انداخـت کـه ھـر لحظـه  بـه شـنيدن آواز قلـب خـودش بـود

  دقــت بيشــتر معطــوف مییھمــه خامــوش بوديــم، زيــرا بايــد بــه صــدای پــا. شـد جمجمـه منفلـق گـردد فکـر می

ھـر کـدام بـه جايـش افتـاده . داشــتيم تــا نزديـک شـدن آن را بـه سـلول خـود و يـا سـلول ديگـری دقيـق تـر حـدس بزنيـم

پيچيـد   در دھليـز مییصـدای پـا. کرخـت و بـی حرکـت، رنـگ پريـده و بـا چشـمھای وحشـت زده گـوش بـه آواز بـود

 سـاعت ھاسـت در دھليـز چنيـن طنيـن یکرديـم صـدای پـا فکـر می. و اذيـت آن در گـوش مـا پايانـی نداشـتو آزار 

گذشـت و قـدم ھـا بـه آھسـتگی بـه مـا  دقايـق بـه کنـدی می. انـداز اسـت و ھنـوز ھـم سـاعات ديگـر ادامـه خواھـد داشـت

 در یصـدای پـا. کـرد ه اسـتثنای قلبھـای مـا کـه ديوانـه وار حرکـت میھمـه چيـز بطـی شـده بـود بـ. شـد نزديـک می

طــرف ه طــرف دروازه و گاه به ھمـه رنــگ پريــده و وحشــت زده گاه ب.  سـلول مـا خامـوش گرديـدۀعقـب درواز

يـک چنـد ھمـراه و ھمسـلول خـود ٔمتيقــن شـديم کـه يـا خـود روانـه کشـتارگاه خواھيـم شـد و يـا . ديديــم ھمديگــر می

ھمـه چشـم ھـا بـه . ديديـم امـا ھـر کـدام مـا بيشـتر خـود را معـروض بـه خطـر می. را امشـب از دسـت خواھيـم داد

. کـه دروازه گشـوده شــد و ضابــط پوليســی در چــوکات دروازه ظاھــر گشــت طـرف دروازه دوختـه شـده بـود تـا اين

داکتـر صاحـب بسـتره «: بعـد بـا سـر بـه طـرف مـا اشـاره کـرده و گفـت.  بــه چھــار طــرف اتــاق انداخـتنظــری

 نـام اسـتاد خطـاب میه نـام داکتـر، و بعضـی ھـم به  در ميـان محبوسـين بعضـی از دوسـتان مـرا ب»تـان را  جمـع کنيـد

کـه  بـدون آن. م داکتـر از جـا نيـم خيـز شـدم تـا بـه جمـع نمـودن بسـتر بپـردازماز ايـن رو بـه مجـرد شـنيدن نـا. نمودنـد

کـه بـه جمـع کـردن بسـتر آغـاز  امـا قبـل از آن. ٔفکـر کـرده باشـم داکتـر ديگـری ھـم دريـن گوشـه اتـاق موجـود اسـت

طـرف ه  و ضمـن اشـاره بـا دسـت ب»ـما نـینـه، ش«کـرده باشـم، دوبـاره صـدای ضابـط پوليـس بـه گـوش رسـيد 

، کـه او ھـم ماننـد مـن در صـدای اول "يـورش" داکتـر »داکتر صاحب شما را ميگويم«: گفـت  می"يـورش"دوکتـور 

 يـک بـار ً ً متعاقبـا.ضابـط پوليـس از جـا نيـم خيـز شـده بـود، بـه جايـش نشسـته و بـه جمـع کـردن بسـترش پرداخـت

استاد شما ھم بستر «: گويـد يگـر صـدای ضابـط پوليـس بـه گـوش رسـيد کـه بـاز ھـم بـا سـرش بـه مـا اشـاره کـرده مید

کـه مـن از جـا جنبيـده باشـم،  ولـی قبـل از آن.  اينبـار بـاز ھـم امـر را متوجـه خـود سـاختم».خود را جمع کنيد
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چــون ضابــط پوليــس اعتراضــی نکـرد، مطمئـن شـدم . لبســه و بســترش آغــاز کــرد بــه جمــع آوری ا»رســتاخيز«

امـا ھنـوز ھـم انتظـار داشـتم کـه نفـر سـوم مـن خواھـم بـود اينبـار بـه مـن .  بـوده اسـت نـه مـن»رسـتاخيز«کـه ھدفـش 

 و "يــورش"صــب پوليــس خاموشــانه متوجــه دوکتــور امـر جمـع کـردن بسـتر داده خواھـد شــد ولــی ديــدم صاحبمن

 وقتــی از غــم جــان خـود تــازه. دھــد  اســت و ديگــر کســی را امــر بــه جمــع کــردم بســتر نمی"رســتاخيز"

