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 انگشت ها وماشه ها
 

ه يی ميهن را زيارت کرده است ، از  ازآن لحظه ای که  دوچشم خسته ام  کاسه های سر ِ  سوراخ سوراخ فرزندانِ  چمتل
زمين وزمان درنظرم  تار وتاريک است وطوفان ِ  گريه ، شط خشماگينی را بر من تحميل . زخم های دلم خون می چکد

  .کرده است
ازسوی ديگر، استخوانهای مرمی باران شدۀ گورهای دستجمعی، گواه آنست که فرزندان بيمرگ ميهن ، اجازه ندادند ِديو 

  .استعمار ، آزادی خلق ما را به زنجيربکشدپليد 
شهيدانِ خفته درحفره های فروزان ، اززمرۀ آن دالورانی بودند که با خون خويش برلوح زرين تاريخ اين جمله ماندگار 

  ." خداوند تکامل نوشابۀ خود را درکاسۀ سرشهيدان می آشامد:" راحک کردند
مانه های قريب را بر پيشانی جانيان مزدور چون تراژدی ماندگار  گورهای جمعی حکايتگرجنايات بيکرانيست که ز

  .منقوش ميکند 
 سوگنامه  انبوهه ای از استخوانهای آدميزاد با شعشع آستين های ُمرقع وبوت های پينه بسته شان ، راز سربه ُمهری 

  . است که شرح و بيان آن موی را براندام صاحب هروجدان سالم سيخ می سازد
م بسوی حفره بزرِگ پرازجمجمۀ انسان می افتد ، بيادسرهای شوريده ای می افتم که درراه آزادی وطن وحفظ وقتی نگاه

 چنگال  آنها را -بياد آن هموطنان شريفی می افتم که آدم ربايان  کام . عزت مردم ، خود را قربان کرده اند
غم آنهايی برمغزم سنگينی می کند که شکنجه . تندازکناراعضای خانواده هايشان بيرون کشيده ، با خود بردند وبرنگش

ميگويی يا :" لين های برق را به نقاط حساس بدن شان می بستند و مانند حيوان وحشی برآنها می غريدند" خاد"گران 
  " نفسته بکشم ؟   زود بگو که ده کدام باند استی ؟

.  زندان صدارت ، دردهليز گوشم سرگردان استسوگند ميخورم که تا هنوزهم آن ناله های جگرسوزاسيران زيرشکنجۀ
  .ناله های جانسوزی که دل سنگ راآب می کرد ولی دردل سخت خاديست ها ذره ای راه نمی يافت
مه ! چی ره بگويم : " هنوز فرياد آن اسيری که ازسواد وسياست بهره ای نداشت ،ودر زيرشکنجه ضجه کنان ميگفت

" مره ازسرسرک آورد ه اند. مه ده سرسرک دست فروشی ميکدم.  يک آدم ناداراستممه.  واهللا اگه ده بانک رفته باشم
! ای خاين وطن فروش : " دوباره باقوت بيشترچيغ ميزد. ولی گوش ميرغضب با اين حرف ها آشنا نبود که نبود 

  "خوده به موش مردگی نزن. ازقواريت مالوم ميشه که با اشراررابطه داری
 زندانی دست وپا بسته را نقش زمين ميکرد وشکنجه گر ، نامردانه باالی سرش قاه قاه ميخنديد  دقايقی پس جريان برق

  )  "هزاران دشنام(و ..... بخی نی :" ودادميزد 
حال وروز استاددانشگاه وموچی ، معلم ودوکاندار ،مامور وجوالی ،محصل ودهقان ، مالی مسجد و آسيابان ،شاعر . . . 

  . در دهليز شکنجه  و توهين  مساويانه جاری بود...  و کارگر ،و حمامی ، سياستمدار
من : "و اينرا هم ديده ام که کوه های ايمان واستواری با خونسردی واعتماد به نفس درمقابل بيداد گران نهيب زده اند

. ستياراشغالگرانروسها اشغالگراند وشما حزبی هاد. ازکاری که کرده ام هرگزپشيمان نيستم. ازآزادی دفاع کرده ام 
  ."اگرکشته شوم زنده جاويد خواهم بود واگررها يم کنيد با زهم برضد  شما و اربابان تان دست به مبارزه خواهم زد

   
ازهرکدام شان خاطراتی درسينه دارم . وبياد می آورم لحظات تلخی را که ياران نازنينم را ازکنارم کشيدند وبردند . . . 

