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نشد خم شکست،اما کهی پوالد  

 

 

علی نویسنده: نفیسه  

میالدی1122اکتوبر  پنجم    

 

. شوندی می جار میها رگ در های ناخوش و های خوش ازی موج زنمی م ورق را خاطراتم دفتری وقت

ی ها انسانی پا که لیدل نیا بهیی استثنایی. استثنا جهاتی اریبس از و اند شونده نا تکرار کهی خاطرات

 به. است بوده شامل آن در خاص مکان   و زمان در ژه،یو اتیخصوص و ها کارنامه با، یی استثنا

 با جسور، ، آگاه جانباز، نسل   ها، تیمحدود و موانع تمام با روز،ید مبارز   نسل  : گفت شودی م جرئت

 تکامل روند   ان  یپا وی پراکن أسی نده،یآ بهی دیامی بی معنا به سخن نیا. بودند بردبار و صادق ، همت

 آسان شانی برا من سخن  ی معن درست   فهم اند، نبوده آشنا کینزد از انیجر نیا با کهی کسان. ستین

 . ستین

ی کس دیشا ،بودی( پلچرخ فوالد) اءیض احمدی قاضیی استثنای ها انسان نیا ازی کی که کنم ادعا اگر

 : دیبگو گونه اعتراض

 ینینبی لیلی خوب از ریبغی    نینش مجنونۀ دید در اگر

 :سمینوی م پاسخش در شده آواز هم کالم خوش حافظ با من و

 ما ُمدام ُشرب لذت   ز خبریبی ا    میا دهید اری ُرخ   عکس   الهیپ در ما

 ماۀ خان( ها پنجشنبه و ها شنبه سه) هفته طاق  ی ها روز که دیآی م ادم. یبودم مکتب هشتم صنف

. کردی م حاصل را( ساما)افغانستان مردم بخشیآزاد سازمان مهم ی  اعضا جلسات  ی زبانیم افتخار
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 از ُپرخنده های لب با و گرفتی می آمادگ جلسات ریتدوی برا ادیز حرارت   و شور با جان اءیض

 ازصحبت آورتری خوش و واالتری زیچ چیه اءیضی برا که میدانستیم ما. کردی میی رایپذ دوستانش

 کرد؛ی م دیام و عشق از زیلبر را ایض وجود   ارانی با دارید. ستین اشی سازمانی رفقا بای  همراه و

 . دیدی م ارانی یشانیپ در را شیها آرزو ییگو تو

 من. دهد رخی ا حادثه مبادا که گرفتمی م نظر ریز را اوضاع من. بودی می طوالن اغلبا   جلسات

 برنامه و افکاری انقالب دالوران   که دمیفهمی م قدرنیا. دانستمی نمی زیچ آنهای ها صحبتی ازمحتو

 .دیگردان مبدل نیقی به رام  حدسی بعدی ها ددایرو. پرورانندی م سر دری بزرگی ها

. باشم آنها ک ین اخالق و تیشخص ریتأث ریز که بود شده سبب ماۀ خان در برادرمی رفقا آمد و رفت

 به مربوط شتریب زمان آن در آرزو نیا. کنم حاصل را" ساما" تیعضو هم منی روز کردمی م آرزو

 برابر در هایی ساماۀ مبارز که دانستمی م نرایا چه. شدی م من بر اوی رفقا و اءیض تیشخص نفوذ

 خواهدی م ادیز اقتیل و دانش ؛یگذر خود از و شجاعت بر عالوه پرچم و خلق مزدور باند و روس

 . افتمی ینم های ستگیشا نیچنی دارا هنوز را خود من که

 کرده مادری سو رو. رفتی م رونیب خانه از جان اءیض. بود ۹۵۳۱ سالۀ سنبل ماهی ها شب ازی کی

ۀ دلهر با و کرده جستجو داری معنی ها نگاه با را او قدم سرتا مادرم!"  جان نه نه حافظ خدا: "گفت

 با دارید نیآخر نیا که دانستی نم بزرگوارم مادر  ".  خدا به پناهت: " داد جواب مادرانهی شگیهم

 شوم یروز من یخصوصی زندگ در. کندی م بدل و رد او با که استی کالم نیواپس و دلبندش فرزند

 که بود شب ازدهی ساعت. نگشت بر گرید و رفت ما کنار از برادرم کهی روز. ندارد وجود آن از تر

 میدیفهم ما. بردند خود با را پدرم و کردندی تاالش دقت به را جا همه ها ستیخاد. شد محاصره ماۀ خان

 شب هر. بودی م گذشته از تر بد گذشتی م کهی روز هر. است شده ریاس دشمن چنگ   در اءیض که

ی م را خانوادهی اعضا. دادندی م قراری روح فشار ریز را ما و آمدندی م ماۀ خان بهی تاالشی برا

 چنان و نیچن ما دارد، رابطه های ک با اءیض که دینگوئ و دینکنی همکار ما با اگر: "که ترساندند

 ."میکن رها زندان از را او میحاضر د،یکنی معرف مای برا را او روابط  ی تمام کهی صورت در. میکن

 خاکستر و خاک را شانۀ بکارانیفری ها نقشه. گرفتی نم رای جائ ها ستیخاد)!(  حتینص و وعظ

 خواهرم و من شدند،ی م رونیب ماۀ خان از دهیخمی ها گردن با ها ستیخاد آنکه از پس. میکردی م

 خطرناک تشیموجود ما نظر از کهی زیهرچ. میدیپالی م را جان اءیض اتاق و میدیخوابی نم را شب

ی شدن پوره نوشتن و گفتن با شرحش که بودی سختی ها شب. میدادی م انتقال گریدی جا به بود،ی م

 نه. داشت قرار" خادی "جد بیتعق ریز ما منزل. بودند گرفته نظر ریز را ماۀ کوچ" خاد" افراد. ستین

 قطع زین رونیبی ایدن با را ماۀ رابط ستیسادی ها ستیخاد که میسوختی م غصه و درد آتش در تنها

 . بودند کرده

ی ،عل کردم باز را دروازهی وقت. آمد در صدا به ماۀ خان دروازه زنگ کیتاری ها شب ازی کی در

 کهی وقت تا." است بیتعق ریز خانه که کن فرار ، اند گرفته را اءیض: " گفتمی معطل بدون. بود ستادهیا

ی قیدقا. باشد افتاده دام به زین او نشود که بودم شانیپر روز نیچند د،ینرس میبرای عل فقانهؤم فرار   خبر  

 چیه" :گفتم" ؟یداد فرار رای ک که بگو زود: " دیپرس و آمد نظرداشت، ریز را خانه کهی ستیخاد پس،

 گول را او که شد سبب حماقتش دیشا ،ییها مگو بگو از بعد." بود کرده اشتباه را خانهی کس. را کس

 .شوم خالص شرش از و بزنم
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 ادی زندهۀ خان به روزها ازی کی در. گذشتی م سال کی از کمتر اءیض احمدی گرفتارۀ حادث از

. زدم را دروازه زنگ. کردی می زندگ کابل نو شهرۀ ساح در او. رفتم( رضای)محمدعل ریانجن

! است؟ شده افشا خانه که نگفت من به چرا دانمینم. کرد باز میرو بر را دری محمدعل ریانجنۀ خسربر

 در. بود وحشتناکی لیخ. شدمی لیحو داخل نانیاطم با. ام افتهین را جوابش کنون تا که استی سوال نیا

 چهار از. بودند کرده مبدل رانهیو به رای لیحو. خوردی م نظر به خاکی ها تودهی لیحوۀ گوش هر

 با. دیکش صدارت قیتحق است  یر تا سرنوشتم. گرفتند محاصره در مرا" خاد" بدستان تفنگ طرف

