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 ۲۲/۰۴/۲۰۱۶       افغان جرمن آنالین
 

"رهرو نسیم" مؤلف" مقدس رنجهای" کتاب  
 

خاطره نویسی یکی از اشکال ادبیات مستند را می سازد. درین میان سرگذشت زندان و شکنجه یکی از تکاندهنده 
ترین نوع خاطره نویسی است. هزاران هزار انسان طی حاکمیت چهارده سالۀ "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" 

دانیان است که ما را از جنایاتی که در اتاق به جرم دگر اندیشی،  زندانی، شکنجه و اعدام شدند. سرگذشت همین زن
های  به اصطالح تحقیق و در اصل قانون جنگل،  تعدادی غیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان  را  شبانه دور از 

 انظار مردم  اعدام و سر به نیست کرده اند، باخبر می سازند. 
 

هاست که بخش کوچکی از شکنجه ها و اعدام یکی از همین کتاب  نسیم رهرو"" نوشتۀ "رنج های مقدسکتاب "
جدا از  را فراموش نباید کرد که  صفوف .) های خاد را در دورۀ حاکمیت "حزب دیموکراتیک خلق افغانستان" افشاء می کند

 .(را خورده اند فریب گماشتگان ،در تمام جریانها برای تحقق آرزوهای  نیک  شان عدادیت به خاطریکه  باید شناخت.حاکمیت، رهبری  و خاد  
 

" کتابیست ناشی از رنجها  که با  خوِن دل نوشته شده است. رنجهائی که نویسنده طی ده سال در رنج های مقدس"
زندان کشیده. هر خط و هر صفحۀ این کتاب، دست خواننده را می گیرد و از داالن های خوفناِک فراموشخانۀ تاریخ  

اقل بتواند آن بربریت را در زیر نام دموکراتیک تماشاکنند. نویسنده ده سال معاصرعبور می دهد،  تا مخاطبینش حد 
تمام در زندان پلچرخی  بخاطریکه با آنها هم مفکره نبوده  با شکنجه ها منتظر اعدام خود بوده و هر لحظه مرگ و 

آینده پیش کش می  تحقیر را تجربه کرده است. اینک همۀ آن رنجها و تجربه ها را در چوکات کتاب به نسل های
 نماید تا دوباره تاریخ تکرار نشود.

 

دیده  ها و شنیده  های خود را به بهترین و صادقانه ترین شکل آن به رشتۀ تحریر درآورده است.  "نسیم رهرو"
نویسنده، در خاد شش درک، صدارت و پلچرخی بطور مستمر شکنجه شده، با شکنجه شدگان و اعدام شدگان 

 سفره در یک سلول حضور داشته است.متفاوت روی یک 
  

" نه تنها بیانگر درد و رنج خوِد نویسنده بلکه توضیح کنندۀ درد و رنج سائر شکنجه شدگان رنج های مقدسکتاب "
 و اعدام شدگان  آن مسلخ انسانی می باشد.

 

نده کوشیده تا یکی از برجستگی های کتاب، همانا  ادبیات ساده، بکر و جذاب و مرغوب آن می باشد. نویس
موضوعات بسیار وحشتناک و تکاندهنده را با زبان بسیار ساده و روان بیان نماید. شاید کمتر کتابی تا هنوز با این 

 زیبایی و جاذبه در عرصۀ نوشتن سرگذشت، تحریر شده باشد.
 

از  نسیم رهرو"که "اعضای افغان جرمن آنالین ضمن اینکه از ظهور چنین کتابی استقبال مینمایند، آرزو دارند 
"  رنج های مقدسصحت و سالمتی  کامل برخوردار باشد تا بتواند این هنگامه مسکوت مانده  را  منحیث جلد دوم  "

 گسترش بخشیده  به خوانندگان و عالقمندان پیشکش نماید.
 

وم و بیگناه افغانستان دردا و دریغا که در آشفته بازار سیاسی افغانستان کسی ازین همه ظلمی که در حق  مردم مظل
رفته، پرسانی نکرد و اعضای "حزب دیموکراتیک خلق افغانستان" نه تنها از کرده پشیمان نشده اند، بلکه کما کان 

 در بدنۀ دولت افغانستان هنوز هم  مفتخرانه قرار دارند. و بر اعمال ننگین خود ادامه می دهند. 
 محکوم خواهند شد. وضاحت یافته  ر دادگاه  تاریخ مبرهن است که جنایات  نفرین شدگان بالخره د

 
 خون ناحق دست ازدامان قاتل برنداشت   ***  دیده باشي لكه هاي دامن قصاب را
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