  .اهند بودکه تا خانه گوربا من خو
  ! وای  که چه محشری برپا ميشد.  وهرگزازياد نمی برم آن لحظاتی را که هموطنانم را بسوی اعدام می بردند

با همه . ازهرکدام شان بوی ياری، هموطنی ودوستی می آيد. بنابران من با بسياری ازين جمجمه ها آشنايی قبلی دارم
درد ما مشترک بود ودشمن مان .  سقف پشت ميله ها نشسته بوديميک روزی پهلوی هم زيريک. شان انس والفتی دارم

ازهمين خاطراست که من اين درد راازشما . باهم قصه ميکرديم ، می خنديديم وهمديگررا تسلی ميداديم. يکی
.( مموقع خداحافظی صورت شانرا ميبوسيد. زمانی رامی گويم که آنها را ازکنارمن بيرون کشيدند. پيشتروبيشترکشيده ام

هنگام بيرون کشيدن اززندان پلچرخی ، کسی اين شعاررا !)  قطعاً  فکرنکنی که اين جمجمه ها ازاول همين طوربودند
ويگان کس هيچ نميگفت ومرگ را با .ديگری اهللا اکبرگويان بسوی مرگ ميرفت! يامرگ ياآزادی: فرياد می کرد

  .خاموشی مسخره ميکرد
  . پيام ها وآخرين کالم شان هنوزهم درگوشهايم چکش می کوبند لبخند های معنی داراعدامی ها  ، 
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ميدانی تکليفم ! وطندار: روزی برايم گفت. او ازدرد معقد ميناليد. را بيادمی آورم) ازواليت کاپيسا(زنده ياد عبدالمبين 
عی که ازهم موق. "درجريان تحقيق مستنطق  چوب را در معقدمن داخل کرد: گفت . نی : گفتم " ازچه خاطر اس ؟

. حيران بودم برايش چی بگويم وباچه کلماتی دلداريی اش کنم. دست وپايم ميلرزيد. جداميشديم سخت ناراحت بودم
مه . پيش کسايی که قبل ازمه رفتن. مه پيش شهيدا ميرم ! غم نخو وطندار: "اوحالت مرا درک کرد و با خونسردی گفت

  ."بجای گريه مره تبريکی بته. کسی حق نداره جگرخون شوهبه مرگ شهيد . هدف مه همی بود .شهيد ميشم 
وقتی نامش را درلست مرگ خواندند ، موقع خداحافظی تأسف کرد که باوجود .  از انجنيرعلی احمد پغمانی ميگويم

  . اشتياق فراوان فرصت ميسرنشدباهم بنشينيم وصحبت کنيم 
حيف که کشته ميشم اگه خدا قسمت : "ن صحبت او اين بودآخري. درزندان آشنا شدم) ازواليت ميدان( با مدير صاحب

  ." ميکد باز ای دفعه جهاد واقعی ره نشانشان ميدادم
" حاجی صاحب به عوض خنده بيا سپورت کو: "ميگفتم . می خنديد ) ازپنجشير(وقتی سپورت ميکردم، حاجی ميرحسن

  ." چرا خوده چاق وچله کنيم.  ته شدنی استيمبی ازوخو مه وتو کش! ای بابا چقه حوصله داری :" به شوخی ميگفت
ده وقت مرگ . سپورت آدمه روحيه ميته. نی ما بايد به هيچوجه ناتوان نباشيم:" منطق استاد سلطان به گونه ديگری بود 

  "به دشمن مرگ ما بايد بخنده. مورال ما بايد ازدشمن کده باال باشه
اين شاعر شکوهمند " آزاد"ازانيس . هی اوقات باهم شوخی ميکرديمگا!  ياد ياران همرزم وهم دوسيه ام گرامی باد