 و من فقط ،یشناسی م مرا کهیی نگو: " گفت میبرا او. شدم برو رو( رضای)محمدعل ریانجن خواهر

 کارمندان. میگوی نمی زیچ که دادم نانیاطم او به. دمیفهم را کالمشی معنا." میهستی همصنف تو

. کردند برابر نیچند را آزارم و تیاذ. باشمی م اءیضی قاض خواهر من که کردند کشف" خاد"

: " گفتمی م شان جواب در. " ام شده باند نیا عضو آگاهانه نا من که بگو: " گفتندی م ها ستیخاد

 و آگاهانه منی بل که گفتمی م افتخار با اکنون تا داشتمی م را سازمان نیا تیعضو هم من کاشیا

 ."ام دهیبرگز را" ساما" راه داوطلبانه

 خواستندیم ها ستیخاد. کردند مقابل آزاد سیان ادی زنده با مرایی بازجو انیجر در روزها، ازی کی در

 وی خوش آثار. کردم انکار شناختش از نه؟ ای شناسمی م را قهرمان و شجاع جوان   نیا من که بدانند

. کرد بلند طرفم به باد، زنده ای نیآفر عنوان به را دستش. شد داریپد ریدل جوان آنی مایس در تیرضائ

 آزاد سیان که بود شده بمینصی افتخار. کنمی نم فراموشی چگاهیه را روز آن. گرفت قوتی لیخ قلبم

 اعتراف. است فتادهینی اتفاق چیهی کردی م گمان که بودی عال آنقدر اش هیروح. دمیدی م مقابلم در را

 !بادی گرام ادش. یآموختم او از رای نترس و شجاعت من که کنمی م

ی ا درجه آن به اطالعاتم سطح که کردند گمان آنان. نگرفتندی جدی لیخ مرا قاتیتحق" خاد" نیمستنطق

 محکمه. دمیکوش جان و دل از کردنش پنهان در دانستمی م آنچه. بخورد آنها درد   به که ستین

 بار ریز بدل   در حبس نیا. نوشت را حبس سال مین و کی ابالغم پارچهی روی انقالبی اختصاص

 را شانی افترا و تهمت هر و نکردم نیتمک ها ستیخاد برابر در که ستمین مانیپش من. شد داده نرفتنم

 .گفتم پاسخ تند زبان با

ی ادیزی ها زیچ و رفت باال تجاربم مدت نیای ط. کردمی سپر صدارت زندان در را حبسم عادیم

 سالمت و زنده وارم دیام اند؟ کجا در دوستان آن اکنون که دانمینم. شدم آشنای ادیز دوستان با. آموختم

 .ابمیب شان داریدی برای شانس ای و رمیبگی احوال آنها از تا شود سریم فرصتی روز آرزومندم. باشند

 تو گام بادا زنده مبارزی ا        تو نام بادا زنـده بـرادری ا

 ترا  ی  ادهــای ُبـرد توانندی ک     ترا ی  دستها ُبرد ظالم دست  

 تو راه   در گرانید خروشندی م       تو آه   پشت   بهی رفت اگر تو     

 تبر و ریت زدند  را ما ملت      گر لهیح سفلگان   پرچم و خلق

 دار ر  یز در گردنش ، خجالت با          بکار نا ب  ینج آن آخـری دید      

 برت در جهنم هـا صـد آتش         سرت بر خیتار ن  ینفر کارمال
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 دیپل جالدان   بـر ننگ زنمی م        دیشه جوانان   از ادی کنمی م

 انیاعدام اند مانده مهتابی سو      نوکران با شد دهیگندی شورو   

 چـمن در نشسته سرخ   گـل  ی ا      وطن تابان   غ  یچی ا ، ایضی ا

 جهان خیتار به روشن ، تو نام        قهرمان د  یمجی ا ، بادا زنده   

 

 

)«()«()«( 

 

 از ِمنبر تا دار

 

  رهرو مینس :نگارش

  ۹۵۱۱ حوت ستمیب/  ۲۱۹۲ مارچ دهم

 

 

 اشی زندگ روز نیواپس که نکنم ادی یزیعز همرزم از که آمد فمیح خواندم را سهینف خانمۀ نوشتی وقت

 آن ازی ادی تا نشستم وتریکامپۀ شیشی شرویپ آرزو و احساس از مملوی قلب با. دیگذران من کنار   در را

  .آورم جا به فرزانه جوان  

یاد از قاضی ضیاء به معنای بزرگداشت و درس آموزی از مقام  اندیشه ، آرمان ، استواری ،  اخالق 

و در یک سخن معنویت پالودۀ او می باشد ؛ نه ستایش از "استخوان وریشه" ی او. احمد ضیاء مانند 

. اگر چه با این سائر پاکبازان جانباخته ،  با یک "نه" جانانه ، از ستم ، ذلت و اسارت فاصله گرفت

انتخاب ، سرش بر دار رفت ، اما نام و کارنامه های او مانند قندیل آویخته ای بر سقف  بلند  تاریخ 

 مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ما ، تا جاودان می درخشد. 

 روشن ندارد خانه را قندیل نا آویخته

 از توانیم را گفته نیا قت  یحق. است خواندهیی استثنای ها هدیپد حق به را باخته جان اران  ی سهینف خانم

 افتیدر و درک سه،ینف خانم قول به که است جهت نیهم از. دیکش رونیب ملموسۀ تجرب کی درون  

 .دینمای م بیعج اند، نبوده همسفر" آزادگان قافله" نیا با کهی کسانی برا نظر، مورد نکته



 5 

 برابر در و شده لممتح رای فراوان زحمات مبارزه دان  یم در کشورها،ی تمام دری انقالب مبارزان  

 بوده متفاوت اریبس گرانید با ما امکانات و طیشرا اما اند، مانده استوار کوه چون های سخت و اتیبل

 در سو، شش و جهت چهار از ما، کشوری مترق وی مل یها روین که دهدی می گواه خیتار. است

 وی مترق ،یمل روشنفکری برا مجازات نیکمتر که ، اند داشته قرار زیخونر دشمنان  ۀ محاصر

 . است بودهی ساز نام بد و ربارانیت شکنجه، بستن، توپ دهن به زندان، د،یتبع ،یانقالب

ی ها تیشخص طلوع ندارد،ی چندانۀ سابق آن دری اسیس ُمدرن مبارزات   کهی ا مانده عقب کشور در

 دهیدرخش ظلمتکده نیا قعر در که بودندی فروزانی ها فانوس همانند اءیض احمدی قاض چونی مبارز

ی رهایشمش برابر در هراسی ب شانراۀ برهنی ها دست کهی جانباختگان. سوختند جان ی  پا تا و

ی آزاد از گذشتندی زندگ از نه، آرمان از گذشتند، جان از ؛ساختند سپر نزما دیکتاتور های خونچکان

 . نکردند درازی کسی سو بهیی گدا دستی ول آمدند، کناری خالی ها شکم با نه، شرافت و

 سلول تحمل آنهمه شکنجه های طاقت سوز و سپری کردن زمان طوالنی در از پس اءیضی قاضی وقت

 تا میریبگ گردن به را ها تیمسئولی تمام تو و من ایب: "خواست من از ، صدارت ک  یتار و تنگی ها

 شینما به فرد به منحصر اتیخصوص با را مبارز انسان   کی یگذر خود از اوج ،"بمانند زنده گرانید

ی نمی ای قربان نیچن کی رفتنیپذ به قادری معمولی ها انسان که لیدل نیا به فرد به منحصر. گذاشت

 باور محکم آن به کردی م ادعا را آنچه. بود بلدی اکاریر وی زن الف نه و گفتی م دروغ نه او. باشند

