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 آنها را ُکشتند ومن در مرگ شان ُمرَدم
  

 می کند؟ گذشته ها را بايد فراموش کرد  وکاری برای به من می گويند اينقدر گريه وناله برای شهيدان چه دردی را دوا
.علی االصول حرف دوستان را می پذيرم واحترام شانرا محفوظ می دارم. زنده ها انجام داد  

اگر گذشته های رنجبا ر را فراموش :   در ابتدای آ شنايی ، ا ين پيشنهاد را مطرح کرد ( Roos ) دوکتور معالجم خانم
گذشته های من افتخارات من است ومن نمی توانم از ا فتخارات :  در جواب گفتم . را نخواهی ديدنکنی، روی سالمتی 

چگونه ممکن است رنج وغصه باعث : ا و شانه ها يش راباال انداخت و با تعجب به طرفم نگريسته  گفت. خود بگذرم 
وقتی دريچه دل را آهسته .  از هم متفاوت استافتخار باشد؟  من می دانستم که دنيای من و دنيای اين خانم مهربان غربی

  . آهسته برايش گشودم تا زخم هايش را تما شا کند، در آخرها برايم وبرای ديگران از من بيشتر اشک می ريخت 
  

نوشتن در باره مرگ عزيز ترين همسنگران ، )  وبرای من نه آسان.(   اين کار نه از روی عقده است ونه سرگرمی
هکذا آرزو . بسا اوقات قلم عاصی می شود و حتا يک کلمه هم روی کاغذ نمی نشيند. مانم می گريزاندخواب را از چش

ترسم از آ ن است که . وازين بابت از همه داغديدگان پوزش می طلبم. ندارم زخم های خانواده های قربانيان را تازه کنم
ر خاک بروند و نتيجتاً  فصلی از جنايت وضد جنايت زي) به هر حال خوشايند يا نا خوشايند( نشود ياد ها وخاطرات 
مشهوربه  (ضياالحقنمی توانم از ياد ببرم که يک حلقه دستبند به دست من و ديگرش به دست . ازنظرها پوشيده بماند

ا ضياحاجت به چرخاندن کليد در حلقه دستبند . پايين مان کردند" ديگ بخار" از موتر . دلتنگی می کرد) ضابط ضياالحق
او . افسران محافظ خشم آوردند واو را زير شالق گرفتند. او دست الغر وباريکش را از حلقه بيرون کرده بود.  نبودلحق

!آخر دست الغرم کوچکتر از حلقه دستبند شماست. می گفت گناه من چيست  دستهايم را شما شکستيد  
ها را به گردن بگيريم " مسئوليت"  بيا من وتو تمامی: را که قبل از محکمه به من گفت قاضی ضيابياد می آورم پيشنهاد

پاسخ دادم که حاضرم از خون خود بخاطر ياران بگذرم اما فکر نمی کنم که دشمن با  اين . تا ديگران ازاعدام نجات يابند
.تاکتيک ها دست از سر ما بر دارد  

 
بطور " محکمه اختصاصی انقالبی"ق وفيصله برخورد ها در جريان تحقي. نمايشی که آنرا محکمه ناميدند پايان يافت

ما را  از بالک اول به يکی از اتاق های منزل سوم . در انتظار ماست" مجازات" واضح نشان می داد که شديد ترين
شروع به پاککاری خانه خود کرديم و دوشک های اسفنجی را روی . اتاق آلوده با گرد وکثافات بود. بالک سوم آوردند

زندان جای : "  اعتراض کردامين  انجنير."چقدر خوب شد:" با رضايتمندی گفت ) پويا (نادرعلیانجنير . مزمين انداختي
اگر در زندان باشيم يا زير .همين که در کنار هم هستيم يک غنيمت کالن است"گفت  نا درعلی . " شکر گزاری نيست

 اين اولين باری بود که نزده همرزم در کنار هم پس ازماه ها شکنجه وگذراندن درسلولهای انفرادی. "  ريسمان دار
کتاب های دست داشته را می خوانديم و تبادله می کرديم . ورزش ما قضا نمی شد. اجازه نشستن وصحبت را يافته بوديم

معموالً هر پانزده روز يک بار . به درستی راه ذره ای ترديد نبود. صحبت های ما اکثراً  بر محورسياست می چرخيد. 
لباس برای ما می ) من خوش ندارم در چنين محلی کلمه سرباز را به کار ببرم ( اعضای خانواده ها به دست عسکر

