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 خوانندگان در آیینۀ پذیرش« ی مقدسهارنج»

شکل و  پیرامونِشان را  اتِینظراحساس و  خوانندگانی از اهعد« ی مقدسهارنج»کتاب اولِ  جلدِ پس از چاپ و نشرِ

داد تا  جرأتبه من « رنجهای مقدس»از خوانندگان و ابرازِ نظرِاستقبال ، بررسی. شتنداذبا من در میان گ محتوی کتاب

 .نوشتنِ جلدِ دومآغازی باشد برای  بخشامید وارم این . شریک بسازمشما  باآنها را  یهادیدگاهبخشی از 

فهمیدند و تر به گونۀ تجربیمرا  دیگر زبانِ گروهِهر  نسبت به هاکشیدهزندان ، خوانندگان ی مختلفِهاکتگوری میانِ از

 هاکشیدهتقریباً همه زندان این همدردی و نزدیکی بسیار طبیعی هم هست. . کردندو همدردی نزدیکی  احساسِ منبا 

 –زندانی سیاسی در رژیم خلقی  می باشد. سرگذشتِ آنها مشترکِ دردِزبان و « رنجهای مقدس»به من گفتند که 

ترس و ، هاوحشتناک و غیر انسانی سلول شرایطِ، دشنام، ست. شکنجه، خشونتاهعمومی یکسان بود از لحاظِ پرچمی

و  اندوهبارۀ حادث هاو دهاز اتاق  هااعدامی بیرون کشیدنِ وحشتبارِ فضای، ، سایش تن و روانهمیشگیاضطراب 

و دستگیری بر من  . آنچه هنگامِبه حساب آوردتمامی زندانیان  مشترکِ ۀتجربحس و را می توان  دیگر تکاندهندۀ

نیز دیگر  یهازندانی، ماهنالیدشکنجه  دردِهمانگونه که من از  ست.اهرفتنیز دیگر ی هازندانیبر ، ستاهگذشتخانوادۀ من 

 لعنِطعن و ، دشنام، هاسلول فضای خفقان آلودِز اهنیست ک ایهیچ زندانی ند.اهدرد کشید - ی متفاوتهابه نسبت –

، بیماری، اتاق داخلِ یهاخبرچین، ی آهنینهامیله، دسترسی به موقع به تشناب عدمِ، تحمیلیی هابیدارخوابی، مستنطق

وقتی صدای ضجۀ یک باشد. عذاب نکشیده  ... و...انتظار و  تلخی، سرما و گرما بیدادِ، صحی غذای یکنواخت و غیرِ

خانواده و دوستان و دوری از . خوردمی  تابزخمی  چون مارِدرد و غصه  از فرطِ، زندانی دیگر می رسد زندانی به گوشِ

، مادر ارِبرای دید که نداریمرا سراغ ای زندانیست. اهبود هازندانی آرزوی تمامی، با آنها دیدار تازه کردنِبرای اشتیاق 

 الخ. ...نشده باشددلتنگ به شدت  شانهمسر و فرزند، پدر

نها ه آاست کبه همین دلیل  .ستاهی مبارزه و پراتیک شکل گرفتهادر میداناکثراً  امیاران سیاسیبرخی از ن و رابطۀ م

 ملی وی هامتعلق به سازمان افرادِ. از خود دانستندو  یدندسندپشان  هوش و حواسِ را با تمامِ «رنجهای مقدس»کتاب 

در  و مردم مایاران ما  ین کتاب بخشی از تاریخ مبارزه و مقاومتِاهو گفتند ک کردنداصلی کتاب موافقت  متنِانقالبی با 

سالم این  قضاوتِ داراینصف و مُی هادرد دیده و انسان افرادِ، ی قربانیانهاخانوادهمی باشد. شوروی  وابستۀرژیمِ  زندانِ

به دشوار و زادی آ هرا ی جانباختگانِهابویژه برای خانواده، کتاب برای همگان خواندنِکتاب را با گرمی استقبال کردند. 

شان  از چشمانِاشک « رنجهای مقدس»کتاب  خواندنِبا که  گفتندقربانیان  بازماندگانِست. اهآزار دهنده بودنوعی 

 کتاببارۀ در  مطالب و نکاتی، نوشتن داشتند فرصتِکه  برخی از خوانندگانو بغض در گلوی شان پیچید.  شدجاری 

و است  "شب تاریک"که  تنگناییدر ، ستاهاز غص لبریز ما یهادلدر شرایطی که نشر سپردند.  نوشتند و به دستِ

و جنگلی از  حفر کردهچاه و چاله  انهزارما  سرِ راهِ بشریت  که دشمنانِ اوضاعیدر ، "یلهاابی چنیندبیم موج و گر"

فضایی که کمتر در و ، سر خاریدن نمی دهد فرصتدم آ هب روزگاردر شرایطی که بدو بدو ، نداهرویانددشنه و خنجر 

شمرده  کالن غنیمتِیک زندانی  انگیزِ غم خاطراتِ تحویل گرفتنِبا گرمی ، کتاب خواندن دارد ۀحوصلفرصت و کسی 

 جنایتِرا « خاد» جهنمیدستگاه  کشتارِما شکنجه و حق شناسِ  آن است که مردمِ هااین محبت دلیلِمی شود. 
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این عزیزان را مهربانی . ابراز می دارند تاریخی هولناکِ ین جنایتِاهنسبت بشمارند و انزجار شان را می  نابخشودنی

 . دانممی  دانیقدرستایش و  سزاوارِ

ی آلمان هادر کشورای که اختصاصی و محافلِ یتلفون و ی شفاهیهاصحبت کتاب از طریقِ خوانندگانِ بیشترین بخشِ

با  کردند. ابرازشان را  أآر، شده بودبرگزار  ارجمندم رفقا و دوستانِ به همتِ، این کتابشناساندن و نقد  به منظورِلند هاو

 من .کردممی ضمیمه  جموعهاین مرا نیز در  این عزیزان یهای از سخنرانییهاقسمتدریغ که فرصت میسر نشد تا 

 شما می دانم.هر یکی از خود را مدیون و ممنون 

نویسنده باال بردن  ی برای خودش قلم نمی زند. مخاطب نویسنده مردم است. اگر نقشِاهپر واضح است که هیچ نویسند

یک اثر را نشان  قوت و ضعفِ نقاطِ، سالم و انتقادی متقابالً خواننده نیز با برخوردِ، ستاهخوانندو آگاهی  سطح معلومات

رزیابی اهحب و بغض را کنار بگذاریم و اثر نویسنده را منصفانه بمعروف  به قولِمی دهد. بهترین برخورد آن است که 

که وجود  ای آنستز هر نقدِ شالوده شکنانهپیش نیا»فرانسوی،  تبارالجزایری ژاک دریدا فیلسوفبه گفتۀ بگیریم. 

  «این بنیادی ترین اصلِ اخالقی است. .دیگری را به رسمیت بشناسی و دگر بودگی او را به هیچ چیز تقلیل ندهی

که کتاب را چگونه می بیند. ست اهخوانند این حقِ گفتن ندارم. رایزیادی ب چیزِ« رنجهای مقدس»در بارۀ کتاب  خودم

من باور دارم . امآینده تا رهنمودی می شد برای کارِ نقاطِ ضعفِ کارِ مرا بیشتر می نمایاندند واال قدر ایکاش خوانندگانِ

و بی عیب  کارِ، کامل انسانِبوده نمیتواند . خارج پرسش نقد و در دنیای امروز هیچ کسی و هیچ چیزی از دایرۀ که 

 وجود ندارد.  ناباندیشۀ 

 سبه تاختا هاندر استکمالِ خود د    هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت  

 و ای ذو داللـانِ تـنیست اندر ج    ال  ـــمـدارِ کـــز پن  رـــعلتی بد ت 
 )موالنای بلخی(

 دونِو ببسیار ساده  نثرِ کتاب ی نیستم. اکه من نویسندۀ حرفه ستاهکردتوجه ین نکته اهب «ی مقدسهارنج»ۀ خوانند

بلد در نویسندگی را  "تزئینات میناتوری"من . با آن سخن می گویمخودم  کهاست ی زبان هماناین  .است و زیور نتزی

بی هر قدر  ؛مهم نیست زیاد، باشدهمراه ی نین پیام با چه زباا هاینک. ستاهبود انپیام به مخاطب هدفم رساندنِنیستم. 