 . گرفتی می جد عمل در آنرا و داشت

ی می ریاس هر که دانندی م ها دهید زندان. هست خودش فکر بهی کس هر قاعدتا   که استیی جا زندان

 اگر کهی افراد تک هستند انیم نیا در. بکشد رونیب آتش دائره از را خودی پا اول قدم   در تا کوشد

 را ارانی و کردن قربان را خود. کنندی م همسنگران و آرمان راه، نثار   باشند، داشته هم جان هزار

 تیشخص و شأن به فقط که خواهدی م محکم تعهد و قیعمی آگاه ،یقوی معنو قدرت دادن، نجات

 . بس و سزدی م اءیضی قاض چونی کسان

 در. دمیدی دیخورش ۹۵۳۱ سالی جوزا ماهی ها شب ازی کی در بار نیاول یبرا را اءیضی قاض من

 تجاوز مقابل در کابل، شهر مکاتب و پوهنتون ریدل و شجاع دختران و پسران تظاهرات از هنگام نیا

ی ها حماسه هنیم قهرمان و شهامت با دختران. " گذشتی م ماه کی حدود شان، نیسرزم بهی شورو

 با و نموده زنده خیتار در گرید بار را دختران چهل و مهروی بی ب ،یعارفان -عاشقانی زهرا ،یمالل

 استعمار درمقابل رای مل مقاومت پرافتخار درفش خود اهیس سوانیگ بر آوران نام آنۀ زیپاک چادر بستن

 ."آوردند در اهتزاز به گرید بار روس منشانه دد

: ادیفر شهرکابلی ها جاده از هنوز. دیرسی م مشام به آزادگان گرید و ههیوج د،یناه خون عطر   هنوز

 . شدی م دهیشنی! آزاد ای مرگ ا! یدیشو رونیب ما ملک از ها روس! برژنف بر مرگ

 آنها مظاهرات دنیکش خون و خاک به و پسران و دختران برحق امیق. بودی ای ماندن ادی به شب  

 کوچه و ها سرکی رو تفنگ و تانک بای روس متجاوز سربازان. بود کرده خلق رای ترسناکی فضا

 ،ییشناسای برای شورو فرمان   ر  یزی جاسوسی ها سازمان. بودندی زن گشت مشغول   کابل شهری ها

ی پرچال و در هر وی ا کوچه پس و کوچه هر. دندیکشی م نقشه نیمخالف کردن ستین به سر و بیتعق

 را ها واریدی ها سوراخ و ها پنجره میبود مجبور ما. دیکشی م زجری سخت به" خاد" دیشد ب  یتعق ریز
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ی ا نهیس بهی ا نهیس از و شدی م کجای سگرت دود   با خانه داخل   گرمی هوا. میبپوشان دبلی ها پرده با

ی بزرگی بالی دقتی ب نیکمتر. بودند دهیچسپ هم کنار دریی ساما تن ستیب حدود. کردی م آمد و رفت

 دری بزرگ خالء باعث شان کمبود و نبود که بودند شده جمع هم دور  ی کسان. داشت دنبال به را

 و" ساما" سرنوشت  ی برا گرفته، کف در را شانی ها سر کهی جوانان. توانستی م شده ما سازمان  

 مختار نام به را او همه که اءیضی قاض. کردندی م مشورت و شور هن،یمی آزاد در آن ثرؤم نقش

 غنا و انسجام در تیمیصم و صالبت با که بود جلسه نیا کنندگان شرکت ازی کی کردند،ی م صدا

 (*) .داشتی ا ژهیواه گجای ها بحثی بخش

 موریت مختار، با من تصادفا  . میکردی م ترک را خانه ستییبای م. افتی ادامه صبح دمادم تا ها بحث

 مسائلی روی تاکس داخلی ها صحبت. میبرو شهر مرکز به که مینشستی تاکس در)ی(  و( اسدهللا)

 سکوت او. خواستم معلومات امی معلم دوران   دوستان   از کتنی مورد   در مختار از. زدی م دوری عاد

 . کرد اریاخت

 سهیل آنی دانا نیمعلم از کتن. یبودم معلم افتاده دور مکاتب ازی کی در آنروز، از قبل سال پنج حدود

 احترام او بهی کس هر که بود شده باعث اش مهربانانه رفتار و اخالق ُحسن. بودی اتاق هم من با

ۀ رابطی ول داد،ی م نشانی عالقمند استیس به. افتمی اخالق با و مستعد دراک، انسان را او. بگذارد

 اخالق با: که بود نیا زمان آن در هم مای التیتشک مسئول سفارش. نداشتی گروه چیه بای التیتشک

ی برای مناسب دیکاند را او. دیکن جذب استیس به را جوانان نیتر جسور و نیتر استعداد با ن،یتر

 مکتب به اوی لیتبد که بودم کرده مطرح او با رای مقدمات مسائل تازه. افتمی یاسیسی وهمکاری همراه

 را اوی روز که شدی نم باورم. آمد شیپ ثوری کودتای جدائ نیا دنبال به. کرد جدا هم از را ما گر،ید

ازسپهر مبارزه  یمتیق گوهر نیا که خوردمی م افسوس آوردم،ی م ادی به را او کهی زمان هر. نمیبب

 را گریهمد تا قرارشد. داد من به را دوست نیا بایی آشناۀ مژد ارانی از کتنی یروز .دور نمانده باشد

ی آگاه سطح. افتمی یگرید انسان را او. افتاد اتفاقیی جدا ها سال از پس ما مالقات. مینیبب کینزد از

 افکار تحول از. دیپرستی م رای آزاد نفسش هر با و گفتی م سخن مردم نجات از. بود رفته باال اش

 همه، از تر باال. گرفت دنیدو وجودم در تیرضائ وی خوش احساسی انقالبۀ مبارز به او میتصم و

 دو امی خوش است، کاشته دوست نیا وجود در مختار را خلق به خدمتۀ شیاند تخم که دمیفهمی وقت

 . شد برابر

ی نینو انسان او ازی تیترب وی آموزش منظم کار با و دهیبرگز را گوهر نیا ا،یدر عمق از مختار ،یآر

 .بود ساخته

 زحمات. بود ما سازمان گنگره نیاولی برگزار از پس" ساما" التیتشک تهیکمی اعضا نیاول از مختار

 استوار منظور به. است دیتمج قابل سازمانی التیتشکی ها هیپا وگسترش دراستحکام مختاری شباروز

 تالش داشت کهی ا توده عیوس روابط و شناخت ،یآگاه از استفاده با سازمانی مردمی ها هیپا کردن

 مختار. داد دست از را خود فعال و مانیا با آگاه، کادر نیا" ساما" تاسف با. داد خرچ به غانهیدری ب

 .افتاد دشمن دست   به تر زود" ساما" رهبران و ها کادر گرید مانند

 هن،یمۀ آزاد وی مترق ،یمل روشنفکران  ۀ غانیدریب کشتار با ،"پرچم" و" خلق" تبهکار باند و ها روس

ی ها قدرت تجاوز و مداخله ،یگرائ عقب ،" نینو جهالتۀ "کشند سمومی نما و نشوی برا را نهیزم

 ساطور با کهی ای مترق وی مل روشنفکران   ت  یاکثر. کردند مساعد ما کشور دری ارتجاع وی استعمار
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 که اندی جوانان اند، دهیرس شهادت بهی مذهب رو تندی ها گروه و خلق کیدموکرات حزب خونچکان  

 نیا شدن   جوانمرگۀ انداز بهی زیچ چیه افغانستان خلقی برا. است بوده سال چهل از کمتر شان عمر

 توده جیبس وی داریب جهت در توانستی م کهی ا هیما ُپری ها استعداد. ستین تر بتباریمص ها استعداد

 تأسف با .دنینما فایای خیتار نقشی اجتماع عدالت وی دموکراس ،یآزاد امری راستا در مردمی ها