ايـن دو . فـرا گرفـتٔی يافتـم غـم از دسـت دادن دو ھـم سـلول، دو جـوان و دو ھمسـايه نزديـک بـه بسـتر سـراپايم ئرھا

پوشـيدند  آنھـا از زندگـی چشـم می. نمودنـد رفيـق و ھمسـلول، امشـب بـا مـا و بـا زندگـی و ھمـه ناماليماتـش وداع می

ٔولـی نـه در گوشـه آرام بســتر و در حلقــه دوســتان و عزيــزان تــا بتواننــد از گرمــی نــگاه ھــای محبــت آميــز  ٔ
 تاريـک و نـا آشـنا توسـط چھـره ھـای ه ایرفتنـد و در گوشـ آنھـا می. لخـی جـان دادن را بـر خـود ھمـوار سـازندآنھـا ت

 قفاءی در ئ فردا،امشـب آنھـا. رفتنـد گرفتنـد و بـه خـواب ابـدی فـرو می نـا آشـناتر از آن ھـدف مرمـی قـرار می

 و "يــورش"دوکتــور . ـر خـاک مزارشـان تابيـدن خواھـد گرفـتآفتـاب فـردا بـه عـوض وجودشـان ب. نداشـت

 "يـورش"دوکتـور .  ھــر دو بــا متانــت بــدون دســت پاچگــی بــه جمــع کــردن بسـتر خـود پرداختنـد"رســتاخيز"

. داد ـردن بسـتر ادامـه می ماننـد آغـاز شـب متفکرانـه بـه جمـع ک"رسـتاخيز"کـه  تبسـم خفيفـی بـر لـب داشـت در حالی

دو جوانـی کـه بيـش از چنـد دقيقـه ای مھمـان مـا . ثـر و انـدوه چشـم بـه ايـن دو جـوان دوختـه بوديـمأٔھمـه مـا بـا ت

 ھمـه در پـی آن بوديـم تــا آنھــا را بـه ايـن. آنھـا تـدارک سـفری را داشـتند کـه برگشـت از آن ناممکـن بـود. نبودنـد

. چرخـی بـرای اکمــال تحقيـق آنھاسـت نـه بـه کـدام منظـور ديگـر، متقاعـد سـازيمنھــا از زنــدان پـلنظـر کــه انتقــال آ

 خـودم بـاور داشـتم؟ ًگفتيـم واقعـا پرسـم، آيـا بـه آنچـه بـه آنھـا می يـاد آنشـب ً مـی افتـم از خـود میه امـا امـروز وقتـی ب

توانسـت؟ مـا  گفتـم جـز آرزوی نھائـی خـودم چيـز ديگـری کـه بـه واقعيـت قريـن باشـد، بـوده می بـه آنھـا میايـا آنچـه 

صـورت غيـر شـعوری و يـا بعضـی ھـا ممکـن شـعوری در پـی آن بوديـم تـا آرزوی باطنـی خـود را بـه شـکل ه ھمـه ب

 ۀرا متقاعـد سـازيم کـه ايـن ھمـه ترتيبـات بـه منظـور تحقيـق دوبـارواقعيتـی تبـارز داده و بـه ايـن ترتيـب آنھـا 

ھيـچ دليلـی کـه بـه اسـتناد آن بتوانيـم صحـت گفتـار خـود را ثابـت سـاخته خـود و يـا آنھـا را قانـع . آنھاسـت، نـه اعـدام

ب از محبـس جـز بـه اعـدام بـه چيـز ديگـری انتقـال دو محبـوس در نيمـه ھای شـ. توانسـتيم سـازيم، ارائـه کـرده نمی

  بـوده نمیءبارھـا و بارھـا در نيمـه ھـای شـب اتفـاق افتـاده بـود، ايـن بارھـم اسـتثنا، ايـن کار. لـت کنـدالتوانسـت د نمی

حتـی . قـل سـازندتوانسـت آنھـا را در اثنـای روز منت  شـده می، شـبۀبـرای تحقيـق دوبـاره، بـه عـوض نيمـ. توانسـت

 زنـده مانـدن شـان مطمئـن بـوده نمی گرفـت، بـاز ھـم کسـی از اگـر انتقـال شـان در اثنـای روز ھـم صـورت می

خنديـد؟ و يـا بـه سـاده لوحـی   منحـوس دنيـا میۀاو بـر چھـر.  تـا اخـر تبسـم بـر لـب داشـت"يـورش"دوکتـور  .توانسـت

داديـم؟ او تبسـمش را لحظـه ای از لـب دور نداشـت   اعـدام را تحقيـق دوبـاره جلـوه میو خـوش بـاوری مـا کـه