 ازچشمداشتم بیان کرد.  یرا می شود به هر زبان "عشق حدیثِ"م که اهیاد گرفتشیرازی از حافظ  منبهتر. ، پیرایه

  د.دان وا هک دز روی کرامت چنان بخوانابه تعبیر حافظ او نیز تا  نستیا هخوانند

تکان « رنجهای مقدس»با خواندن کتاب مگر تا  می رفتدموکراتیک خلق افغانستان توقع منحلۀ از اعضای حزب 

. نگرفتحزب موضع این  بیکرانِجنایات  در برابرِ کسی از جا نجنبید و، تنمنهای یک ، ولی لب شور بدهندبخورند و 

حزبی و دولتی کار نکرده و سر و کارش با  بلندِ اتِرا می شناسم که در مقامزب دموکراتیک خلق ح پیشینِ من این عضوِ

و شکنجه  هنشرِ کتاب را شادباش گفتنامۀ کوتاهی  نوشتنِتشکر می کنم که با ست. از او اهزندان و شکنجه و اعدام نبود

 . ستاهکردمحکوم ، شاقتدار حزب را در زمانِ انمردم و دگراندیش و آزارِ

 :ستاهنوشتاینگونه موضوع همین پیوند با در  «رنجهای مقدس»کتاب مهرین در مقدمۀ بزرگوارم جناب نصیر دوستِ
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ح د خ ا نیز بخوانند و در ین کتاب را اعضای حزب متالشی شده و معدوم ا هخرسندی بیشتر هنگامی دست تواند داد ک"

پیام ، بخوانند و همزمان با آنآیینۀ صاف و پاکیزۀ آن چهرۀ مردم آزارانۀ خویش را باز بنگرند. فرزندان آنها این کتاب را 

 ی سترۀ خویش این سخن را داشتند:هاکه در هولناک ترین روزگار در سینه، را بیابند ی بیشمارهانسیم رهرو نمادینِ

 "هم بر چراغدان شما نیز بگذرد   بکشت    هابادی که در زمانه بسی شمع

صدایی  این حزب و هواخواهانِ أاز اعض ولیاز سنگ صدا برآمد  ،کتاب نیک(رو)کاغذی و الکتوسیع  با وجود پخشِ

ی شان فرو نرود و هاحق در گوش سخنِفتاب حقیقت را نبینند و آ هگویی اینها کور و کر و الل باشند ک ،شنیده نشد

و  عناد خرِباالی  ازقیامت  تا قافِند که اهسوگند یاد کردینها ا همثلی کحقیقت در کام بچسپد.  گفتنِ هنگامزبان شان 

، هاچشمدید، هادعاا هیا هم می تواند:نبوده  حالت بیروندو از  و خاموشی این بی تفاوتیدلیل . پایین نشوندبی تفاوتی 

این جماعت ی هااینکه وجدانیا ، دروغ و بهتان است، ستاهآمد« ی مقدسهارنج»ادی که در کتاب نو اس هاروایت

 .ستاهماند مدفونمتعفنی  زارِلجن درحزب شان  مانندِ

عمومی امنیت اجازه نداد. من می خواستم از او دو سوال را  ... اراده داشتم با اسداهلل سروری نیز مالقات کنم. ریاستِ"

 بپرسم: 

  شما یک هدف داشتید و برای تحقق هدف خود کشتار کردید. آیا این صحیح بود؟ 

 آیا به لحاظ انسانی آرام هستی یا خیر؟ 

 ؤتهام سا هسداهلل سروری جامعه و دولت را بدهکار خود می داند. او می گوید: من باهمسئولین امنیت ملی گفتند کولی 

وی به بیست سال حبس محکوم شده بودم ولی تا حال شصت سال حبس را سپری ی وظیفههاز صالحیتاهاستفاد

همه باید در میعاد حبس محاسبه شود.( از این معلوم می شب و روز و متفرقات دیگر ، عتقاد او ایام رخصتیاهم.)باهکرد

هنگام مالقاتش با اعضای ، جواد سلطانی  استاد دانشگاه در کابلسخنان ) "و هنوز وجدان خفته دارد.ا هشود ک

 ("نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان"رهبری

راهی »عنوان  دموکراتیک خلق کتابی نوشته زیرِحزب شناخته شدۀ رهنگی ـال و فـعهای فادرـعبداهلل نایبی یکی از ک

برای ست. اهعنوان شد "تصفیۀ حساب با گذشته"و  "نقد گذشته" از نوشتنِ این کتاب هدف الظاهرعلی«. به سوی داد

 کشتارِشکنجه و  حتی یک جمله هم پیرامونِ، «راهی به سوی داد» ییصفحه  ۴۴۵است که در کتاب  من تعجب آور

 بنازمست. اهاشارتی نشد، هصورت گرفت این آقا رفقای حزبی ناپاکِ به دستانِکه این وطن  دلبندِ هزاران فرزندِ انۀجنایتبار

در دورانِ حکومتِ که  ندگویی هیچ یکی از اعضای این حزب آگاهی نداشت! را "تصفیۀ حساب" و اینچنین "داد" گونهاین

استاد ، محصل، معلم، جوالی، متعلم، قصاب، سماوارچی، دهقان اعم از کارگر، این کشور هزاران تن از فرزندانِ شان

نپذیرفتن راه و رسم بردگی و  "جرم"به هیچ جرم و گناهی و یا هم به  ...روشن فکر ، هندو، روحانی، دانشمند، پوهنتون

 . نداهشدشکنجه و تیرباران ، دستگیرنوع روسی  انقیادِ

سر به زیر انداخته  آنست، رهبران و پیروانِ اهبه میان آمدسخن ی شرم آمیزِ این حزب هااعمال و کارنامهز ا ههر باری ک

اما در بارۀ شکنجه و اعدامِ  این حزب رویِ هزاران ورق را سیاه کردند پیشوایانِبرخی از ند. اهو باصطالح تیر خود را آورد
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 !ریختاندنِ خونِ انسان در مسلکِ اینها مباح بودگو اینکه  ،نوشتندچیزی ندر حدِ یک تأسف حتی این سرزمین  فرزندانِ

ی هایادداشتهای سیاسی و رویداد»نه در ، شودمی دیده چیزی ندامت به نامِ دستگیر پنجشیری  «ظهور و زوال»نه در 

و  از مردم« نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان»نه قدوس غوربندی در  ؛سلطان علی کشتمند «تاریخی

کم و " شاهگذشت در رفتار و کردارِ« اردو و سیاست» با نوشتننبی عظیمی نه و   هی قربانیان معذرت خواستهاخانواده

 یا للعجب! ..می بیند. ی"کسر

با چشم پارگی باشد،  تبهکار آفرینی این باندِ مصیبتجنایات و ، هامتوجه خطا "پیشوایان"این اصلی بحثِ آنکه  عوضِ

دیگری ببرک کارمل را و سومی ، مین را مالمت کردهااهللبام شان را بر بام دیگران بیندازند. یکی حفیظ برفِ اندکوشیده

و شان را در ترازوی عدالت  "واحد حزب"ی هاو گذشتهاعمال  وکردند می همت قدری اینها ایکاش  ...نجیب را داکتر

 مردم و وطن انجام دادیم. که در حقِیی هاجفاآن اینست  :دمی نوشتن و می دادندقرار انصاف 

، اندداشته مهانتقادی  بویژه شکنجه و کشتارِ دگر اندیشان برخوردِ، اگر تعدادی از اعضای این حزب نسبت به گذشته

خود را و  ردهاین را ندارند تا بندها را پاره ک بینند و شهامتِ میاسیر عنکبوت  در جالِ حشرۀ نیمه جان خویشتن را مانندِ

هزاران تن از شهروندان  اعدامِکه شکنجه و اینست می توان نتیجه گرفت  آنچهاز اسارتِ سکوت و بی تفاوتی برهانند. 