 جهت نیهم از. دیدرآ فعل به قوه از نتوانست و رفت خاک ریز جوانان نیا میعظ ت  یظرف و هایی توانا

 نشاندند ماتم در را خانواده هزاران تنها نه ما، خلق   ر  یدل جوانان   کشتار با ارتجاع و استعمار که است

 .کشاندندی نابودی سو به زین را طلبانه تحول و بخشیآزادی ها شهیاند که

 مختار دنبال به درد چشم" خاد. "شد برده شیپ در صدارت قیتحقی عموم است  یر در مختاریی بازجو

 مختاری حقوق معلومات وی اسیسی اریهوش. است مختار نیهم اءیض که دانستی نم اما گشت،ی م

 دیگرد سبب صدارت قیتحق استیر نیمستنطقی ها شکنجه برابر در نشیآفر حماسه مقاومت با همراه

 سال اسد و سرطانی های ریدستگ. نگردد آشکار" ساما" در او مهم نقش بر دالی ا برگه چیه که

 اشتباهات ازی ا پاره و سازمانی نشرات ازمرکز مهم اسنادی برخ آمدن دست به وی دیخورش ۹۵۳۱

 زندان از را او. باشدی م اءیضی قاض نیهم مختار که دیرسان جهینت نیا به را قیتحق ئتیه ،یکیتخن

در یک رابطۀ دیگر ، یازده ماه قبل از ما  ء)چون قاضی ضیادادند انتقال صدارت به دوبارهی پلچرخ

ۀ نیُپرک دل   در را کلمه کی اعتراف   حسرت  ی ول کرد، تحمل رای سختی ها شکنجه. (دستگیر شده بود

 . گذاشتی باق دشمن

 اطالعات خدماتۀ کارکشت و رحمیب ماموران  ی ها شکنجه و رنگین ،ییبازجو مقابل   در اءیض مقاومت

 خود از و متعهد ر،یدل ،یانقالب آگاه، بودی انسان او. نبودی لجباز ای وی آگاه نای رو از( خادی )دولت

 سازمانش اسرار صندوق د  یکل جانش، دادن دست از ولو ،یمتیق چیه به که بود کرده جزم عزم. گذر

 .نسپارد دشمن دست   به را

 گل لبانشی روی نیریش لبخند. دمیدی پلچرخ زندان اول   بالک   در را مختار قیتحق ان  یجر ختم از پس

ی کردی م فکر که بود شده الغر آنقدر. نداشت امکان شناختنش کرد،ی نم کمکم لبخند نیا اگر. کرد

 .است دهیچسپ ها استخوانی رو بدنش پوست  

 : گفتم شیبرا

 ی! ا شده الغر چقدری وا

 :گفت

 . . . شدی طوالن و سختی لیخ ها شکنجه و خواستند قیتحق به مرا دوباره 

 که ستینی افتخار لقبی" پلخرخ فوالد. "است دهینامی" پلچرخ فوالد"  را اءیضی قاض سهینف خانم

 کم مقاومت آن بدل در صفت نیا. باشد آورده دست به گانیرا  آنرا ای و باشند دهیبخش او به دوستانش

 وحشتناکی ها سلول در" خاد" نیمستنطقی روز شبای ها شکنجه ریز در مختار که استی رینظ

 :میبشنو خودش زبان از. است شده بشینص صدارت

 اعتراف شرمسارانه و کردند تعجب نیمستنطق. دمیکشی نم آهی ول کردند،ی م وکوب لت شب هر مرا"

 : دیپرس بود، گرانید از تر اریهوش که آنها ازی ک. ییا شده ساخته فوالد از تو که کردند
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  ؟یکردی م سپورت زندان از رونیب

 ی. آر گفتم

 : گفت خودی رفقا به بعد

 ." دیده رییتغ تانراۀ شکنجی ها وهیش. نداردی سود زدن

 (رهرو مینس: قلم به -مقدسی ها رنج ادی به)                                                                

 : میخوانی م هم با که داردی جالب تیحکای" خودکش عصر" رمانۀ سندینو مامون، رزاق

 سر از شانیا. داشت نام هزاره اءیضی قاض که بودم اتاق همی کس بای پلچرخ در زندان ششم ماه در"

. بودی کلکان دیعبدالمج روان شادی رهبر به( ساما) افغانستان مردم بخشیآزاد سازمانی ها حلقه

 شدهی متالش شکنجه اثر در شیپاها و ها دست. بود رازناک و متعارف دار، خودی آدم اءیضی قاض

 نهیز از که کردی م تیحکا ساده و صاف نبازد، را خودیۀ روح من مثلی جوان نکهیای برا اما بود،

. است شدهی زخم شیپاها و ها دست جهیدرنت که و بود نیپائ هم فشارش و است دهیغلت سوم منزلی ها

 : گفت سربسته طور من به م،یشد کجای هم با اول بالک سوم منزل ۸۷ اتاق در که اول روز او

 !"ندیبنش دسترخوان کی دوری و با شودی نم حاضری زندان چیه کند، اعتراف جا نیدری کس هر

 (۹۵۱۱قوس ۳ -پادشاهی برا گلوله سه: مقاله از برگرفته)

 :مختاری زندگ روز نیآخر

 ارانشی و مختاری ها گام بتیه از کهی روز. آورمی م ادی به رای دیخورش ۹۵۳۹ سالۀ سنبل هفدهم

 تن زدهیسۀ نیس و سر بر ،مشاورین روسی و خادیست ها نیآتشی ها گلوله کهی روز. دیلرزی م نیزم

 منزل   زیدهل به. کردند رونیبی پلچرخ زندان   سوم بالک   چهارم منزل   از را ما. گرفت دنیباریی ساما

 بغل ر  یزی مختصریۀ اثاث. بود ستادهیا وارید کنار دری استخوان و کیبار اندام بای مرد. میدیرس اول

 را گریهمد پدر و پسر! " پدرم اونه: " گفتی آهستگ به مختار. دیرسی م نظر به خسته و آرام. داشت

 رقتۀ منظر نیا دنید با. کردندی م ازین و راز هم با پسر و پدر دار  ی معن و خشمناکی ها نگاه. دندید

 مختار پدر انجام، سر. بود کرده ُپر را فضای تلخ سکوت. میکرد حبس نهیس در را مانی ها نفس ناک

 کجا را شما: " دیپرس پسر ازی حال شانیپر با شکسته، را زندان" مقررات. "داد دست از را تحملش

ی ب سرش. کرد هیتک وارید به مختار پدر  . است دارید نیآخر نیا که فهماند او به پسر" برند؟ی م

 دیشا. داد دست از را پسری سو به دنید قدرت   و بازماند گفتن سخن از. دیلغز نییپا طرف به اریاخت

. کند قصه  راهش در چشم همسر به را حادثه زبان کدام با که کردی می نیسنگ مغزش بر غم نیا

 آمده دست به منزلش ازی تاالش هنگام که را ماشین  کهنۀ تایپ ت  یمسئول پسر، نجاتی برا کهی پدر

 به است، من از ماشین  تایپ نیا. فروشم کهنه من: "بود گفته ها ستیخادی برا و گرفته عهده بر بود،

 ."ندارد ارتباط پسرم

  .دید را پدر و پسری اتفاقی تالقی پلچرخ زندان   سوم بالک  " خاد" مسئول
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ی وقت. دیکش رونیب اتاق از را اءیضی قاض دار، پهره پس،ی لحظات. برگشتاندند اتاق به باره دو را ما

 او که دادند اجازه شود،ی م رها زندان از امروز پدرم: گفت بود؟ چه گپ:  میدیپرس او از آمد، دوباره

 .کنم مالقات را

 ی ! سرنوشت شگفت

 تا رفتی م" احزانۀ کلبی "سو بهی ک. یشدند دهیکش رونیب زندان ن  یآهنی ها قفس درون   از ر،یاس دو

ی م ُبردهی پلچرخ گونیپول سرخی ها الله ارت  یز بهی گرید و دیبمو فرزند فراق   در را، عمرشیۀ بق

 . شد

 ُمجمل نیا از بخوان ُمفصل ث  یحد خود تو      گفتمی ُمجمل قصه نیا ُمفصل   از من

 

( این جلسه چند روز پیش از برگزاری اولین کنگره سازمان آزادیبخش مردم افغانستان)ساما( دائر *)

شد. عده ای از یاران به منظور رتق و فتق امورات کنگره و نزدیک ساختن دیدگاه های شان دور هم 

 جمع شده بودند. 