" با آنهم اين. به حال ما مصداق پيدا کرده بود" مرگ ياران جشن است" دور هم جمع بوديم وضرب المثل .  فرستاد ند
اتاق جديد که به نام اتاق ليدرها ياد می شد، از زندانی لبريز . به منزل چهارم کوچ مان دادند.  دير دوام نيافت" غنيمت
در حدود دو صد نفر، شامل احزاب و گروه های چپ وراست ، دارای ديدگاه های ايدئولوژيک ، سياسی، سلوک . بود

ی، اعضای حزب اسالمی حکمتيار ، جمعيت اسالمی ، اتحاد اسالمی، حرکت انقالب اسالم.  وروش های زندگی مختلف
همچنان رهبران ، کادرها واعضای سازمان های انقالبی چون سازمان پيکار برای نجات . وحرکت اسالمی وديگران 

، گروه اخگر وسازمان آزاديبخش )  ساوو( افغانستان ، سازمان رهايی افغانستان، سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی
 از ما پذيرايی - منجمله سازمان خود ما -می سازمانهای انقالبی اعضا وهواداران تما.   وغيره) ساما(مردم افغانستان 

برخوردهای محبت آميز وخدمات مخلصانه . شهيد از يکايک ما احوال می گرفت داکتر فخرالدين . بزرگوارانه نمودند
بی ، منجمله ما با تعدادی از اعضای رهبری وکادرهای سازمان های انقال. اش شامل حال ما و تمامی زندانيان می گرديد

.درين جا آشنا شديم" ساما" اعضای   
در چنين . های خود را زير دوشک ها يما ن بگذاريم) سرپايی( انبوه زندانی در اتاق باعث آن می گرديد  که چپلک

شوخی کنان درجه ) ب. ب( يک تن از زندانيان ! " دوتوشک سه نفر: " حالتی قربانسعيد افسر بالک سوم فرمان می داد
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نمی شود که سه نفر به دو توشک بخوابيم؟ افسر چيغ می ! ضابط صاحب:" او را به آزمايش می گرفت ومی گفتهوش 
ما مجبور بوديم طوری بخوابيم که پای يکی بطرف سر !" فقط دو توشک سه نفر. چيزی که مه می گويم! نی : " زد

آخر سر به جای قرآن ! در پايت به دهنم خورداو بيا." از اين بابت هر شب دعوا ومرافعه برپامی شد. ديگری بيايد
!..." اس  

 
ولی نه . البته در انتظارمرگ بودن حالت سختی است.  برای مرگ لحظه شماری می کردند" ساما"گروه نزده نفری 

.  دهداعتقاد به راه وداشتن ايمان و اراده محکم  ، می تواند دلهره مرگ را کاهش. آنچنان که انسان مثل حيوان قوله بکشد
هر ." هزار سال کشمکش در زير امواج دريا آسانتر از يک شب در انتظار چوبه دار بودن است" به گفته علی دشتی 

من هم ساعت بند دستی خود را که از فرط ُ خلق تنگی . کس پيام ، يادگار وسفارشی را برای شخص مطمئنی می سپرد
 باز مانده بود ، برای همزنجيری که در بيرون از زندان رزم دوامدار کوته قلفی های صدارت تاب نياورده واز حرکت

اين ساعت يادگار رفيق عزيزی بود . وکار مشترک داشتيم ، دادم تا پس از خالصی به عنوان نشانی به خانواده ام بسپارد
ساکت . ديد او با چشمهای خسته وکم نور بطرفم . که نمی خواستم زير خاک برود ويا دست خونين جالدی را زينت دهد

حرفی بر زبان نياورد وياد گارپيش از مرگ را دل ونادل از دستم . گويی خون بدنش خشک شده باشد. وصامت بود
نادرعلی . گمان نمی کنم که اين خاطره تلخ تا قا ف قيامت از ياد هردوی ما برود. گرفت ودر گوشه ای گذاشت

. وخونسرد وبا اشتياق که گويی در تاالر کتابخانه ای نشسته باشدآنقدر آرام . اکثر اوقات کتاب می خواند) پويا(دهاتی
واپسين شعر . شعر های تازه اش را بما می خواند" آزاد" انيس. بحث ها وجدل های رايج در زندان راه اندازی می شد

ر زندان را  با شوخی های شيرين ، گل لبخند را برلبان ياران می کاشت و فضای دلگي زبير احمد.هايش گل کرده بود
نعيم ( آذر. اگر کسی اورا نمی شناخت فکر می کرد که برای چند روزی در زندان مهمانی آمده است. عوض می کرد