انيس ميگفت " اگه ده وخت اعدام ار تو بپرسند که چه خواهش داری  ، چه خواهی گفت؟ : " حماسه ها ، می پرسيديم
ديگه برايشان ميگويم يکی ده سرم . مه از اونا دوتقاضا ميکنم که چشمايمه بسته نکنن تا لرزش دست های شانه ببينم "

اگه کسی بتوای فرصته ! ای داری عجب سليقه : " انجنيرامين خنديده می گفت " فيرنکنی ويکی هم از پشت سر نزنی 
  " بته

 اکنون که قطار لرزاننده ی اسکليت های فروريخته عزيزان رامی بينم ، طومارطويل آن خاطرات برُرخم گشوده ميشود 
من بخوبی ميدانم که اينها قربانيان تجاوز، استعمارومظالم بيحدوحصرحزب .  واز زخم های دلم  دوباره خون می آيد

. به من پوشيده نيست که اين جنايِت نابخشودنی کارانگشت ها وماشه ها است . شده اند" راتيک خلقدموک"آدمخوار
انگشت پست ديگری بزدالنه قلم . انگشت های اجنبی رامی گويم که با يک اشاره ، دلقکان مزدور را به رقص درآوردند

  ."اشد مجازات يعنی اعدام گردد: " گرفت و خاينانه فرمان نوشت
ودرآخرهم انگشت های بی غيرت . جمله بظاهرکوتاه ، پايان زندگی هزاران فرزند غزيز افغان را اعالن ميکرد اين 

دقايقی پس جويبارخون به . ولرزانی که فقط به زورنشۀ ودکا جرئت حرکت يافته بودند ، روی ماشه ها فشارمی آوردند
   .حرکت می افتاد وفرزندان دلبند مردم ما در خون می تپيدند 

هولناک ترين آن ، داس مرِگ . باالترازحد قياس وحساب است"پرچم"و" خلق"سياهکاری های حزب مزدور
  .استعمارروسی است که سرهزاران فرزند آگاه ملت را مانند علف درو کرد

  ."انسان گياه نيست که سرش بريده شود وبازبرويد! "  هيهات 
بيادم آمد که سالها پيش درزندان پلچرخی (...)*  را ديدم ، قصه تلخ وقتی استخوانهای فروريخته قربانيان تجاوزوبيداد

بچه ها . معنای اين سخن را ميدانستيم. ازطرف رياست برای ما احوال ميرسيد که مهمان می آيد:" اينچنين بيان داشت
بچه ها مست . يدادندبرای ما شراب وغذای عالی م. نکتايی بسته ميکرديم. لباسهای شيک می پوشيديم. آمادگی ميگرفتند

چقوری قبالً  کنده شده . به محل ميرفتيم. مثل اسپ شيهه ميکشيدند که چه وقت مهمان بيايد. می شدند وبيتابی ميکردند
دست های شان ازپشت سربا ريسمان . چشم های شان بسته ميبود. اعدامی ها را يکی يکی ازموترپايين ميکردند. ميبود

وقتی . فيرکالشنيکوف شروع می شد.  ازفيربرای ما گفته ميشد که به ناحيه سروسينه بزنيدقبل. نيلونی سخت بسته ميبود
گفته ميشد که تيزاب بپاشيد که قابل رويت . تيزاب تيارميبود. به خندق می افتادند ، بازهم فيرميکرديم که زنده نمانند

  ."کارما تمام ميشد وخاک انداختن وظيفه ديگران بود. نباشند
ازوی پرسيدم درکجا ها ." من ازعاقبتش ميترسم : " ترسيده گفت.  خواهش کردم تا درين رابطه بيشتربگويدروزی ازوی

پوليگون پلچرخی ، هزاره بغل ، پشت مثالً  . جاهای زيادی بود:" با ترس واضطراب پاسخ داد. اين کارانجام می يافت
   ".کوتل خيرخانه

  !آری، خواهروبرادروفرزند من
اين داستان غمبار را . ن و جانيان ، شوهروبرادروپدروجگرگوشه ترا با چه قساوتی سربه نيست کرده اندببين  که قاتال