 

)«()«()«( 

 

 !سالم قهرمان ختارِ به پایداری م  

 

   شیدروی مجتبنوشته از: 

 

 ایدن بهی کودک کابل چنداول  ی ها هزارهۀ قلع دری دیخورش ۹۵۵۱ سال زمستان  ی ها روز ازی کی در

 قول از قبل، ها سال که داشت نام انخ احمد پدرش. گذاشتند اءیض احمد را او اسم نشیوالد که آمد

 . بود شده نیگز مسکن کابل به بهسود اول  ۀ حص ش  یخو

: از بودند عبارت آنۀ  گان دوازدهی ها گذر. داشتی گریدی هوا و حال روزگار آن در چنداول،ۀ محل

. رهیوغ ها هزاره قلعه ها، خور کله ،(ها کرد) قرتا ها،ی چ نیشاه دوکان، سه ا،یخاف ر،یگذرجوانش

ۀ خانواد ها صد. بودند مناعت با و کوش سخت اما دست،یته مردمان   ُپرآوازه چنداول   باشندگان   تیاکثر

 لیاسمع دیس شعاع، اصغری رعلیم. ندگذشتاندی م روزگاری سخت به آن چیچاپیپی ها درکوچه دستیته

 کرده آغاز محرومان نیهم انیم در را شان مبارزات. . .  کهزاد احمدی عل دیس مبلغ، لیاسمع ،یبلخ

 . بودند
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  ها سو چهار در .بود شده ساخته همی پهلو کالنی ها بام تخت با منزله، دو و منزله کی یها خانه

 دستار. خوردی م چشم بهی باف دستار وی عطار ،یدباغ ،یزیآم رنگ ،یآهنگر ،یقصابی ها دوکان

 منطقه نیای ها بافنده برکت ُپری ها دست به بود، برخورداری خوب شهرت از کهی چنداول دار خط

 . شدی م ساخته

 منطقه نیا باشندگان. کردی م برف از ُپر را چنداولی ها کوچه د،یباری م نیسنگ برف که ها زمستان

ی ها کوچه بهار موسم در. شدندی م شانی ها خانه داخل شده، باال بام به کوچهی ها برفی باال از

 برو روی جد مشکل به را ها رهگذر شد و آمد و دیگردی م آب از زیلبر دهیسرپوش و کیتار و تنگ

 . رفتندی م فروی ال و گ ل در ها، کوچهی های چقور در کمر تا نابلد افراد ژه،یبو. کردی م

 پولدار افراد که هاپسانتر. بودند روزمزد کارگرانیا  و سقا شکن، چوب حمال، اکثرا   محل نیا ساکنان

 اکبر ریوز و داراالمان سه، کارته چهار، کارته مناطق به چنداول از و داده هیکرا به شانرای ها خانه

  .دیگرد مبدل کابل شهر محروم و نینش ریفق مراکز ازی کی به منطقه نیا نمودند، مکان نقل خان

 چهارفصل در مندرسی ها لباس. شناختندی نم رای تابستان وی زمستان لباس انیمی فرق دستان،یته

 دیس داکتر تنها. باشد داشتهی دسترس دارو و داکتر به که بودی کس کمتر. شدی نم کنده آنها تن از سال

. رفتندی م او نزدی تداو و نهیمعا جهت فقرا که بود پرور بیغر و احساس با داکتران ازی کی حشمت

 از زین را هیادو پول اوقاتی گاه. کردی می تداو گانیرا را  تنگدستان و بود اروپاۀ افتی لیتحص او

 وجدان با داکتر نیابا دریغ که . داشتند ادیز احترام او به نادار مردمان رو نیهم از داد،ی م خود بیج

 !  بادی گرام ادش. یافتی وفاتی مرموز شکل بهی جوان هنگام در

 ضیف او گهربار   سخنان   از و نشستی م باسوادش پدری ها صحبتی پا بهی کودک آوان   از اءیض احمد

ی م قصه او به رای سروب و درونته تونل کارگران زیانگ حزن سرگذشت   او وار  گبزر پدر. بردی م

 و بودند داده مخاطره پر و شاقی ها کار انجام به تن موت،یال و قوت خاطر به کهی بختان نگون. کرد

 صفات و رشادت از یو. رفته بود دست از شان نیریشی ها جان کار، انیجر در آنها ازی ا عده

 و خان زدانی خان، احمد دیس چونی نیمبارز از و رکیام نور، شاه چونی نامداری ها انسان کین

 . گفتی م ها داستان خان زدانی مادر

 ،یچنداول خانی مهد چونیی ها تیشخص مبارزات و ها کارنامه از چنداول،ۀ منطقۀ سالخورد افراد  

 گاوسوار خان میابراه و نور شاه خان احمد دیس خان،ی قل احمد م،یابراه ماما کاتب، محمد ضیف مال

 .دادندی م معلومات جوانانی برا

ی صنف هم تیاکثر. دیگرد کابل چنداول واقع پارسایۀ ابتدائ مکتب شامل ۹۵۵۸ سال در اءیض احمد

 از ُپری ها گونه و بسته نهیپی ها دست ،یخالی ها شکم با. نداشتند را کاغذ و قلم دیخر توان اوی ها

 خانواده های مددگار و اری مکتب، میتعل و درس شبردیپ بر عالوه نهایا. آمدندی م مکتب به سالدانه داغ

 هینادر سهیل شامل ۹۵۳۵ سال در. دیرسان انیپا به تیموفق با رای ابتدائ مکتب اءیض. بودند زین شان

 خانه نیزمی ب و نیزم کم دهقانان ازی میعظ انبوه. کردی م دادیبی گران وی قحط ها سال نیای ط. شد

 . آوردند پناه کابل شهر نینش ریفقی ها محله به گفته، ترک شانراۀ کاشان و

 پوهنتون حقوق فاکولته وارد ل،یتحصۀ ادام غرض ه،ینادر سهیل از فراغت از پس جوان اءیض احمد

 در ،یعسکر ماه شش کردنی سپر از بعد یو. دیگرد فارغ فاکولته آن از ۹۵۳۵ سال در و شد کابل
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 فهیوظی اجرا  کابل تیوالی خانوادگ محکمه در سپس. کرد کار به شروع سیپولی اختصاص محکمه

 . نمود

 دادیب و ظلم مردم،ی ها توده فالکت و فقر. بودی روشنفکر مبارزات   دوران اءیض احمدی جوان امیا

 توانستینم او. گذاشت اثر او رفتار و شهیاند در ،یزندگ طیمح زیانگ دردی ها دادیرو و قدرت اربابان

 جوان   نیا. بگذرد آنها کنار از وانوار،یحی تفاوتی ب با ای و ببندد را چشمانش مردمشی های بدبخت بر

 رای اجتماع -یاقتصاد ظالمانه مناسبات آنها کمک به که آمد بری همراهانی جستجو در انگریعص

