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  1386دوازدهم ثور/ 2007 دوم  می –رهرو. نسيم   
 

 هرکس به طريقی دل ما می شکند
  

، را درسايت " )ومسعود را بهتربشناسيم" شورای نظار"بيائيد ، جمعيت، " زيرعنوانِ  (  ُدربابايی –نوشتۀ جناب بريالی 
.  ازنوِک قلم برآمده است1381ه ثورِ  سال گمان می کنم اين نوشته درما. خواندم ) آنالين– جرمن –افغان (ُپرخوانندۀ 

بوده ام ، خاموشی را دريک ) ساما(برای من که شاهد وناظرمستقيم وغيرمستقيم يکسری مسايل وقضايای سازمان خود
. مورد خاص سزاوارنمی دانم  

 انصافی می کردند ، اگرقاتالنِ   سيه روی تاريخ ودشمنان سوگند خورده مردم ما، درحق سرداران شهيِد  ما اينچنين بی
اما بيرون شدن همچويک  گزارشی ازقلم  کسی که ادعا دارد خود قربانی مظالم وجنايات هولناک داره . عيبی نداشت

بنا بران ، اين يادداشت کوتاه را خدمت . های وحشی بوده است ، قابل تأمل وبا الطبع موجب ناراحتی بنده شده می تواند
  وجنجال برانگيزی های روشنفکرانه خوشم نمی - ولی رائج درجنبش-ومگوهای عبث ازبگ. دوستان پيشکش می دارم

نشود فرزندان ما درباره پاکترين مبارزانی که : اما می ترسم ازآن که .نه حوصله آنردارم ونه ضرورت آنراميبينم . آيد 
. سرچپه نمايندعاشقانه درراه آزادی ميهن وآرمان مظلوم ترين انسان ها جان باخته اند ، قضاوت   

وخوانندگان  . . ." بيائيد جمعيت " ازنويسنده) به علت بيماری ( ومن پيش ازپيش بخاطرکوتاهی سخن و نارسايی کالم  
. ارجمنداين يادداشت پوزش می طلبم  

:چنين ميخوانيم . . " بياييد جمعيت " ،  صفحه يازدهم نوشته"  سازا" -دربخش سوم  
زبيرباديگارد ودرايورداکترکريم بها ( ، نجيب وزبير . . .ن ازاهالی شريف پنجشير، هريک برادران انجنيرحسي" . . . 

رئيس خاد پنج که با ساير زندانيان اعدامی ، به بهانه اعدام اززندان خارج ساخته شد ،)(تاکيد از: ن . رهرو) ورفيقش 
ئی اززندان به سمت باديگارد محبوب اهللا که بعد ازرها( امين جان ، جوان آرام ، موءدب ، خوش سيما وکاراته باز

. . ."، اما شخص انجنيرحسين ) کوشانی توظيف گرديد  
  

:سه تا عرض کوچک دارم  
 

وافراد وگروه های ديگر ، کاری " سفزا" ، " ، سازا" مادون"، " آمر"، " شورای نظار" ، " جمعيت"   مرا با -   
.ری حرکت می کندبه اين دليل که موضوع بحث من درسمت ديگ. نيست  

من جمله ، مجيد ها ، بهمن ها ، داکترفيض احمد ها ، موال نا باعث ها ، طاهربدخشی ( "   استادان بزرگوارما - 
.  هرگز وهيچگاهی سياست را برای ما اينچنين تعريف نکرده اند که خوب وبد را دريک کاسه بريزم. . ." )ها 

اند " ازاهالی شريف پنجشير" ، انجنيرحسين ها، زبيراحمدها  وديگرانی که گناهکارانی چون ، بصيربدروزها ، امين ها 
.ی ديگری نه زائيده اند ، نبايد مستوجب عقوبت وسزاوارنفرين به حساب آيند"جغرافيا"ومادران شان آنهارا در  