يک عده از همرزمان که عادت به دود کردن سگرت داشتند با يک . در رابطه شعر وادبيات معلومات می داد) ازهر
. . . .تصميم محکم سکرت را ترک گفته بودند  

 
لست طويلی در دست .  صاحب منصب بالک سوم وارد اتاق شد1361زظهر روز چهارشنبه هفدهم ماه سنبله قبل ا
باز نام خا : " يکی از آنها با لحن معصومانه ای گفت . زندانيان يکی بطرف ديگری نگاه های معنی داری کردند. داشت
از جمله نوزده تن همدوسيه ، . گروه ما خوانده شداولين نام ها از . " از ای لست بوی خون ميايه. خدا خير کنه. نيس

، محمد نعيم ازهر ، انجنير ميرويس ، انجنير محمد علی ، انجنير نادرعلی دهاتی: اسمای پانزده تن درلست شامل بود
قاضی ، احمد زبير، انجنير محمد امين، شاهپور قريشی ، انيس آزاد ، داکتر عبدالواحد رائين  ، انجنير زمری صديق

اصطالحی است که زندانيان ( وقتی نام خوانی . انجنير داوود و محمد نسيم ، ضيا الحق ،  داکتر صديق جويا،حمد ضيا ا
.  فضای غم انگيزی اتاق را ماالمال کرد. پايان يافت ، دستور داده شد تا اثاثيه خود را جمع کنيم) آنرا بکار می بردند

سرنوشت می رفتيم ، ولی  گليم ماتم زير پای عزيزانی هموار می شد که ما خو به سوی . يک محشر واقعی برپا گرديد
با همرزمان زندانی که ميعاد حبس شان معين شده بود ، طی اين مدت حرف ها وتبادل نظر . در اين سفر با ما نبودند
 درک کردم که طی اندوه آن عزيزان را من زمانی.  همه شان هردم شهيدانه به طرف ما می ديدند. های دلچسپی داشتيم

داغ ودرد اين جدايی برای هميش . سالهای زندگی ام در زندان صدها هموطن ورفيق راهم را دشمن از کنارم بيرون کرد 
اين درد خيلی عظيم است و هيچ واژه ای را که ترجمان اين غصه شده بتواند ، در . در دل ماتم گرفته ام سنگينی می کند 

هنگامی که همديگر را تنگ در آغوش گرفتيم و نگاه های ما باهم تالقی نمود . رده نمی توانمقاموس واالی انسانيت پيدا ک
: و ديگر .  ما هنگامی راحت ميميريم که مطمئن باشيم شما راه مانرا ادامه می دهيد : ، تنها يک سفارش به ياران داشتيم

!خدا حافظ رفيقان   
 

در دهليز، پيشروی دروازه نارسيده به زينه .  اتاق ناله پرسوزی کرددروازه سنگين. پاسبان کليد را در قفل چرخاند
رو بطرف يارانی که سگرت را ترک کرده بودند نموده . از جيب قوطی سگرت را بيرون کرد" پويا. " ايستاده شديم

 که دست لحق ضياا. نخ های سگرت را تقسيم کرد ويکايک را آتش زد. بياييد اين آخرين سگرت را با هم دودکنيم: گفت
معنای اين سرود را کی می .  گفت.. هايش شکسته وکج جوش خورده بود، قاه قاه خنديدوبعد سرش را شور داده، ال ال ال 
" به دشمن مرگ ما خواهد خنديد" دانست؟ من که با او انس والفت بيشتر داشتم ، می دانستم که به زبان ديگر می گويد   

 
با . چشمش به چشم پسر افتاد.  در کنار ديوار ايستاده بود قاضی ضيا شديم ، پدرهنگامی که وارد دهليز منزل اول

پسر با اشاره مخصوص زندانيان به او فهماند که اين آخرين مالقات ما می "  شماره کجا می َبَرن ؟ : " دستپاچگی پرسيد
پدر ساعتی پس، از زندان .  ی نگريستنداين دو پديده متضاد مقابل هم ايستاده بودند وبرروی هم با تعجب م! آری . باشد
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نمی دانم . مسوول خاد بالک سوم اين منظره رقتبار را تماشا می کرد. آزاد می شد وپسراز رنج زندگی نجات می يافت
وقتی برگشت ، از او پرسيديم گپ چه بود ؟ پاسخ . رابيرون کشيد قاضی ضيا پهره دار. چرا ما را دوباره به اتاق آوردند