 و خیتار فلسفه،. بود ستم وی عدالتیب برضد مبارزه دانش گرفتن فرای حرکت نیچنۀ الزم. ببرد نیازب

 باغ قره ازی )رضوان خیش دیشه چون دوستانش ازی جمع با. گرفت فرا مبلغ لیاسمع دیشه نزد را فقه

 و چنداول یایتکا و منابری سو رو ؛(شد کشتهی اسالم حزب دست به رانیا کشور در کهی غزن

ی رو اءیضی های سخنران. کرد دعوت امیق به را مردم نیآتشی ها موعظه با و کرد رآبادیوز

 شان حقوق به را مردم او. بود شده متمرکز قدرت اربابان ستم و جامعه ریفقی ها توده تیمحروم

 بل نکرد، اکتفا ایتکا و منابری رو وعظ به تنها. کردی م افشاء را مردم دشمنان چهره و دادی می آگاه

ی اجتماعی ایقضا به او فراخ دید. نمود سیتأس زین رای هائ هیاتحاد دوستانش ازی ا عده با همراه

 ساکنی ها تیمل و اقوام سرنوشت   او. شود ریاسی قومۀ نظران تنگ التیتما دام در که دادی نم اجازه

ی نم سراغی خاصی قوم گروه در را افغانستان مشکل حل راه و دیدی م هم با وندیپ در را افغانستان

 تیملی تمام که است سریمی وقت هزاره تیملیی رها: گفتی م که ام دهیشن او زبان از ها بار من. کرد

 . ابندیی یرها ستم و ظلم چنگال از افغانستان ساکنی ها

 در وجودش تمام با را َمثل نیا اءیض. اند کرده هیتشب آب به را مردم وی ماه به را روشنفکر، بزرگان

 و مبارزه ن  یادیبن شرط را بودن مردم با و رفتی م آنجا بود مردم کهیی هرکجا. کرد ادهیپ عمل دانیم

 و گرفتی م سهم مردم ریوم مرگ و راتیخ و ختم ،ی عروس محافل در. آوردی م حساب بهی روزیپ

 و آداب د،یعقا خالفی کار. شدی نم دهید وجودش دری نیب برتر وی منش بزرگ ازی نمود نیکوچکتر

 را افرادی خانوادگ میحر. بود قدم ثابتی شخص مناسباتی نگهدار در. زدی نم سر او از جامعه سنن

 او ل،یخصا نیا. داشتی م زیعز دهید مردمک چون رای وفادار وی دوست صداقت،. شمردی م محترم

 .بود ساخته جامعه ریفق و ساده مردمانی ها دل محبوب را

 ارتقأی عال بهی دان از و گذاشتی م گام تکامل و تحولی ها پله به وستهیپ اءیض تیشخص وی نیجهانب

 به و گرفت دستی رو علومۀ مختلفی ها رشته در رای ا گسترده و قیعم مطالعاتی و. افتی یم

ی نم او استدالل و لیتحل قدرت  یۀ پا بهی چکسیه ما جمع در. دیرسی تر پرمحتوا و نینوی ها افتیدر

 به را اوضاع مستدل و عالمانه اءیض احمد. افتاد انیم دری بحث ُمبلغی آقا منزل دری روز. دیرس

ی واحدی عل ضامن محفل، نیا در. کشید آغوش در را اءیض و برخاست جا از ُمبلغ. گرفتی ابیارز

 در پدرش. شدی م دستیته خانواده کی مربوط و استعداد با تیغا به جوان  ی واحد. بود حاضر زین

 دری سال چند و رفت نیفلسط بهی عل ضامن اء،یض کوشش اثر در. کردی می گری جوال زردادی سرا

 هیعل و برگشت وطن به دوباره افغانستان به روسها تجاوز از پس. گرفت فرای کیچری ها جنگ آنجا

 و ریدستگ" خاد" توسط ۹۵۳۱ درسال نامبرده. زد مبارزه به دست" خلق" مزدور حزب و ها روس

 .شد اعدام ۹۵۳۹ سال در
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 -ای که در جریانات سیاسیی انقالب سازمان کی یزیر هیپای برا ءضیای قو میتصم و بلند افکار

 که دیگرد باعثنظامی کشور اثر گزار باشد و از منافع فقیر ترین طبقات جامعه به دفاع برخیزد ، 

نزدیک و مستقیم  تماس  . زند وندیپ( ساما)افغانستان مردم بخشیآزاد سازمان با را خودی ها تیفعال

در مسیر او  برنامه هایافکار و سبب شد که ، با زنده یاد عبدالمجید کلکانی  مختار)نام سازمانی(

 .بود شده مبارزه و، امید  تالشپاره ای از او تمام وجود که  هدمشامن  .نماید ره بازتری  متکامل

تحقق اهداف و وظایف "ساما" عرق می  در جهتدلگرمی عشق و با و  چون موج  بی قرار می تپید

 که نبودی کس اءیض وجود ندارد.در دنیا  نیناشد امرهیچ  که گوییبود آنقدر جدی و پرحرات  .ریخت

 در. نداشت هراسی عمل نیتر دشوار از و شدی م شقدمیپی کار هر در. بزند الف و ببافد فلسفه

 زمانۀ زبد و ماهری های التچیازتشکی کی او که گفت توانیم جرئت به و داشت تبحری التیامورتشک

 . بود خود

 سالح اشی دانیم وی انیبام ارانی ازی گروهی وقت که بودی قوی حد به او نفس به اعتماد و شجاعت

 را آنها پارساۀ در دری اسالم حزب ، بردندی م جبهه طرف به را کوت نیحسی لواۀ شد مصادره

 به و کرد حرکت منطقهی سو به بالدرنگ اءیضی قاض. گرفت متیغن به را شان سالح و دیکش دربند

 .داد نجات بند از را همه داشت، محل مردم نزد کهی اعتبار و منطق کمک

 زشیخ. افتی شیافزا زین مردم برحق العمل عکس خلق، کیدموکرات حزب اتیجنا گراف رفتن باال با

 کودتا منحوس میرژ اندام بر را مرگ لرزه تب کشور کنار و گوشه دری ی توده و جوش خودی ها

 چنداول از امیق. زدند امیق به دست ۹۵۳۷ سال سرطان اول خیتار به کابل شهر باشندگان. بود افگنده

ی دوست اءیض احمد با که پچق عباس به مشهور عباس نام بهی دالورۀ بچ بیغر. شد آغاز کابل

 های پرچم -ی خلق ضد بر نبرد کارزار وارد و نهاد دوش بر درفش شجاعت با داشت،ی شخص

 نیخشمگ مردم صفوف شیشاپیپ بود،ی فرصت نیچن منتظری زمان رید از که اءیضی قاض. دیگرد

 . کردی م حرکت

 روس تجاوز ضد   جنگ  درجبهه رای مدت بود، نگرفته ریز را میپا باردار شتر باصطالح هنوز که من

 که اءیض با داشتمی نشست. هستم قهرمانان قهرمان که کردمی م الیخ و دمیبالی م خود بر. دمیگذران

 انتقادی ها درجن. زدی م دوری روس ضد مقاومت جنگ در روشنفکران نقش و جبهه مشکالتی رو

 آدم است خوب: " گفتی عاد و آرام لحن با. دیشن را میها گپی تمام اءیض. شدی م رونیب زبانم از

 ."رسدی م عمل روز: " کرد تکرار دوباره." رسدی م عمل روز بزند، کالن کالن یها گپ

 شناسم،ی نم رای کس من:"فرستاد احوال میبرا زندان درون از. گذشتی م اشی ریدستگ ازی ماه چند

 ."شناسدی نم مرای کس

 به ؛بودند رفته ابد خواب بهی پلچرخ گونیپول در ارانشی و اءیضی قاض که ۹۵۳۲ سال اوائل در