 نیست. نبوده و مهمی  اتفاقاصالً  برای اعضای این حزب، مزدور رژیمِی هاافغانستان در زندان

 نیمۀ با ارزش آن.حتی  ،من است ای از وجودِنیمه «رنجهای مقدس»ست که ا این، آنچه به من بر می گردد

واقعی  بدون هیچ اگر و مگری من در متنِست. اهگره خورد« رنجهای مقدس»من با  احساساتِ وعواطف  ارزشمندترین

رفقایم و عدۀ زیادی از زندانیان ، ماهخانوادست. اهرقم یافت مدل این کتاب با خونِ هر واژه و هر سطرِم. اهزیست حوادثاین 

آنهمه رنج و  تحمل. ماهکردسپری  هامیله پشتِ هردم شهیدیبا هزاران سختی و را عمرم  بهترین دورانِشاهدند که 

این . ندا مقدسین رنجها برای من اه. به همین جهت است که بودمعذاب برای آرمانی بود که من آن را در سر پروراند

غرقه گشتند در این بادیه بسیار " لب بود،یم افتاده هامصیبت روی شانه که بارِ کسی استم هکه من یگانبدین معنا نیست 

  ."دگر

دارد و نه  ویسنده نه قصدِ خود نمایین نی سی سانه. ست واهوساننی ا، نی فانتزینی داستان است و « ی مقدسهارنج»

ست. من اهوجودش تجربه کرد نرا با ذراتِآ هتلخی است که نویسند سرگذشتِ« ی مقدسهارنج». شهرت طلبی جنونِ

ژیان می  نامم شیرِ از هیبتِ که گویا گفته باشماینکه یا  ،ماهانداختزمین  بربا یک قفاق صد نفر را م که اکردهادعا ن

اگر گفته باشم که با . امو ملتی را به خوشبختی رسانده ستاهسرزمینی آزاد شد مشیرمزورِ ش اام که بمن نالفیده. گریزد

من از م. اهرا فریاد کردرفقا و همبندانم ، مخود رنجمن م. اهاغراق کرد، انگشتم هزاران تن به میدان می آیند ۀیک اشار

من از فشار و م. اهپرده برداشت رگبار گروهِ و گورکن، سارنوال، مفتی، قاضیزندانبان، مشاور، مستنطق، قساوت و سنگدلی 

، هاشکنجه خود در برابرِ و استقامتِ من از صبر کرد.آب وجودم را  قطره قطرهشمع  چونم که اهعذابی شکوه کرد

 «آسمانی قدرتِ»یا ، است «ابر مرد»م و نخواهم گفت که نسیم رهرو اهنگفتمن م. اهحکایت کرد هاو سختی هااهانت

من موجود می گویم که و خارج از هرگونه شکسته نفسی با صفای دل . سام نریماننه رستم دستانم و نه من، . ددار



5 

 

، برخیزم، بیفتم، گریه کنم، بخندم، درد بکشم، ناتوان باشم، کنماشتباه می توانم ، زمینی دیگر ام. مانند هر موجودِزمینی

 قس علی و.. دچار تردید و دغدغه شوم .، نا امید شوم، باشم امید وارافسرده شوم، ، مقاومت کنم، دل بکنم، دل ببندم

 هذا.

به روشنی  «رنجهای مقدس»دالیلش را در کتاب ، ی آتش با سرخرویی گذر کنمهاخرمندرونِ توانستم از  گونهاینکه چ

، دهندآن آزمایش قرار  دگر در معرضِ مرا بارِگر اه)بی تکرار به دلیلی کبی تکرارِ  پایداریم. بگذار بگویم که اهذکر کرد

 و هزاران انسانِسرافرازم  مقاومتِ یارانِ از دریایاست قطرۀ کوچکی   هادر برابرِ آنهمه دشواریمن پیروز نخواهم شد( 

 سرزمین. این گمنام و قهرمانِ 

 از پیِ خورشیدِ تو است این نفسِ سرد مرا

و  هاتشویقمن است.  نازنینِمن و دوستان  مشترکِ کارِ حاصلِ« رنجهای مقدس»که کتاب  یک بار دگر می گویم

، نویسندگان شناخته شدۀ کشوربه قلم  ی کهی زیبایهاست. مقدمهاهمن بود کارِ ی این دوستان سرمشقِهارهنمایی

نقش « رنجهای مقدس» اعتبارِ در باال بردنِ، نوشته شدهکریم پیکار پامیر و محمد شاه فرهود ، آقایان استاد نصیرمهرین

 ویرایش کتاب ام داکتر حمید سیماب در قسمتِبیدریغانۀ رفیق گرامی زحماتِ ،ماه. همانگونه که گفتستاهبه سزایی داشت

 .بایستدپا دو معیوب روی  کودکِاین تا  باعث شد

دارد که جا  تشکر می کنم. چاپ و پخش کتاب را در افغانستان بر عهده گرفتند زحمتِکه  یدوستان محترماز 

با گرمی بفشارم و از آنها  اقبال چاپ یافتشان  مالیی هاکمکاهدای با این کتاب که را کسانی ی کریم هادست

و  خوبو به شکل  به چاپ رسیددو بار  «ی مقدسهارنج»این بزرگان بود که کتاب  سخاوتِ در اثرِ. نمایمسپاسگزاری 

محترم داکتر مختار، محترم جناب عبدالغفار شهاب، ، محترم سنگین طاهری، حمدیا همحترمه فرید :منظم پخش شد

قدیر فاقدانی و همسر  جناب انجنیر، استاد ولی پاسدارمحترم ، آقای نصیر فاروقی، حسین حسنیقای ناظرآ، علی سجاد

محترم دوکتور اسد ، جناب محمد آصف حیدری، آقای جاهد باختری، محترمه وسیمه قریشی، بلقیس فاقدانی شانگرامی

، جناب داکتر نجیب شهابمحترم عبدالکریم صافی، ، ، محترم سعید نصیریجناب نصیرمهرین، محترمه نوشین، آصفی

آقای ، محترمه نفیسه علی، جناب سید حامد شاهجناب دوکتور عبدالحنان روستایی، ، حمر و دوستانشا عبداهللآقای 

آقایان  «انجمن حمایت از دموکراسی»دوستان مقیم تورنتوی کانادا  و اعضای محترم ، آقای احمد سیار، رحمت سیماب

دوکتور سید  ، رسول ازهرغالم ، معراج امیری، لعلیعبدالعلی دوکتور ، دوکتور کبیر میری، دوکتور رسول رحیمهر یک: 

 لم.ا پلوم انجنیر اسداهللیموسی صمیمی و د

 ی گرم!هابا درود

  نسیم رهرو

 ۱۳۹۴دلو  ۲۳ / ۲۰۱۶فبروری  ۱۲
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 «های مقدسرنج»نسبتِ من با صاحبِ این

ی نوشتنش دارد، برای من و ای که در متن و پشتِ صحنه، با تمامِ تلخی«های مقدسرنج»های چاپ و نشرِ یاد نوشته

یی که هاهای خیلی دور آشنا هستم. از زمانهاین کتاب از زمان ی هست. با متنِاهنهایت فرخند نسالنم خبر بیهم 

شد، از یکی  زده میزندانی حرف شده و یک کاکای  ز یک کاکای گُما هما همیش یکودکی بیش نبودم، در خانواده

که  ییهاگرانه و رفاقتنهای روشها، مبارزهها، قهرمانیداشتیم و از دیگر داستان تنهاعکس سیاه و سفیدی بر دیوار خانه

شان شد. این یادها با تمام دلگیربودن  در پلیگون پلچرخی پیوند زده می« معلم نسیم رهرو»ای بنام همیشه به زندانی

ی ما زده ی خانهها طول کشید، تا این که یک روز دروازهشد، تکرار این دلگیری سال ما تکرار میی در خانه همه شبه

  .ی ما شدم وارد خانهاهیکی از آن دو کاکای گُم شد« نسیم رهرو معلم»شد و 

ی پُر از راز، تن تکیده؛ اما ی پدرم جوان و قهرمان بود حاال با موهای خاکستری و چهرههاکسی که همیشه در قصه

ده شده بودیم و با پدر استوار و با وقار برگشته بود. به یاد دارم پدرم تنها از شادی خندیده بود من و خواهرانم ذوق ز

خندیده بودیم، تنها مادرم پنهانی از همه در آشپزخانه رفته و گریسته بود. به یاد دارم آن شب کاکایم از زندان گفته بود، 

گذاشته بود. خرسندم  «ی مقدسهارنج»آمد، از روزهای دردناکی که نام آن را هایی که در گفتن جور در نمی از رنج

 ست. رو به رو شدن با این سطرها برای نسل من نهاهها در سطرهای این کتاب جا خوش کردس از سالها پین رنجاهک