ولی ازيادت نرود که آدم کشان هرگزازکرده . مانند اسطوره ی جمجمه ها  بخوان اگرچه خواندنش برايت دشوارهم باشد
ا گلوله هارا برسروسينه عزيزان ما بکارند ؟ يقيناً  که آدم وبازهم آيا ميدانی که سرجالد چرا فرمان داد ت. پشيمان نيستند

وهيچ قصابی هم نيست . چراکه اينها ازتپيدن اوالد آدم درخون کيف ميکردند. کشان قصد شان زود جان دادن قربانی نبود
  !که ازدست و پازدن گوسپندی رنجيده باشد
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آنها درقدم اول ، کارخانه عقل وخرد . ازپشت سربسته اند  قاتل شوهروبرادروفرزند تو با اين کارخويش دست ابليس را 
آنها سينه های عزيزان ما را هدف ميگرفتند تا ! ای ازچنگ شان خطا بخورد" کله"وانديشه را ويران ميکردند تا مبادا 

  .قلبی که بخاطروطن ومردم وسعادت من وتو می تپيد ، برای ابد بخوابد
او به اين تصورباطل بود که با اين کارميتواند آثارجنايت بادار وبرده را . يکرد سرجوخه حقير، امرتيزاب پاشی صادرم

( ولی سخت جانی استخوانهای محکم راببين که تا امروزوفرداها، ازمظلوميت خود وقساوت دشمن. پوشيده نگهدارد
  .باغروروسرافرازی به پيشگاه تاريخ شهادت ميدهند) ارباب وبرده

م وجنايت عظيم اين باند تبهکاربرمال شده می رود ، من از ولچکزن ، شکنجه گر، قاضی ، حاال که روزتاروزآثارجر
دربدل اينهمه ُغروِفش کردنها ، : يک سوال دارم. . . مفتی ،سارنوال ، بولدوزرکار، قاتل ، طبيب ،گورکن وزندانبان 

يزی حاصل تان شد ؟ شايد مثل هميشه يک بگيروببندها ،سربه نيست کردن ها وسرانجام جبين سايی برآستان بيگانه چه چ
   . . شرايط جنک سرد بود وبی تجربگی ومداخالت خارجی: جواب را تکرار کنيد که 

خيالت راحت باشد که هيچ گورکنی  . جواب تو هرچه باشد ، بايد بدانی که الشۀ متعفن ترا هيچ مرده شويی نخواهد شست
  !و يقين داشته باش که هيچ خاکی مردۀ خداشرماندۀ  ترا پناه نخواهد داد. کنددل نخواهد کرد برای مردۀ گنديده تو خندقی ب

تو يک باردرد کشيدی . برای توديگرنه درديست و نه رنجی! تو آرام بخواب ! ولی ُجمجمۀ ارجمند، شهيد جان 
  .یِ شان درد ميکشندقاتالن زبون و شکست خورده ات را ببين که تاپايان عمرِ ننگين فزيکی و تاريخ. وپيروزمند رفتی

ميدانيد وميدانيم که خون های سرخِ  معنی دار شما باعث سرخی روی ! اسکليت های خفته در زير خاکهای چمتله! های
  .مليونها انسان آزادۀ روی زمين شده است

  !       آرام بخوابيد
  !       آرام
  !       آرام 

  
   ١٣٨٦سرطان ٣١ / ٢٠٠٧ جوالی  ٢٢  -" رهرو" نسيم 

   
منظوراز دوبرادری است که به جرم سقوط يک واحداداری ، در بالک دوم زندان پلچرخی دريک اطاق با من ( *) 
نميدانم به چه دليلی عليه حزب ودولت . جوانی بود درسن بيست وپنچ سال)برادرکالن(گوينده اين قصه فجيع . بودند 

  .  با يکی ازگروه های اسالمی ضد دولتی رابطه دارندگفته ميشد که.  عقده وکينه دردل گرفته بود" خاد"وارگان 
 

       
 

 
 
 

 