 رونق و رنگ شانۀ خان. بود شده رها زندان از که شدی می ماه چند .رفتم اءیضی قاض پدر دنید

. بودند ماریب سخت اءیض مادر و پدر. دیباری م غصه و غم وارشید و در از. نداشت را سابق

 جمله چند هر از پس. باشد کرده گم رای زیچیی گو. کردی م نگاه راست و چپ به اریاختی ب مادرش

ی عکس تا داشتم تین. کردی م پاک را شیها اشک چادر گوشه با و آوردی م زبان بر را اءیض نامی ا

 دستم از کار نیا جرئت دم،ید را زیانگ رقتۀ صحن نیای وقت. کنم طلب آنها از را اءیضی قاض از

ی می نیسنگ ام نهیس دری بزرگ اندوه. بود شده تحمل رقابلیغ و درناک شان کنار در ماندنی حت. رفت
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 موجود دو نیا که غیدری ا و. گفتم ترک را خانه ریناگز خورده زخم روان   و اشکبار چشمان با. کرد

 !باد شاد شان ارواح. کردند ترک را جهان نیا شان نینازن فرزندی دور غم در مهربان

 نیای اصل انیقربان. گرفت در کابل دری جهادی ها میتنظ انیمی وحشتناکی ها جنگ ۹۱۱۳ سال

 و خانه کابلی اهال که دیگرد سبب تجاوز و جنگ آتش. بودند کابل دفاعی ب باشندگان های زیخونر

. نماندم امان در فاجعه نیا از زین من. شوند کینزد و دوری ها کشوری راه ، گفته ترک شانراۀ کاشان

 . رساندم پاکستان تهیکو شهر تا را خود

. کردند ریتکث و چاپ را او بزرگی ها عکس اءیض احمد دیشه دوستداران که بود ۹۱۱۳ سال ریاخ

 مردمی برا را هیوبق نگهداشتم خودمی برا آنراۀ قطع ک. یشد من بینص ها عکس آن ازی ا قطعه چند

 نیا که کرد سوال دادم، بود، اءیضی قاض منطقه از که وندیپ مامای برا را عکسی وقت. کردم میتقس

 را اءیض نامی وقت. بود زاد مادر کور   چشم دو از وندیپ ماما. است اءیضی قاض عکس گفتم. ستیچ

 زار زار او ادیب و داد سر ناله سپس. دیمال شیرو و چشم بر را عکس و برخاست نیزم از د،یشن

 .داردی خاصی جا جامعهی عادی ها انسان دل در اءیضی قاض که شد محکمتر باورم. ستیگر

 ستم برضد مبارزه طوفان   و مردم به عشق او درون   در. داشت متبسمۀ چهر و آرام ظاهر اءیضی قاض

 در،  دانا و راستکار دالور، استعداد، با انسان نیای رسا قامت   که غیدر. دیخروشی می عدالتی ب و

 .شد افگنده خاک به شان مقداری ب مزدوران و ها روس توسطی جوان جوشاجوش

 !بادی گرام ادشی و شاد روحش

 یالدیم 1121 مارچ  هجدهم -

 )«()«()«( 

 

 

 

 

 

 مرحله دو در اسطوره کی

 فرهود شاه محمد: سندهینو

 

 پنهانۀ حماس اول،ۀ مرحل

 تابانۀ ،اسطور دومۀ مرحل
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 غم و نتریسنگ چقدر و بزنم قلم ش،یپ کسالی وی س خاطراتۀ بار در که است نیسنگ و دشوار چقدر

 گلوله از سال نهُ  و ستیب بیقر اکنون که سمیبنوی ا اسطوره و حماسهۀ بار در که است زتریانگ

 کسالهیوی س مبارز کۀ یتپند قلب و افتاد اتفاقی پلچرخ گونیپول در کهی باران گلوله. گذردیم بارانش

 .ساخت خاموش ابدی برا ۹۵۳۹ۀ درسنبل را

 کی ثیح به ،یخیتار متن کی ثیح به توانی م را اءیضی قاض من، خاطرات و شناختۀ حوز در

 :داد قراری بررس مورد مرحله، دو در خاطره، کی ثیح به اسطوره،

 سازمانی عاد عضو کی ثیح به و ایاحمدض ثیح به ا،یضی قاض کهی  ا مرحلهی عنی اول،ۀ مرحل

 در. گرددی م شکنجه" خاد" نیمستنطقۀ لیبوس ،یپلچرخ و صدارت نیآهنی ها لهیم پشت در" ساما"

 اءیض احمد بنامی شخص که دانستمینم قیتحق انیجر در من و است منیۀ همدوس ایاحمدض اولۀ مرحل

 بنامی کس ثیح به اءیاحمدضی قاض کهی ا مرحلهی عنی دومۀ مرحل. باشدی م هیهمدوس ما با زین

ۀ طیح از خارجی ها شکنجه مورد سازمان،یی باال و مهم عضو کی ثیح بهی عنی مختار مستعار

 .ردیگیم قرار تصور،

 قیتحق انیجر تمام در من(. ۹۵۳۱ۀ سنبل) گرددی م ریدستگ من،ی ریدستگ از بعد دوماه ،ایاحمدض 

ۀ رابط ،یگیهمدوس لحاظ به ما چون. بودم دهیند را ایاحمدضی( پلچرخ اول بالک در و صدارت در)

 اسد در نم،یبب کینزد از را ایاحمدض متبسمۀ چهر آنکه از شیپ بار نیاولی برا من. مینداشت میمستق

 هیهمدوس ما با زین اءیاحمدض که دانستم و خورد، بگوشم دعوا صورت  عیتوز روز در نامش ،۹۵۳۱

 که دمیفهمیم فقط ق،یتحق انیجر در باشند،یم منیۀ همدوسی کسان چه که دانستمینم وقت آن تا من. است

ی وقت کهیحال در ام، شده ساخته هیهمدوس زمان محمد ریانجن و محمد فدا اکبر، دغالمیشه هللا، بیحس با

 .کردممی را تصورش من که بود آن از شتریب مان تعداد شدم، برده محاکمه به

ی نم و شده شکنجه وی زخم جوان بودم، ساله ۲۹ من وقت درآنی )سینو دعوا صورت دار و ریگ در

 را اءیاحمدضی قاض ،یپلچرخ اول بالکی غرب سمت سوم منزل زیدهل در( سمیبنو دعوا دفع توانستم

 :دمیپرس بود نزدم میدعوا صورت کهی حال در و کردم مالقات

 دهد؟یمی معن چه  ۳ بند ۲۲۹ۀ ماد -

 :گفت و داد تکانی دلسوز رسم به را سرشی وبجاماندن ژهیو لبخند با -

 .دارد حبس سال ده شیب و کم حدود و سندینوی م تیعضوی برا را ماده نیا

 ؟ ۹۳۳ۀ ماد و

 .است خطرناکی عنی که خواندم را سکوتش. . . جنباند سکوت حالت در را اش کله

 :دمیپرسی و از

 اند؟ خواسته چه توی برا

 :داد جواب
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 .دارد حبس پنجسال تا کی از که ۳ بند ۲۲۹ماده، کی فقط

 تا دنید بار چند با من شناختند،ی نمی. بی. ج. ک و" خاد" را اءیض احمد هنوز که اولۀ مرحل در

 مبارز نیا درون در که دیفهمی نم کس چیه. ستمین مواجهی عاد انسان کی با که بودم دهیفهمی حدود

 .است پنهان ان،یعصخالقیت و آتشفشان و راز مخزن ر،یدل

ی م آغاز سازمانی رهبری گرفتار از بعد کهی ا مرحلهی عنی تابان،ۀ اسطورۀ مرحل ،دومۀ مرحل