فشاگری و تابو براندازی نیز ما را با متن مستند و ا هتنها این که خالی از ارزش تاریخی نخواهد بود بل از جایگا

ی سرزمین ما فراموش شده روشنگران و دیگراندیشانِین متن از سرنوشت نسلی از ا هکند ک ای رو به رو میخواندنی

 .دارد پرده برمی

*** 

 

 «ی مقدسهارنج»من از  خاطراتِ

میالدی بود. در  ۲۰۰۶نصیبم شد، سال  «ی مقدسهارنج»کتاب  ۀنخسین باری که سعادت آشنایی و دوستی با نویسند

آنها »او را  با عنوان  ۀآن هنگام چند سالی از عمر سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان می گذشت که روزی نوشت

را  «ی مقدسهارنج»کتاب  ۲۲۹تا  ۲۲۳دریافت نمودم. در این نوشته که صفحات « را کشتند و من در مرگ آنها مُردم

تن از اعضای سازمان آزادی بخش مردم  ۱۴لحظات قبل از اعدام  در بر می گیرد، ماجرای جانگداز و استخوان سوزِ

 ست.اهافغانستان )ساما( را به نگارش در آورده بود که خود شاهد آن بود

اما در عین زمان نمی توانستم وقتی آن مقاله را باز کردم، پس از خواندن چند سطر دیگر برایم توان خواندن بیشتر نماند، 

زمان و مکان تهی شد. خود را در  ۀآن را به زمین نیز بگذارم. در اندوه جانکاهی غرق شدم و قدرت سنجش از محاسب

رفتن  ۀصحن ی زندان،هابیرون شدن آنها از سلول ۀنام شهدا، صحن خواندنِۀ زندان جهنمی پلچرخی می دیدم. صحن

 آلمان - الم اسدهللا

 کابل، افغانستان – امان پویامک
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ی نازنین و هاران شدن شان به دست جالدان حزب دموکراتیک خلق، فرو غلتیدن پیکرشان به سوی پولیگون، تیربا

خاک شدن شان را، همه را با چشم سر می دیدم. آری، بخشی از جنایات حاکمیتی را می دیدم  آلودشان، و به زیرِخون

 رد.ی سرسبد این دیار را یک به یک پر پر می کرد و به دست توفان بی رحمی می سپهاکه گل

با درد  شدت می گیرد، موهای بدنش راست می ایستد و خون از  با خواندن این سوگنامه، ضربان قلب هر انسانِ

 چشمانش جاری می شود.

سال می گذرد و تا کنون بیش از چندین  ۱۴دموکراسی برای افغانستان تا حاال در حدود  گفتمانِ سایتِ نشراتِ از آغازِ

ی برایم چنین تکان اهم و اگر صادقانه بگویم تا حاال هیچ گزارش و مقالاههزار مقاله و گزارش را دریافت و نشر کرد

 ست.اهثیر قرار ندادأت ست و مرا چنین تحتِاهدهنده نبود

اری از ما تاب شنیدنش را ندارد، راوی با ذره ذره بلی شنیدن کی بود مانند دیدن. آن داستان غم انگیزی را که بسی

دار و تا یک متری پولیگون برده شده و بر حسب  ۀست. او خود توسط دژخیمان چندین بار تا چوباهوجودش زیست

این  ۀی آزادهاست که رساندن پیام یک نسل از شهدا و انساناهست. گویا بازی روزگار چنان بوداهتصادف زنده برگشت

او بگذارد. رهرو عزیز این مسئولیت بزرگش را بخوبی دریافته و با آن آگاهانه  ۀی رنجور و شکستهاسرزمین را بر شانه

ست. او با وجود دنیایی از رنج و التهاب درونی برای آنکه روایت ثقه و تاریخی از آن صحرای محشر زمینی اهبرخورد کرد

می اما زبان حال او  ،ستاهست و احساسات شخصی اش را مهار زداهگر گذاشتیندگان تقدیم کند، دندان روی جآ هب

 گوید:

 مرا این کاسه خون است»

 مرا این ساغر اشک است

 چنین آسان مگیریدش!

 «چنین آسان منوشیدش!
 )نادرنادرپور(

 ۀشهید است و هزار بار مز ند، او هر دماهی به جان برابرش یک بار شهید شدهابنابراین، اگر بسیاری از همراهان و رفیق

 ممحکوم به سرنوشتی بود» ست . او تلخ اندیشانه می گوید:اهست و ذره ذره در سوگ آنها آب شداهتلخ شهادت را چشید

او نه  (۲۹۴)ص « .ی دلم را لقمه لقمه می خورد و من هردم شهیدانه به سویش می دیدمهاخونخواری توته که گرگِ

جسمی و روحی را با سر افرازی و پایداری می گذراند، بلکه در آزمون بعدی که رساندن پیام ی هاتنها ده سال شکنجه

ی هاشهدا است نیز کامیاب می شود: او رویداد مقاومت چند نسل از مبارزان آرمانگرا و از خودگذری را می نویسد تا نسل

سد اما از درد و رنجی که برایش مقدس است، درد و از رنج و درد می نوی ؛ز آن درس مقاومت و ایثار را بیاموزندا هآیند

ست. او از حیله و نیرنگ دشمن می نویسد، اهسرزمین و مردمش قبول کرد و آن را آگاهانه و عاشقانه به خاطرِا هرنجی ک

ت، با دشمنی که با هزار و یک شیوه، گاه شکنجه، گاه با تهدید، گاه با فشار روانی، و گاه هم به لباس غمخوار و دوس

 ی زندان... می خواهد از او اعتراف بگیرد اما زبونانه شکست می خورد.هاجواسیس در سلول فرستادنِ
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ی از عقده را نمی اهبا تمام ظلم، بی عدالتی و بی انصافی که در حق او می شود در هیچ جای از کتابش کوچکترین نشان

حترام یاد می کند و از اهه تنها از تمام زندانیان جنبش چپ بتوان پیدا کرد. او هرگز انصاف را از دست نمی دهد. او ن

ترین نیکی از فراکسیون و فراکسیون بازی بیزار است و همه را چون اعضای گروه خودش )ساما( می بیند، بلکه کوچک

کتابش اشارتی دارد به نیکی ای که  ۲۳۴دیگر اندیشان را نیز در آن روزهای دشوار فراموش نمی کند. چنانکه در صفحه 

یک عضو حزب اسالمی حکمتیار در حق وی روا می دارد و حتا سلوک خوب زندانیان حزب دموکراتیک خلق را نیز 

 نادیده نمی گیرد و درخور یادبود می داند.

ل شخصیت بی ست. زبان شیوا و بی تکلف او که در حقیقت تجلی بالفصاهکار او به باور من از چندین جهت نمون

گر یک بار کتاب را در دست گرفت نمی تواند ا هست چنان به دل خواننده چنگ می زند کاهساخت و مهربان خود نویسند

 سانی آن را به زمین بگذارد.آ هب

ند تا قهرمان سازی اهکنون انتشار یافته و نویسندگان تالش نمود ی دیگر خاطرات که تاهابرخالف بسیاری از مجموعه

ست، از تضرع ا هلموت ساختارا راهی دار «منیت»پیش از زندانی شدن دیو  هاد، آقای رهرو که به گمان غالب مدتکنن

یمان داری تو ره قسم اهبه هرچیزی ک»ش می افتد و می گوید: اهسید اکرام مستنطق غره نمی شود که به پاهای بست

)ص « ک چیزی بگو که یک بینی خمیری بره مه شوه..میتم به مه رحم کو، مره پیش رفقایم نشرمان. شق نکو، ی

نکه غبغب پرباد دیگری را در آ همومن گشت، ن "پیروزی گوشت بر شمشیر"(. از فحوای کالم او فقط می توان به  ۱۱۰

ی روانی ناشی از سرخوردگی و اضطراب را هاپوچستان دعاوی روشنفکرانه به تماشا نشست. برعکس به تکرار آن حالت

هر قدر سخت گیری و » برای هر انسان دیگر رخ می دهد، در مورد خود نیز حکایت می کند. چنانکه می نویسد:که 

.. بیشتر از آنکه به چیز دیگری فکر کنم به .عتاب محافظین بیشتر می شد به همان اندازه ضربان قلبم باال میرفت و 

از غم ، دیگر درحین رشادت و جانبازی، از غم مادر(، او مانند هر انسان صادق ۱۵۵ص « ) مرگ خود می اندیشیدم

 دوری زن و فرزند فارغ نیست.