 ، به همان پيمانه    کارتحقيق ، بويژه مکتوب کردن مسايل ورويداد های تاريخی همانقدرکه بجا وبسيارضروری است-  
بار اين مسئوليت زمانی سنگين ترمی شود که ما ، درکشورعقب مانده وآنهم درشرايط . پرمسئوليت وحساس نيزهست 

حتا ( جنگی ، سرکوب وخيلی ها دشوار، با صدها ُعسرت  و هزاران هردم شهيدی ، با رهتوشه ناچيزوپشتوانه اندک
 ومسائل مورد بحث ما ، اکثراً درمتن حوادث تبدار، پيچيده وخونين به وقوع قضايا. ، زندگی و مبارزه کرده ايم )هيچ 

و عوامل . بحران اعتماد وبخصوص فرهنگ شفاهی مصيبت ديگری روی انبارمشکالت محسوب ميگردد. پيوسته اند
. . . ديگری ازاين دست   

 
" !ُدربابايی" دوست عزيزآقای  

م های بعدی دوستان ، همکاران وهم قطاران خود را ، بهترازديگران  به باورمن هرکسی درقدم اول خودش را ودرقد
.می شناسد  

حساب کرده ايد که گويا مرگ ) ستون پنجم(که شما او را درقطارعوامل دشمن) برادرانجنيرحسين(  زنده ياد زبيراحمد 
ای فداکارونترس آن جوان بيمرگ دروغ مصلحت آميزدستگاه های پليد استخباراتی دشمن بوه است ، يکی ازاعض

شخصيت وکارنامه های اوقبل ازدستگيری اش ، ساحه کارو وظايفی که . بود) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
. معلوم است" ساما"برای اودرنظرگرفته بود فقط برای مسئولين "ساما"  

اوهمرزم . ی گرديددستگير وزندان" خاد" خورشيدی همراه با جمعی ازياران توسط 1360 زبيراحمد درسال 
بريزد ، " دموکراتيک خلق" تا واپسين لحظاتی که خون پاکش به دست جالدان باند. وهمزنجيروهم دوسيه من بود

 ميدانم اينست که شهيد آنچه من به صفت يک شاهد زنده وفردمسئول. درکنارمن چون کوه استوارو با ايمان ايستاده بود
جرئت وخون سردی اودرميدان مبارزه ودرشرايط . بود"ساما " زبيراحمد قبل ازدستگيری يکی ازاعضای فداکارونترس
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او دوران تحقيق وزندانش را نيز . دشواروصداقت وی درراستای امربرحق مردم برای ياران و دوستان او پوشيده نيست
درتاالر محکمه جنايت " ساما" د می آورم آن  لحظه ای را که گروه نزده نفری بيا. با سرفرازی وافتخارسپری کرد

نوبت به زبير احمد . ازخود دفاع می کردند " قضائی "ياران دربند دربرابرپرسشهای هيئت . پيشگان خاد نشسته بوديم 
چرادروغ می "  که با گستاخی زبيراحمد را سرزنش کردند" محکمه اختصاصی انقالبی "ارنوال وقاضی .  رسيد

."گويی ، دولت انقالبی کسی را شکنجه نمی کند   
وقتی به دست تروريستهای : "  زبير احمد پيراهنش را ازتن بيرون کشيد و زخم های بدنش را به آنها نشان داده گفت 

گمان می .  کردم بوی گوشت بنی آدم را برای اولين بارحس.  گلب الدينی اسيرشدم تخم داغ مرغ را زير بغلم گذاشتند 
حاال که شکنجه های شما را ديدم به شکنجه های حزب . کردم اين بدترين شکنجه ای است که از دست آنها می کشم

." اسالمی گلب الدين سالم می گويم   
 ازبالک سوم زندان پلچرخی 1361وسرانجام زبيراحمد با تن پرازهمان زخم ها ، به روزچهارشنبه مورخ هفدهم سنبله 