.درچنين روزی در حق او انجام دادند" اوليای امور" بود که(!) واين يگانه لطفی. پدرم را مالقات کردمداد که   
 

شوربای بادنجان سياه در کاسه هاريخته شد اما اکثريت ! " قروانه چی َمرش ُکو" جار زد (!) سرباز.  چاشت فرا رسيد 
را که در ترکيب آن " ساما" حدود ساعت دو يا سه بعد از ظهر، گروه پانزده نفری. بسوی آن دراز نکردندزندانيان دست 

. زندانيان دست دعا به سوی آسمان دراز می کردند. برخی اعضای رهبری وکادرها شامل بودند ، از اتاق بيرون کشيدند
در بالک .  از بالک سوم بسوی بالک اول حرکت  دادندما را. از کلکين های اتاق های ديگر نيز دست تکان داده می شد

اعدامی ها را نيز معموًال در بالک اول انتقال می دادند تا بعدًا به . نگهداری می شدند" خطرناک" اول اکثرًا زندانيان 
می " جه يک احضارات در" اين حالت را . با ماشيندار ها به پشت بام ها خوابيده بودند(!) سربازان . قتلگاه بفرستند

ما در يک قطار پشت هم حرکت می .  دستگاه مخابره بطور دوامدارجريان را با شفر به مقامات اطالع می داد. ناميدند
داکتر " گفت داکتر واحد آمرخاد بالک سوم به . از عقب ما به فاصله پنجاه متر دور تر قطار بعدی در راه بود. کرديم

داخل "  چرا نمی تانم کمرم خو نشکسته است" جوابداد داکتر واحد "  ت کنم؟ صاحب  کااليته برده می تانی ياکومک
خاد با عجله ووارخطايی (!) تنها افسران وسربازان . باصطالح پشه پر نمی زد. بالک اول خلوت بود. بالک اول شديم

ما . ک را خالی کرده بودندسمت شرقی منزل اول بال. اينسو وآنسو می دويدند ودستگاه مخابره پيام هارا مبادله می کرد
. روی اتاق فرش نبود .  اتاق های ديگر استحقاق اعداميان ديگر بودکه به تعقيب ما می آمدند. را در دو اتاق تقسيم کردند

ما فهميديم که واپسين . دير نمی مانيد: با ديده درايی گفت . برای معلوم کردن موضوع از افسر خاد فرش طلب کرديم 
دروازه آهنی بر روی .  خود را در چنگال دشمن می گذرانيم وبرای ابد از عذاب اسارت آزاد می گرديملحظات زندگی 

حدود نيم ساعت پس شمس . تنها صدای تپ تپ پای وباز وبسته شدن دروازه های سلول ها رامی شنيديم. ما بسته شد
لستی که در آن نام های بيشتر .  دستش بودمکتوب ها ولست خط کشی شده در. الدين قوماندان بالک اول داخل اتاق شد

. ، روشن فکر وطن دوست وعاشقان آزادی نشا نی شده بود) انجنير وداکتر ( از يک درجن  جوانان تحصيل کرده 
شمس الدين از . آزادمردان دليری که برده وارباب مشترکاً  وجود شان را خطر جدی برای امنيت خود حساب کرده بودند

دست هايش می لرزيداما . سر می داد" مکتوب های مرگ" و" لست سياه" م پدرش را می پرسيد وبههر يکی نام ونا
می ) رگبار( در ميان زندانيان شايع بود که قوماندان بالک اول جز گروه ضربتی. کوشش می کرد تا اين حالت رابپوشاند

دروازه اتاق بسته می شد و پس از ده يا . قوماندان چون گرگ خونخواری آدم می ربود و بدنبال ديگری می آمد. باشد
از جا برخاسته آماده .قوماندان اسم مرا واسم پدرم را پرسيد . تا   نوبت من رسيد.  پانزده دقيقه عزيز ديگری را می کشيد

ينکه ا. تا آنکه همه را کشيدند ." صبر کو که نامته پيدا کنم: " او با دقت بطرف کاغذ ها نگاه کرده گفت . حرکت شدم 
تنها زمان نی که همه چيز از . چون برای من زمان حرکتی نداشت . اين  تنهايی چه مدتی طول کشيد خدای عالم می داند

.  روی کف سلول کوچک شروع به قدم زدن کردم. ديوارها بهم نزديک شدند . اتاق جايم نمی داد .  حرکت باز مانده بود
 در گوشه اتاق فراموش )پويا(نادرعلی )  ساک( هان متوجه شدم که َبيکناگ. درک ودريافت موضوع برايم ناممکن بود