داستانسرایی مپندارید « تا سحر بیدار بوده، شبها راه پیموده»را  که « اشک باغبان پیر رنجور»در پایان امیدوارم که این 

 )نادر نادر پور( «.چنین آسان مگیرید» و 

ین ستون حاکمیت و یا ا هست به توجیا هدموکراتیک خلق که هریک به نحوی کوشیددر ازدحام خاطره نویسان حزب 

سرگذشت وجدان دست « رنجهای مقدس»ش بپردازد، نسیم رهرو در اهآن رکن سیاست و ایدئولوژی گروه مربوط

 ست.اهست که جز آزادی و شرافت انسانی خواست دیگری نداشتاهنخورده ملتی را به تجلی در آورد

*** 

 

، مغزی قوی و فکری سالم می خواهد که نسیم رهرو با اندامی کوچک، اینهمه نام و اینهمه خاطره را به یاد داشتن

 پشتِی تاریک و هاسلولی جسمی و روانی را در هادارندۀ آن است. او ده سال شکنجه، ضعیف و خسته جسمی

 آلمان ،بن – فاقدانی بلقیس
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دسته  به کشتارگاه بردنِ شاهدِ هانسیم رهرو بار .ستاهتحمل کرد بیمار و خسته، صدارت و پلچرخی ی زندانِهامیله

 .ستاهی بی گناه و بهترین دوستانش بوده و با کشته شدن هر یک از آنها به گفتۀ خودش هزار بار مردهانسانا هدست

کتاب  نوشتنِهمانا اش که وجدانی مسئولیت بهو ا هک چه سعادتیدر کنار خود داریم. اکنون خوشبختانه رهرو را 

و  "انسان"ی می باشد که اه. نسیم رهرو پیرو آرمان و اندیشستاهلبیک گفت به نیکویی، می باشد« ی مقدسهارنج»

از  ..زبان و .، منطقه، قوم، قبیله، مذهب، را بر اساس ایدئولوژی هاو آدما .بر صدر مسندش حکمروایی دارد "انسانیت"

با « رنجهای مقدس»او در کتاب فاصل میان ظالم و مظلوم می کشد.  بلکه در همه جا خطِ، همدیگر جدا نمی کند

در  ظلومشبین روس متجاوز و بردگان وطن فروشش در یک طرف و سرزمین غارت شده و مردم ممرز تمام  قاطعیتِ

 چنان هم، ستاهدیکش به تصویرآزادیخواه و مبارز را ، چهرۀ انسان عاشقیاد شده کتاب طرف دیگر می کشد . او در 

ی اهز خود ارادا هکبردگانی  ،ستا هساخت نیز رسوارا  قداردون همتی و ددمنشی غارت گران و بردگان خود فروختۀ بی م

  کردند.اجرا می  دستورِ بیگانگان رابات وار و دلقک گونه رُ و شتندندا

کتاب  با نشرِ، عام فهم ادبیاتِ گی وساده با این زیبایی واش را رهرو که وظیفۀ انسانیدرود بر معلم دانا و آگاه نسیم 

خونخوار نمی توانند در  این تاریخ را غدارانِ .ستاهتاریخ زند، مکتوب حقایقِ .ستاهرساندنجام اهب« رنجهای مقدس»

  !فراوان. با سپاس مخفی نگهدارندجهانیان  ی دستجمعی عزیزان ما از چشمِهاگور

*** 

 

 استاد گرامی نسیم رهرو عزیز!

کتاب زیبا و پرمحتوای شما را دوست عزیز و مشترک ما حمید جان سیماب برایم داد. از خواندنش حظ بردم و در عین 

مبارزۀ رزم آوران ما در ی بسیار خوب در زمینۀ روشن ساختن هابحق کتاب شما در زمرۀ کار حال از آن بسیار آموختم.

تحاد اهگذشته برای نسل جوان و آینده و در عین حال سند مهمی برای محکومیت جنایتکاران و رژیم جانی وابسته ب

 شوروی خواهد بود.

یی دارد که با سایر های مثل شما از دوستان من است. اما این دوستی خود معیاراهجای افتخار است که نویسند

لی متفاوت است. ازینرو اولین معیار برای چنین دوستی صراحت و حقیقت است که دوستی ما را ی معموهادوستی

 استحکام می بخشد. پس نمی توانم آنچه در ذهنم درین رابطه خطور می کند را نگویم.

 «رنجهای مقدس»استاد گرامی، من کمی پیشتر از همین زمان و همچنین مصادف با همین زمانی که کتاب زیبای 

ی مشترک هاپویا )در رابطه کار، حد اقل با سه نفر از اعضای مرکزیت ساما، زنده یادان میرویس، ازگو کنندۀ آن استب

 )در زندان( در صحبت صریح و در عین حال صمیمانه قرار داشتیم. ساما و رهایی در خارج از زندان( و نعیم ازهر

 آلمان - فارانی فاروق
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خرین بازماندۀ آن اهمثل شما ک ینۀ محدود آن( از شخصآنچه من می دانم )با توجه به محتوای خاص کتاب و زمی

انتظار می رود و میرفت که علل شکست و مخصوصاً دستگیری مرکزیت ساما را برای نسل جوان و آینده ، سلحشورانید

 مبارزان و برای جنبش چپ کشور بیان کنید تا تجربۀ آن ضربۀ مدهش بر پیکر جنبش چپ افغانستان برای تاریخ بماند.

لۀ ابهام می ماند هاست. اما آنچه دراهلل بیرونی آن یعنی اعمال و جنایات رژیم پرچم و خلق درست ترسیم گشتع

 اشتباهات سنگین خود ماست.

ی هاولی باید تأکید کنم که توقع از شما این نیست و نخواهد بود که  در این اثر که مختص شرایط زندان است به بحث

بطور گسترده بپردازید.منظور این است  صورت گیرد ،"ساما"و در میان آن  ،بش چپ کشورعامی که باید در رابطه جن

ز دستگیری و جاوانه شدن مجید کلکانی زمان ا هنهمه دستگیری گسترده و ضربه خوردن رهبری ساما، در حالیکآ هک

ست. این بخشی از رنجهای مقدس ا هحتماً عللی در درون سازمان داشته که درین کتاب بازتاب نیافت، زیادی نمی گذشت

شاره ملهم از آن پارانوایای آشنای سیاسی جنبش ما ا هاست که باید منعکس گردند.اشتباه نشود من در اینجا به هیچوج

ین بسیار مهم ا هبه هیچصورت و ن، نفوذ کرده در سازمان را نشان دهید. نه "مخبران"ز شما بخواهم احیاناً ا هندارم ک

و ساختار تشکیالتی ماست که باید ارزیابی  ها، تاکتیکهابرنامۀ سیاسی، شیوه کار، میتود، هامهم است دیدگاه است. آنچه

 شوند تا روشن گردد که چرا ما اینقدر قربانی را پیشکش کردیم؟

گیرند. اما باید ز تحلیل ما گردی بر حماسۀ خود نمی ا هاینکه عزیزان ما با قامت افراشته به کام مرگ رفتند به هیچوج

بال فاصله بگویم شهامت بی مانند آنها و دیگر رزمندگانی که با تن و روان شکسته زنده ماندند هم نمی تواند اشتباهات 

ی ما را های ما را و شهامتهاما و خودشان را از چشم تاریخ پنهان دارد. تاریخ و حقیقت هر دو بی رحم اند. اگر درستی

 باهات ما را نیز در آن کفۀ دیگر ترازو می گذارند.اشت، به حساب می آورند

نشان می دهد که ما در  - میز این بود که همۀ این ضربات مشابه بودنداهو فاجع -خوردند  هاکه تمام سازمان یضربات

 انقالبیون ما افرادی سرزنده بودند و اکنون که بخود زحمت نمی دادیم و نمی دهیم. درس گیری از تجارب و گذشته

ند نیز زنده و پایدار خواهند ماند. ولی هرگز نباید بکوشیم تا از آنان قدیسانی بسازیم که فقط شایستۀ احترام و اهجان باخت

در بین ما می تواند ما را  "مذهب پنهان "نفوذ نوعی از مذهب و بخصوص  تقدیس اند و نه مستوجب تحلیل تاریخی.

، ین گرایش برزمند و برای نسل آیندهاهتمام آحاد جنبش چپ بکوشند تا علی در این راه گمراه سازد.  در حالیکه باید

 تجارب خود را تحلیل کرده بسپارند.