. کنـد ی توصيـه میئدھـدو بـه صبـر و شـکيبا نمـود کـه بـا نـگاه ھايـش بـه مـا تسـليت می معنوياتـش قـوی و چنـان می

 کـه از "له رسـتاخيزالعبدا". باشـد  آمـاده میًمـالئـن اسـت و بـه پذيـرش آن کادانسـتم کـه او از مرگـش مطم مـن می

بــه او پيشــنھاد .  داداول شـب بـه تفکـر فـرو رفتـه بـود، ھنـوز ھـم متفکرانـه بـه جمـع کــردن لباســھايش ادامــه می

ولـی او . ، رفـع احتيـاج نمايـدپــول کــردم تــا در جريــان وقفــه ای کــه فاميلـش دوبـاره سـراغش را پيـدا نمـوده بتوانـد

او حتـی جمـع آوری . رود پولـی در کار نيسـت ـی کـه او ميـئرد کـرده اظھـار داشـت کـه در جابـا لبخنـدی پيشـنھادم را 

داد و بــا متانــت بــه  ی از خــود نشــان نمیاو ھـم کوچکتريـن دسـت پاچگـي. دانسـت لباسـھايش را ھـم اضافـی می

 نـام داشـت بيصبرانـه انتظـار "حيـات هللا"ضابــط پوليـس کـه بـه گمـان اغلـب . ـع کــردن بســترش مشــغول بــودجمـ

کشـيد تـا ھـر چـه زودتــر دو جــوان، دو بيگناھــی کــه بــه جــرم عالقــه بــه وطــن و سرکشــی از فرمانبــری  می
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پنـدک ھـا بسـته و . خـره لباسـھا جمـع شـدالبا.  زودتـر بـه دسـت جـالدان بسـپارداجانـب زندانـی شـده بودنـد، ھـر چـه

. کشــيد، روان شــدند  اتـاق، آنجـا کــه ضابــط پوليــس انتظارانھــا را میۀبـه طـرف درواز. بـه شـانه ھـا آويختـه شـد

آخريــن ھمرھــان زندگــی شــان را از نظــر گذشــتانده . وقتــی بــه دھــن دروازه رســيدند ايســتاده و رو برگرداندنــد

فضـای سـلول مـا در آن شـب بـه مجلـس فاتحـه گيـری . بــا ھــر کـدام خداحافظـی و از ھـر کـدام توقـع دعـا نمودنـد

آنھـا . گرفتنـد عـا میشـنيدند و د  خـود امـوات تسـليت می،کـه بـه عـوض اقـارب امـوات بـا تفـاوت اين. شـباھت داشـت

فاميلشــان را در . در ايـن لحظـات اخيـر از ديـدن فرزنـد و اطفــال شــان، از ديــدن پــدرو مادرشــان محــروم بودنــد

ٔداد کـه سرنوشـت مشـترک از چھـار گوشـه مملکـت گـرد ھـم جمـع  ی تشـکيل میئلحظــات اخيــر زندگـی چھـره ھـا
شـب زنـدان پـل چرخـی دو قربانـی ديگـر را بـرای رفـع عطـش جـالدان خـون آشـام خلقـی پرچمـی بـه آن . کـرده بـود

 دو شــھيد ديگــری بودنــد کــه ماننــد ھــزاران شــھيد قبــل از "رسـتاخيز" و "يـورش"دوکتـور . فرسـتاد کشـتارگاه می

آنھـا رفتنـد و حتـی .  را ھـم بـه دوسـتان و اقـارب شـان روا نداشـتندـی شـانئمــت گرفتــن پايــه ھـای چھارپاخــود، زح

آنھـا بـا . دو متـر سـان را ھـم کفـن گويـا بـا خـود نبردنـد و گذاشـتند تـا تـن کربـاس پوشـان برھنـه پـا بـا آن ملبـس گـردد

روح و روانشـان، بـا جملـه شـھدای واقعـی راه . د پيوسـتنءپـای خـود بـه آرامـگاه ابـدی شـان رفتنـد، و بـه صـف شـھدا

 روی خــون عزيزانشــان ئیاپورتونيســت ھــا توقــع داشــتندتا فاميــل ھــای چنيــن شــھدا. آزادی افغانسـتان شـاد بـاد

ـت و ديگـری بـه  گذارنـد بـا رژيـم فروختـه شـده دسـت ھمـکاری پيـش کننـد تـا يـک آقـا زاده بـه چوکـی رياسیپــا

 .  ديگـری لبـاس حريـر بـه تـن کنـد وپـای برھنـه اش پوشـيده گـرددۀچوکـی سـفارت تکيـه زنـد و درمانـد

 .ٔاين بود حماسه دو فرزند دلير خلق اين مرزوبوم که ھيچگاه به ذلت تن ندادند 
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