آه که چقدر دلم می خواست آنرا . آنرا برداشتم . کتاب مثنوی موالنا در قسمت بااليی بَيک گذاشته شده بود. شده است
کوبيدم تا بدانم سرنوشت دروازه اتاق را . دراين اثنا مغزم به کار افتاد ونقشه ای طرح کردم! اما حيف! باخود ببرم 

به .  به گوشم رسيد) وياهم افسر( صدای پای عسکر . با شدت بيشتر کوبيدم. کسی نيامد.  ياران تا کجا رسيده است
اينجه َبيک کسی : چی ی  ی گ گپ پ اس س ؟ گفتم : آوازُغور وکشدار که گويی از ته چاهی بيرون شده باشد ،  پرسيد

عقب دروازه رفتم وگوشم را روی !  ديگه تک تک نکو! آرا م  با ش : در دهليز پيچيدصدای دلخراشی .  يادش رفته 
شيشه .  سانتی متر شيشه گرفته بودند25x20قسمت بااليی دروازه را بطول . چيزی حالی ام نشد. آهن قرص آن چسپاندم

چشمم را بر آن . يده می شدخراشيدگی ای به اندازه کوچکتر از چشم گنجشک د. از بيرون رنگ سرخ ماليده شده بود
تنها ساحه کوچکی از . ضربان قلبم مانند چکش روی آهن دروازه می خورد. نهادم تا جريان دهليزرا زير نظر بگيرم 

که در واپسين روز های زندگی در ) عضو حزب حکمتيار( نجيب . هنوز بير وبار پايان نيافته بود. دهليز را می شد ديد
ی همکاراو با وی حرف می " رفقا "قوماندان و. دست داده بود،  در وسط دهليز ايستاده بود زندان قدرت تکلم را از 

ظاهراً  او پای بند کرده بود که نرود و ديگران به او دلداری می دادند که خطری در ميان نيست تا اورا راضی به . زدند
اينکه نجيب چرا آماده .و را به زور کشان کشان بردندقوماندان وهمراهان وقتی ديدند دلداری فائده ندارد ا. رفتن بسازند 

اگر به افواهات و جريان دوسيه نجيب استناد شود ، می توان گفت که برای او وعده داده بودندکه . رفتن نبود نمی دانم 
.  بودچيزی که دايم در نوک زبان مستنطقين !! اگر با ما در جريان تحقيق همکاری صادقانه کنی از اعدام بچ هستی 

. ازجمله گروه اعداميان عالوه بر نجيب ، همدوسيه او عبدالرحمن را نيز ديدم که همرای قوماندان از دهليز می گذرد
.ساير افراد را به اسم نمی شناختم  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  4از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 
. بر در وديوار ودهليزمستولی گشت " آرامشِ  پس از طوفانِ مرگ" فضای . معلوم می شد که شکار پايان يافته است

وچه پس از آن شاهد حوادث ماتمناک مشابه ديگرنيز بوده هفدهم سنبله  خونينی نفرتباری  که قبل از حادثه دهلييزها
 ، سلطان، انجنير زلمی ، لطيف محمودی ، يونس زرياب ، استاد مسجدی ، سيد بشير بهمن همسنگران قهرمانم .  است

سرفرازانه از اين داالن های تاريک زندان . . و.  و. و رحيم ، سيد کبير، نعمت اهللا حباب  ، شفيع ، عبدالوهاب
را تنها خود قاتالن می هفدهم سنبله رقم اصلی قربانيان جنايت . وطنفروشان با قدم های استوار بسوی مرگ شتافتند

ان پاسبان که تو. نمی دانم چه مدتی را زير طوفان غم وفشار روحی گذرانده بودم که دروازه اتا ق باز گرديد.  دانستند
شايد مرگ جوانان وطن وجدان خفته . روحيه اش پژمرده بود.  حرف زدن نداشت با اشاره سر به من فهماند که برخيزم

دَِر ! ِای طرف ! ُاو طرف نی : محافظ صدا زد . بطرف دروازه خروجی دهليز قدم گذاشتم.  اورا ناراحت ساخته بود 
بعداً  جريان را پرسيد .  زود حرف نزد نعيم.اتاق دوباره فقل زده شددروازه . نشسته بودنعيم ازهر .  اتاق را باز کرد