روحیۀ شجاعت پرستی شده بود که گاهی این روحیه و تفوق  ۀیاد ما باشد که جنبش چپ ما در گذشته شدیداً تسخیر شد

مخصوصاً که ما شجاعت را بیشتر در عمل می دانستیم که در آن بر تفکر و عقالنیت سیاسی،  صدمات بزرگی به ما زد. 

توان گفت، محافظه کاری و رخوتی که عین اینکه بسیار الزم بود اما برای مبارزۀ سیاسی کافی نبود و نیست. حتی می

ر عوامل دیگر، تواند در کنای گوناگون ظاهر شد و تا هنوز ادامه دارد، میهاشکال و مقیاساهبعد از آن  در تمام جنبش ب

 ی فارغ از عقالنیت باشد، که در نخستین پیچش تاریخی و سیاسی به ضد خود مبدل گردیدند.هانتیجه همین شجاعت

ولی آنچه بیشتر الزمی است و بود و خواهد بود، شجاعت در عرصۀ تفکر است که متأسفانه در تمام آحاد جنبش چپ 
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را بدوش بگیریم اما قادر نبودیم و یا  هاوظیفه گذر از سخترین آزمون  ست. ما حاضر بودیما هکمترین طرفدار را داشت

حتی در زمانیکه دیگر اشتباهات ما مخصوصاً در زمینه  نمی خواستیم بار مسئولیت اشتباهات مان را بر دوش بکشیم.

دیگر فراموش کردن و یا  بودند که ، آنقدر زننده، واضح و آشکار میهاسیاست گذاریها و مبارزه فکری در درون سازمان

بار  "من"پنهان کردنش ممکن نمی بود، هیچ شانه و یا دوشی حاضر نبود که با شجاعت پا پیش گذارد و بگوید

م،  بدوش می اهین دلیل و آن دلیل مرتکب شدا همسئولیت این اشتباه یا این ارزیابی و یا این سیاست گزاری را که ب

، اشتباه کردیم "ما"سانترین شیوه رو می آوردیم و میگفتیمآ ه)بسیار ببخشید( ب شد که ن میاهدر آن صورت نتیج گیرم.

رهبری جمعی و مسئولیت "کامالً از دستور کار خارج کرده بود. به عوض  هاکاری که مسئولیت فردی را در سازمان

 "رهبری فردی و مسئولیت جمعی"ی انقالبی در جهان بود و هست، عمالً هاصل سازمانی در تمام سازمانا هک  "فردی

و اینهمه از همین عدم  ی چپ را در افغانستان تقریباً همسان هم، سیاه کرد.هاگشت که  روزگار تمام سازمانبر قرار می

شجاعت در زمینه  تفکر ما  ناشی  می شد که با تأسف تا هنوز هم این عارضه برطرف نگردیده و در جنبش چپ در کنار 

 ست.اهورت عمده، سبب استمرار  وضع موجود گشتسایر عوامل، بص

این درد یا عارضه تنها مختص ساما نیست. این دردی است که جنبش چپ انقالبی ما را از زمان بوجود آمدنش تاکنون 

باال ید بسیارآرزو دارم در این راه و با توجه به نکات اهپس از آنجا که کار مهمی را آغاز کرد کند و می آزارد.همراهی می

و .. ی ما .ها"درست"این .. ما . "اشتباهات"این  پیشقدم ما شوید تا در ضمن از قلم شما به تاریخ و نسل فردا بگوییم:

 که درین راه کشیدیم. "ی مقدسیهارنج"اینهم 

*** 

 

 «ی مقدسهارنج»به پیشواز طلوع 

جان سپردن و مُردن در راهی  مقدس خواهد بود که هدفش واال و متعالی باشد.رنج کشیدن ومنحت بردن در راهی 

چگونه مقدس خواهد بود  جان دادن و رنج بردن در راه بر  شرف و سر بلندی انسان باشد. قداست دارد که هدفش حفظِ

اندوختن ثروت و  که هدفش ارضاء هوس، یچی واالیی دارد زحمت و تالش در راه ی؟اهاشغالگر و بیگان آوردن اهدافِ

 صاحب چوکی و مقام شدن باشد؟

ی است میان صبح هاسحرخیزان مومن نیک میدانند که چی تفاوت ند.اهاز این تفاوت بنده گان راستین خداوند خوب آگا

ب و طلوع ی است میان غروب آفتاهاو شگرد هاروستائیان و شبانان نیز آگاهند که چی راز صادق و صبح کاذب.

 هادر همین لحظه، ی به چشم میخورد و نه نوریاهمیگویند وقتی آفتاب غروب میکند در کوتاه مدت نه ستار ستارگان.

 به پندار اینکه خورشید و، شادی سر میدهند و با زبان حال ظلمت و سیاهی را جشن میگیرندو جغدان و خفاشان هلهله 

با پرتو افشانی ، ولین ستاره و ستارگان شام طلوع میکنندا هنی ادامه مییابد کست. این هلهله و شادی تا زمااهنور مرد

 کانادا - تورنتو - لبیب فرهاد
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. به مصداق این سرود مبارز ن و ضمیر شب پرستان چیره میگرددیکباره سکوت مرگبار بر زبا، ستارگان در دل ظلمت

 هردم شهید قسیم اخگر:

 در تیره گی مبهم و کمرنگ شامگاه

 کز نای آفتاب 

  هابتراود ظاللبر دامن افق 

 خفاش پیر صیحه کشان میدهد صدا

 ست ا هخورشید مرد، هاهان! ای کالغ

 من خود به چشم نحس خودم مرده پیکرش 

 م اهبر دار میر شب آونگ دید

 گسترده باد ظلمت و پیوسته باد شب

 هورا ، هورا، هورا

 ست.اهند که خورشید حقیقت مرداهدل باور کرد سیه کاران کور، ی ظلمت و ظاللاهدر گستر، باری چنین است روزگار ما

 ".ماهمن کسی را نکشت"زوزه میکشد که  "خاد"رئیس آدمکشان  ست.اهدو باره صدای نحس هورا گویان مزدور بلند شد

اردو و » "ز آن پشیمان باشما هم کاهمن عملی را مرتکب نشد"آن کودتاچی وطنفروش شاخ و شانه کشیده میگوید 

 راه می اندازد . «هامناظره»با یارانش مینویسد و  را «سیاست

 روزگاری عجیبی است نازنین"

  "نداهرا رهانید هاند و سگاهرا بست هاسنگ

ی هاو درد هاهنوز زخم ست.اهی پلچرخی ،بگرام و خواجه رواش خاک نشدهاهنوز استخوانهای سرفرازان ما در پلیگون

ی هاسرد خانه، تعمیر صدارت، در شکنجه گاههای خاد ششدرک، خادیستان ۀما ناشی از شکنج ۀمردان و زنان آزاد

هنوز شیون و زاری  ست.اهشکنجه گاههای پیدا و پنهان دیگر از جسم و روح آنها دور نشد هاچارصد بستر و صد

خانه و دفتر ربوده شده و نیست طنین انداز است که فرزندان و برادران شان از سرک،  هاخواهران و مادران ما بگوش

ما  سر بلندِ از نام شهیدانِ، دیگر ۀلست نا نوشت هاپنج هزار نفری وصد، ی دوازده هزار نفریهاهنوز لست نابود گردیدند.

جنایات و قوادی شان برای ، ند که تمامی وطنفروشیاهآنها پنداشت چی بگویم؟ در پیشروی وابستگان آنها قرار دارد.