. به شهادت رسيد" خاد" ه با عده ای ديگرازهم سنگران قهرمانش بيرون کشيده شد ودرهمان روز به دست قاتالنهمرا
!روحش شاد ونامش جاودان  باد  

 مرگ  اين فرزند مردم به دست وطنفروشان  خادی وبه فرمان روس های اشغالگر حقيقتی است آفتابی که هزاران انسان 
. د صاحب وجدان ازآن اطالع دارن  

 خورشيدی غرض ادای فاتحه و دلجويی  به زيارت مادربزرگوارآن شهيد 1370پس ازرهايی اززندان دراواخرسال
وقتی داخل خانه شدم روی ديوارعکس زبيراحمد . ماتم می باريد) واقع خيرخانه شهرکابل(ازدروديوارخانه شان. رفتم

لحظه ای پس ، مادرزمينگيراو با تن پوش سياه وارد . دروزروشن سرم شام تارش. نگاهم به عکس افتاد. نصب شده بود
می ) مادر، من وانجنيرحسين(ما سه نفر . به مجردی که مادر داغدار ، مرا ديد فغان وناله سرداد.  خانه شد
يکی برای فرزند گم شده اش وديگری درمرگ برادروسومی برای . هرکس بخاطردرد خود ناله سرداده بود.گريستيم 

.در اين مسابقه يادم نيست که کدام مان بيشتراشک به دامن افشانديم. نگرعزيزشهمرزم وهمس  
. چهره زارونگاه های نااميدانه مادرقلب پاره پاره ام را نشترميزد.  ديگرمعادله گد خورده بودوسرکالفه را گم کرده بودم 

ديگرجايی برای تسليت وروحيه دادن . بودمهمه چيزرافراموش کرده ! را تسلی بدهم يا او مرا؟ " مادر"نميدانستم که من 
ولی چشمان درد کشيده وگريبان تر، هم نميتوانست ترجمان جگرکباب شده . نگاهی به دامن ترشده ام انداختم . نمانده بود
. تنها بگذارم" کلبه احزان"بهترآن بود که مادررا در . ام باشد  

 با او پيشروی سرای شهزاده کابل روبرو 1370زندان درسال امين يکی ديگرازهمدوسيه های من بودکه پس ازرهايی از
وقتی ازوی راجع به . دردستش چندقطعه نوت افغانيگی بود وروی سرک ايستاده بود و کار تبادله اسعاررامی کرد. شدم

.زندگی اش پرسيدم گفت ازمنتهای مجبوريت اين کار را می کند  
 

وتلخ کامی ها ومصيبت های ناشی ) ياداريم (که ما به آن تعلق داشتيم داستان تلخ شکست های بزرگ جنبشی : به هرحال 
وايکاش می شد امربزرگ وسنگين انقالب را دردائره مشتی .  ازاين شکست ها رادرجمع ما هيچ کسی نيست که نداند

 که -شده معلوم است که سرنوشت بعدی افراد وبقايای اين لشکرتارومار! الفاظ وکلمات خوشرنگ  سرگردان نگهداشت
.   چه بخواهيم چه نخواهيم ازبربادی ها وتباهی های عمومی جدابوده نميتواند-برای ما خيلی ها اندوهبار ميباشد   

سفم که برای خواهان اثبات مرگ زبيراحمد باشد ، من مت" . . . " شورای نظار" بياييد جمعيت ، " اگربازهم نويسنده 
وشايد هم ( تنها کاری که ميشود کرد ، اعتماد دوستانه . اپيدای او را سراغ ندارماثبات مرگ آن چريک آگاه انقالبی گورن

درصورت تمايل به تحقيق بيشتر درزمينه ، من حاضرم آدرس خانه وشماره تيلفون فاميل شهيد . ميان ما باشد) رفيقانه 
.زبيراحمد را درکابل دراختيارشان قراربدهم  

. ده ها شاهد زنده ديگرنيز وجود دارند1361فدهم سنبله سال  برای اثبات کشته شدن زبيراحمد دره  
 
 
  

 