دروازه . شايد يک ساعت پس مارا به منزل سوم همين بالک انتقال دادند.  قدری دلم تسلی گرفتنعيمبا ديدن .  وديگر هيچ
داخل اتاق ها .  می کردندزندانيان منزل آزادانه به اتاق های همديگر رفت وآمد. های اتاق ها خالف معمول باز بودند
دوشک ها . تلويزيون رنگه در دهليز جهت استفاده زندانيان نشرات پخش می کرد. تخته های شطرنج  گذاشته شده بود

از .  روی چپرکت ها هموار بود!) که تا آخر دوران زندان به حسرتش سوختيم ( وکمپل های جديد وروجايی های پاک 
قرار معلوم به . از جمله زندانيان کسی با ما دو نفر حتی سالم وعليک هم نکرد. يماينهمه حاتم بخشی ها متعجب شد

در حقيقت ما را در . تماس نگيرند" آدم های خطرناک" تمامی زندانيان منزل گفته شده بود تا حد خود را بشناسند و با
پيوسته در حق من به منصه اجرا در "  شمشير داموکلس" حالتی که در طول ده سال زندان زير. قرنطين نگهداشته بودند

بخاطر ديدار ژورناليست ها از زندان مرکزی ، تنها منزل دوم وسوم . با آنهم کسانی بودند که ما از آنها گپ کشيديم . آمد
اداره زندان ومسوولين بااليی برای بازديد کنندگان می گفتند فقط همين تعداد . سمت شرقی بالک اول را آرايش داده بودند

" اينها . باشنده های اين دومنزل از تمامی بالک ها دستچين شده بود ! ندانی سياسی داريم وبقيه جنايتکاران حرفوی اندز
اين . بودند که مقامات زندان می توانست باالی شان اعتماد نمايد ) جاسوس را به اين نام ياد می کردند( هايی " گژدم

تا بگويند که در زندان همه چيز بر وفق مراد .  زندانيان جاسوسی می کردند شرفباخته ها به نفع اداره زندان وبه ضرر
. اين کار به عنوان يک شکل کلی تا آخر ادامه داشت . است وهيچگونه رنجی وجود ندارد  

 
هر روز کنار پنجره .  هشت روز را که به سختی وسنگينی هشت قرن زندان با مشقت معادل بود، در اين منزل گذرانديم

چشم هايم . چک می نشستم وزندانيانی را که در حويلی قدم می زدند از نظر می گذشتاندم تا اگر نشانی از ياران بيابمکو
اما دل ساده لوحم مرا به اين . می دانستم که اين عمل سودی در برندارد. خسته می شد وفردا اين کار را از سر می گرفتم

.تجربه بيهوده می کشانيد  
ديگر عيش زود گذر برای کسانی که چارَغَوک بدنبال .  اداره زندان تحفه هايش را پس گرفت روز هشتم بود که

 را به بالک نعيممن و. همه را دوباره به جا های قبلی شان برگرداندند. امتيازات نا چيز سرگردان بودند پايان يافته بود
يکی از ( سلطان احمد تنها زنده ياد استاد . ی را نيافتيما ز جمله زندانيان سابقه کس. سوم به همان اتاق اولی تسليم دادند

ديگر زندگی به ! " چه می بينم ؟ :" به استقبال ما آمده گفت ") سازمان پيکار برای نجات افغانستان " اعضای رهبری 
. بنده نمی يافتمباز ماندن را در مکتب رفاقت به شأن خود زي) قافله مرگ( از قافله . اندازه پر کاهی برايم ارزش نداشت

شب ) اال دريای خون دريای خون زود "(  آذر"واپسين شعر. غم مرگ ياران يک لحظه هم از سرم دست بردار نبود
اما دل ديوانه از تالش عبث خسته . را نخواهم يافت" آنها"عقل حکم می کرد که ديگر . وروز در گوشم طنين می انداخت

ب ميله های پنجره ها دزدانه سيما ها ورفتار خسته زندانيان را اندازه می نمی شد ومن به فرمان دل ،هر روز از عق
اکنون نيز حسب عادت از پنجره کوچک زندان بزرگ، از پشت . اين کار تا آخرين روزهای زندان ادامه داشت. گرفتم

چشم هايم راه می .  مه می دهماينهمه ميله و وخنجر وخدنگ ، به سوی دنيای آشفته، با نگاه های نا اميدانه اين کار  را ادا
.را نمی توانم ديد " آنها"کشند ولی در ميان کسانی که راه می روند گامهای  متين و چابک  

"بارفيقان زخود رفته سفر دست نداد        سير صحرای جنون حيف که تنها کرديم        " 
 