چنین است که در دل سیاهی و ظلمت دو باره ، زدوده شده  است های مکدر شب از خاطرههادر البالی الیه هاروس

 اما غافل از آنکه :، نداهزوزه هورا ،هورا  سر داد

 اما به ناگهان 

 آژنگ غم خطوط مسرت را 

 و پاک میکند اۀ از چهر قیرگون

 و تیر میکشدا ۀچشمان خون گرفت
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 در امتداد شوم نگاهش ستارگان 

 هزار چندین – هزار – صد – سه –دو –یک 

 پندار پوچ و خام سیاهش را

 با رویش مداوم خود خنده میزند 

 !خورشید  زنده باد

 پیوسته باد نور

بر شب یک یک به تاللو  ستارگان  در، فتاب نمی میرداهباری تاریخ گواه است که حقیقت گم و نابود نمی شود، چنانک

 ت  پرتو می افشانند.ئبر زوایای جنایت و دنا ژرفنای سیاهی و ظلمت را میدرند و، میخزند

خاطرات استاد وارسته   «ی مقدسهارنج»ست اهبلی! یکی از این ستارگان تابناک که تازه بر آسمان ظلمتبار ما طلوع کرد

« ی مقدسهارنج» ست.اهتابانید هااریو سیه ک هانسیم رهرو است که روشنی حقایق را از سطح به عمق سیاهی

ی هولناک خاد و زندان پلچرحی در انتظار اعدام  به سر هاگاهخاطرات مردی است که ده سال تمام را در شکنجه

و مردان سربلندی را میخوانیم که هست و بود خویش را فدای شرافت  ۀکارنام «ی مقدسهارنج»در  ست.اهکرد

، ضیاءالحق هروی سلطان احمد، ،أزمری صدیق ،احمد ضی، چون انیس آزاد یمردان ،نداهسربلندی سرزمین شان کرد

 و هزاران دیگر ... هاصدو  ...شاپور قریشی، انجیر میرویس 

 "اندر این ره کُشته بسیارند قربان شما"

دن اهداف اجنبی و را میخوانیم که چگونه جهت برآور یاعمال اشخاص فرومایه و ذلیل «ی مقدسهارنج»همینگونه در 

خان آقای  ،مستنطق سید اکرام، غالم محی الدین عمار افراد  چون جالل رزمنده،، دشمن جانکنی و پا دوی دارند

واسع  ،نگشتانش وصل میدارد(ا هی برق را بهاولین سیلی را برویش حواله و اولین سیما هخادیست )همشهری رهرو ک

ی هارنج»برازنده گی  وغیره. قوماندان بالکالدین پنجشیری شمس، چایدارباشی اطاق و لطیف کارمند شعبه خاد

 :ز نثر زیبا و ادبیات  واال در دو چیز استا هگذشت «مقدس

 صداقت در گفتار  - ۱

  معیار در انسانیت – ۲

ساده و ، بدون اینکه قهرمان سازی کند، بدون افراط و تفریطاستاد رهرو وقتی از خود سخن میگوید مانند انسان عادی 

فکر میکردم که " :از جریان برقی که حس میکند، ی رکیکی که میشنودهااز دشنام، را مینویسد هاریا حقایق و رویدادبی

اشا میگذارد وقتی حال زار بعد از شکنجه را به تم "یم و آنچه در شکم و سینه دارم از دهانم خارج میشوندهاروده

و یا  "ترکیبی از چرک و خون و عرق و ادرار. ،به پیش بند قصاب می ماند، یم به تنم چسپیده بودهالباس" :مینویسد

به هم  هااند. دیوارحس میکردم  زیر پایم خرمنی از آتش افروخته" :و را برای اعدام میبرند میگویدا هوقتی حس میکند ک

چایدارباشی "زندانیان را رنج روانی میدادند مینوسد ، ی حقیر که به دستور خادهاو یا وقتی از انسان ،"نزدیک شده بودند

ی فقیر و بی پایواز از در ستیزه پیش می آمد و در مقابل هابا زندانی خود مینازید ... «مقام»و  «منصب»اتاق ما به 
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لقب داده  «دُمباشی»نبود  که زندانیان اتاق چایدار باشی را  ذلیل دُم می جنباند. بیجا هو جواسیس چون روبا هاپولدار

می « ی مقدسهارنج»را به حساب  هااو به دنبال بهانه میگشت تا دست به یخن من بیاندازد. من این همه جفا ...بودند 

 ."شمردم و صبر پیشه میکردم

استاد یکی از  ست.اهانعکاس یافت «مقدسی هارنج»ی دیگر رهرو است که در هاانسانیت در معیار یکی از مشخصه

ز یک سامایی سربلند صحبت ا هاو در این اثر همانگونه ک میباشد.( ساما) زادیبخش مردم افغانستانآی سازمان هاکدر

شکسته و تسلیم پذیر سامایی دیگر نیز ، زبونۀ ز چهرا ههمانگون، ی افتخار آمیزش سخن میگویدهادارد و از کارنامه

سخن  استاد باشی محمد عادل ی غرور آفرین انجنیر نادر علی دهاتی و هاز کارنامهاهاو همانگونه ک دارد. هاسخن

 دگروال عبدالشکور، استاد قادر، نطاق اوریاخیل،، مقاومت و پایداری حاجی نسیم ز انسانیت،ا همیگوید همانگون

 نایب خیل که هیچ کدام آنها به سازما نش وابستگی جوهر کوهدامنی، عتیق اهلل داکتر ابوذر،، انجنیرشکور خرم خیل

جنسیت نیست.  وزبان ، در گرو سمت هانزد استاد رهرو معیار سخن میگوید و اعمال و سر بلندی شانرا  می ستاید. ندارند

گی کوشا و دهزادی و آزاآ هی سازمانی  و حزبی می بیند. او انسانی را  می ستاید  که در راهااو انسان را ورای وابستگی

 ند . اهگی شان بکار بستهوفا و صفا را در هر قدم زند، ست که سخایاهمقاوم باشد. اوستایشگر مردان و زنان آزاد

ست ی را که نباید فراموش کرد ایناهدشوار است. نکت، چنانکه بسیار است «ی مقدسهارنج»باری سخن گفتن در باره 

بعاد جنایت و ا هابیم کیدر می ،نداهنداختا هفواا هخالف تصور عام و خالف آنچه ب «ی مقدسهارنج»که با خواندن کتاب 

، ستاهکی و امین نبودهزمان حکومت ببرک کارمل و ریاست خاد نجیب کمتر از جنایات و کشتاردر زمان تر کشتار در

 ست. اهبلکه بیشتر شد

رزوی اینکه  قسمت دوم این خاطرات  که در بر گیرنده سه سال دیگر زندان است نیز در آسمان تار آ هبا این مختصر ب

 سرزمین ما طلوع کند. 

*** 

 

 «ی مقدسهارنج»پشتِ صحنۀ 

امحایِ فزیکی مخالفان سیاسی. صطالح دموکراتیک خلق مبتنی بود بر سرکوب مردمِ افغانستان و ا هحاکمیتِ حزب ب

بر اساسِ همین  جز بگیر و ببند و بکش و بگریزان.، گویی هیچ ارزشِ انسانی در دستورِ کارِ این حزب محل نداشت

سرگردانِ  هاپُر از آدم شد و خانواده هازندان، ی نازنینِ ما زیرِ خاک رفتندهاسیاستِ ظالمانه بود که تعداد زیادی از انسان

 ی شان.هاگم شده پالیدنِ

ز او احوال ا هخورشیدی بُردند. آخرین باری ک ۱۳۵۷برادرِ بزرگم داکتر سیدعابد شاه را به تاریخ چهاردهم قوس سال 

 یادش گرامی باد! او را به سرنوشتی رساندند که ما از آن بی خبر ماندیم.، بود. از آن تاریخ به بعد ۱۳۵۸سرطان ، گرفتیم

 هامبورگ – شاه حامد سید
 ۲۰۱۵نوامبر 
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سید صاحب شاه را ربودند و مدتِ شش ماه را در زندانِ پلچرخی سپری کرد. به ، موی سپیدم بود که پدرِ ۱۳۵۸سال 

زندانی شد و پنج ماه را در زندانِ ، برادرم سید طاهر شاه که متعلم صنفِ نهم مکتب غازی بود ۱۳۵۹در سال ، دنبال آن

ی خانواده غیر از من کسی باقی هااز مردچون  ، ی زندان برومهامن مجبور بودم تا پشتِ دروازه پلچرخی گذشتاند.

کنارِ  هارفتم و زهرِ کشندۀ انتظار و بی مروتی زندانبان را چشیدم. روز های بستۀ زندانهاپشتِ دروازه هانمانده بود. بار

، زندانِ پلچرخی، روز دیگر به  زندانِ صدارت، می نشستم، روزی به زندانِ شش درک هادرب ورودی یکی از زندان

زندانِ شهرِ جالل آباد و زندانِ مخفی خانۀ نقیب در شهر نو کابل. از اولِ صبح تا نزدیکِ شام منتظر می ماندم تا مگر 

ندازۀ عقب دروازۀ زندان نشستن نباشد. این ا هشانس یاری کند و احوالی از گمشدۀ ما برسد. شاید هیچ زجری در دنیا ب

دردِ استخوان سوز را هیچگاهی نمی توانم از یاد ببرم و قادر نیستم بر عامالن آن همه جور و جنایت ببخشایم. اصالً 

 جنایات بی حد و حصر نوکرانِ خانه زاد روس بخشیدن ندارد.  