 مستحکم تیشخص ساما،ی رهبر با  شدن هیهمدوس و خوردن وندیپ با ایضی قاض مرحله نیدر. گردد

 .دهدیم دگرنشانۀ ویش به را شیخوی مبارزات و

 را نشانده دست و زیخونر میرژی" انقالبی اختصاصۀ محکم" به رفتنی آمادگ ۹۵۳۱ اسد در که ما

 که بودند کرده کشفی روس نیمشاور و" خاد. "دیگرد دیناپد اول بالک از اءیضی قاض ناگهان م،یداشت

. است افغانستان مردم بخشیآزاد سازمان خطرناکی ها کادر ازی کییعنی  مختار،ی عنی اءیضی قاض

 ازی گروپ وی روس نیمشاور میت کسو. یکندی م نرم پنجه و دست مختار با شکنجه دستگاه نباریا

 کی گریدی سو وی( عبدالغن جنرالی رهبر تحت) صدارت در خاد قیتحقی عموم استیر نیمستنطق

 د؟یشیاندی می چ بهی قلف کوته و شکنجه درون در مختار، نباریا. آزاده و ریدل اما تنها، و تک انسان

 .دیشیاندی م مردمآبروی  و سازمان تیثیح مقاومت، به یو که کرد ثابت تجربه

 گردد، اهدای کس به که ستینی عزازا لقب شدن اسطوره و شدن قهرمان شد؟ اسطوره چگونه مختار

 را آنان موقف که هاست تیشخص مردن و ستنیزی چگونگ آدمها، مرگ وی زندگ درون از اسطوره

 و هولناکی ها شکنجه ریز در خود مقاومت با کسوی از مختار. سازدی م برجسته خیتار ساختار در

 .کرد لیتبد اسطوره به را خود ش،یخو اعدام با گریدی سو از

 نتوانستند شان ستیخاد چاکران و ها روس اما داشت، نهیس در حرف هزاران و راز هزاران کهی کس

 در که دندیفهمیم نیمستنطق. ندینما وادار میتسل وی همکار به را او نتوانستند ند،ینما باز را دهنش قفل

 وهیشی تمام کاربرد به با اما شود، گرفته شکنجهۀ لیبوس دیبا که ستای فراوانی ها زیچ مختار مغز

ی نمی زیچ تبسم بجز کهی دهن کنج از را راز کی و حرف کی حتا که شوندی نم مؤفق شکنجهی ها

 را شدن اسطوره نیای زمان خواننده. شودی م تابانۀ اسطوردرین جدال، مختار. بکشند رونیب زد،یر

 کتاب در قبل سالها من. کند درک" خاد" قیتحقی عموم استیر در را قیتحق انیجر که کند یم درک

 : ام نوشته صفحه ۸۳ ها رجاله و ها هیسا فصل در" خادۀ "شکنجۀ بار در یحزب اتیجنا

 شکنجه. دردی نگهداری برا است مرگ انداختن قیتعو به بدن، بر است درد کردن میتقس شکنجه"

 هیعمل شکنجه. روح تاراج تن تاراج از مرکب استی تیاذ شکنجه است، اندوه و درد کردن پاره هزار

 حزب" فیتعر در شکنجه ،ییمغزشوی برا استی انیجر و اعتراف گرفتنی برا استی ا

 شدن میتسل متضاد،ۀ چرخ نیدر. درد تحمل صد در صد ای شدن میتسل صد در صد ا..." یکیدموکرات

 ..."خودی تباهی عنی درد تحمل و گرانیدی تباهی عنی

 ستنیز تا رفتیپذ را اعدام مختار. کندی پاسدار را گرانید و خود تیثیح تا کرد تحمل را درد مختار

 کی ثیح به را خود که است مرتبط بهمۀ دور دو در زندان، در مختار. سازد فراهم گرانیدی برا را

  را خودی واقع تیظرف عمل، در کهی حراف در نه ها انسان کند،ی م تیتثب ریناپذ میتسل و خالق مبارز

 :کندی م لیتبد تابانۀ اسطور به را مختار که است مرحله دو نیا. دهندیم نشان
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 یثان شکنجهۀ مرحل

 اعدامۀ مرحل

 انداختن قیتعو به د،یافت قیتعو به سال کی زتاین ما بردن محکمه به صدارت، به اءیضی قاض انتقال با

 ماهمدوسیه های  انیم از )دوسیۀ دوم(ایضی قاض دیجدیۀ دوسۀ رابط در تا بود آن بخاطر ماۀ محاکم

ۀ بار در هم حرف کی ریدل ساز اسطورهی ول. رندیبگی قربان اعدام و لیطوی ها حبسی برا زین

 آوردند،ی پلچرخ اول بالک به باره دو صدارت از را او کهی هنگام و. نزد خودی قبلی ها هیهمدوس

 : گفت من بهی ناشدن فراموش تبسم با بازهم دمشید زیدهل در که بار نینخستی برا

 ؟یشناسیم را تکواندو دیحم

 ...و میبودی همصنف طبۀ فاکولت در ،آ: گفتم

 :کرد اضافه تمام آرامش با

 نگفتهی زیچ توۀ بار در... کرد پرسان تو از بود، منی پهلو در اتاقش صدارت،ی های قلف کوته در

 .است مستحکم آدم است،

 : دمیپرس

 بردند؟ صدارت به دوباره ترا که شدی چ بگو، خود از

 :گفت خنده با

 . . . دادمیم شانی برا که نداشتمی زیچ من رند،یبگ من از رای ادیزی ها زیچ خواستندیم

 

 :دگر قهرمان ،انخ احمد نړجگ

ی اختصاصۀ محکم"تاالری سو به ،یپلچرخ از کهنه،ی ها دعوا صورت همان با را ما ۹۵۳۹سرطان

 قبال   که ایض احمد. دادند انتقال بخار، گید به مشهوری ها موترۀ لیبوس صدارت، در واقعی" انقالب

 حضور ما جمع در دالورش و مهربان پدری ول. نبود مای ها هیهمدوس جمع در نکیا بود مایۀ همدوس

 برابر در که دمید را اءیض احمدی قاض پدر انخاحمد نړجگ محکمه درون در من. داشت تابان و ژهیو

 از خود، از چگونه بودند، نشسته قضاوت مقام در کهی انقالبی اختصاصۀ محکمی ها رجاله پرسش

 و مبارز نسل بودند،ی نسل عجب های روزید نسل. کندی م دفاع مردم تیثیح وی شورو هیعل مقاومت

 شده آورده زندان در شیخو مبارز دختر و ساز اسطوره پسر بخاطر که انخ احمد جناب. ریناپذ میتسل

 خانواده نیچن به خ،یتار. ماند ادگاریب را شیخوی قهرمان و مقاومت محکمه، انیجر و قیتحق در بود،

 .آوردی م فرود میتسل سری ا

ی جانباز و شرافت از مملوی قلب با. گذشت رانهیناپذ میتسل شکنجه،ی ها اتاق درون از اء،یض احمد

. است اسطوره کی آغاز بلکه ست،ین اسطوره کی انیپا اءیض احمدی قاض مرگ.رفت اعدامی بسو
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ۀ حماسی و حادث کیبه حیث  اعدام و شکنجهاسطوره ای که با مبارزه و عدالتخواهی شروع شد و با 

 یادگار ماند.ب افغانستان معاصر خیتار در ماندگار،

 

 مختار

 مانند کوه نور

 شناورست البالی صبر و سکوتم در

 مختار

 فوالد پرغرور

 غرق باورستدرشام صد گلوله   عجب   

 مختار 

 ازقله های دور

 بر لحظه های سرد و خموش  مثل داورست.

 

 میالدی۲۱۹۲ مارچ هشتم

 

 پایان                                                               

 