می افتم که  من و  هابه یاد آن روز، سیم رهرو را می خوانمم ناهامروز که خاطراتِ زندانِ دوستِ نازنین و رنج کشید

ی پریده عقب دروازۀ زندان می نشستیم های خسته و رنگهاموی سپیدان و جوانان با چهره، کودکان، تن از زنان هاصد

 و پرچم بودیم.  خلق و به تکرار شاهدِ قساوت و بی مروتی باند مزدور

، دروازۀ آهنین، ی بردارهاست. در آن هنگام فقط می توانستم دیواراهیادی گذشتی زهاتا کنون سال هااز آن روز

بدون آنکه بدانم آنسوی دیوار چه می گذرد و چه ، ی بلندِ زندان را ببینمهاپاسبانِ عبوس و برج، ی خاردارهاسیم

ی تاریک با هایا سلول ی شکنجههامحشری جاریست. من فقط با رنج خودم آشنا بودم. از رنج کسانی که در اتاق

دستم را گرفت و « رنجهای مقدس»ی زخمی افتاده بودند اطالعی نداشتم. اکنون که های شکسته و انگشتهاقبرغه

برای درهم «( واد»و « خاد« »کام» «ساگا)»ی افغانی آن هابی و شاخهجیداخلِ زندان برد، فهمیدم که سازمان کا

، از دهلیزی به دهلیزی، ست. من با نسیم رهرو از سلولی به سلولیاهکوبیدن فرزندانِ این میهن با چه خشونتی عمل کرد

 ی و از بالکی به بالکی رفتم و زندان را از درون دیدم. آشنایی با درونِ زندان واهی به پنجراهاز پنجر، تاقیاهاز اتاقی ب

ی هابی رحمی و ضدیت با ارزش، بی تفاوتی، بد رفتاری، ن قساوتآ هک فضای داخلِ آن به من کمک کرد تا بدانم

، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه، رهرو عزیز در هر لحظه، ای که من در هر دو هفته یکبار از جانورانِ دو پا می دیدمانسانی

 ست.اهبا آن دست به گریبان بود هاهر ماه و سال

هر اتاق و هر بالک برد و با یاران و دوستانم مقابل کرد. دوستان ، هر سلول، مرا در هر دهلیز« ی مقدسهارنج»کتاب 

فابریکه و از روی سرک دستگیر ، مکتب، دانشگاه، دفتر، به دستورِ بیگانگان آنها را از خانه« خاد»دم ربایان آ هعزیزی ک

یی که کشیده هاکِ آشنایانم سخن زدم و از حال و احوال شان پرسیدم. از شکنجهکردند و به زندان انداختند. با یکای

ند. با هرکدامِ این عزیزان شکنجه شدم و در اهچه مصیبتی بر سر شان آورد هابودند آگاه شدم و پی بردم که خادیست

، ن عزیزان مایۀ افتخار من استمقابلِ استقامت و پایداری شان سرِ تعظیم فرود آوردم. اگر استواری و روحیۀ عالی ای

دلم را داغدار ساخت. این داغ را التیامی نخواهد بود. از آخرین لحظاتِ  ، ستاهعذاب و زجری که بر آنها اعمال شد

زمینه ساز شد که با آنها آخرین وداع را بکنم.  چه وداع « رنجهای مقدس»زندگی این قهرمانان اطالع پیدا کردم. کتاب 

 دردناکی! 
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 "نده می رود و آشیانه می ماند.پر"

بطور غیر مستقیم قدم به ، یت هنگامِ نوشتنِ این کتاب آگاهم. زیراهادوستِ به جان برابرم رهرو! من از خون گریه کردن

نخستین قسمتِ خاطراتِ زندانت را به ، م. اولین باری که با هم دیدیماهقدم تو را در نوشتنِ این خاطرات همراهی کرد

نوشتنش آسان نیست. خواب " خواندی. من رفیقانه خواهش کردم تا نوشتن را ادامه بدهی. تو شکوه کردی و گفتی:من 

مالقات  هابا زندانی، می روم هاخوردن و نوشیدن بر من حرام می شود، دوباره به پشتِ میله، را از چشمانم می گریزاند

به  ..زنجیر و زوالنه .، قفل، ی تنگ و تاریکهااتاقک، ترش پهره دارپیشانی ، با من سخن می گویند هامی کنم، اعدامی

رنجور و ، وقتی بارِ دیگر دیدمت، خسته "این درد زایمان را باید تحمل کنی.، هر طوری که شده" گفتم: "نظرم می آیند.

نجام می ا هری کارزش کا، مضطرب به نظر می آمدی. راستش که دلم برایت سوخت، اما کشیدنِ اینهمه درد و عذاب

، دادی را داشت. من شهادت می دهم که تو با نوشتنِ این خاطرات چه زجری را متقبل شدی، دوباره به زندان رفتی

، ی هم به خواب رفتیاهعدامگاه بردندت. نوشتن این خاطرات خواب را از چشمانت ربود. اگر لمحا هشکنجه شدی و ب

ز تو ا هبنازم که زیرِ این بارِ سنگین قامتِ رسایت خم نشد و این کارِ بزرگی ککابوس به سراغت آمد. همت واالی تو را 

نجام رساندی. این دینی بود به گردن تو که باید در مقابل ا هصداقت و صمیمیت ب، با اینهمه زیبایی، انتظار می رفت

 تی می گیرد! ی سخهامتحانا همردم و تاریخ کشورت ادا می کردی. وای که زندگی از ما چ، رفقا

هم رسا و هم دلنشین. به دارویی می ماند که هم تلخ است و هم شفابخش. خواندنِ  هم زیباست،« رنجهای مقدس»

ولی بسیار ضروری است. نخواندنش بی خبری از ، این کتاب بدون ریختاندنِ اشک و خونِ دل خوردن امکان پذیر نیست

، و کشتار هی فجیع شکنجهای از رویداداهگوش« رنجهای مقدس»نشر بخشی از تاریخ زندان و زندانی است. با چاپ و 

در درون زندانِ رژیم مزدور شوروی به نمایش گذاشته شد و ثبتِ تاریخ گردید.  همچنان مقاومتِ جانانۀ زندانیان سیاسی

ین اهب نداهر بردز دمِ تیغ دشمن جان سالم بدا هبسیاری از روشنفکران و بخصوص زندانیان سیاسی ک، با کمال تأسف

ی تجارب ارزشمند و خاطرات مهمی در سینه دارند که می ترسم خدا اهند. شکی ندارم که عداهموضوع کمتر اعتنایی کرد

 نخواسته زیر خاک برود.

ست. اهانصاف و صداقتِ کم نظیر را یافتم. حوادث خیلی دقیق و توأم با دقت ثبت گردید، من در این کتاب امانتداری

ین کتاب را بخواند اهسیال و بدور از خیال پردازی و گزافه گویی است. هرکسی ک، جذاب، زنده، ت کتاب نهایت زیباادبیا

بردباری و رازداری  در هر ، صبر، مروت، مقاومت، رفاقت، هوشیاری، استواری، جوانمردی، نسانیتا هپی خواهد برد ک

ست. خواننده با دو تیپ زندانی روبرو می شود: آنهایی که اهشد سطر و پاراگراف آن به طرز نمایانی به تصویر کشیده

بی ، کم شیمگی، سستی، ثبات رساندند. طرف دیگراهمقاومت کردند و شهامت و فداکاری را با خون و رنج خویش ب

 باوری و نیمه راهی کسانی را می بینیم که شکنجه و فشار قامتِ شان را خم کرد. 

ی زیادی را در پیش دارد. برای روشنفکرانِ مترقی و آزادیخواه کشورم هاما هنوز فراز و نشیبمن اعتقاد دارم که جامعۀ 

سخن بیجا ، خوانده شود هااین کتاب درس نامۀ خوبی خواهد بود. اگر پیشنهاد کنم تا این کتاب در حلقات و کنفرانس

 نخواهد بود. 
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ان ما هنوز مکتوب نشده بود.  یکی از دالیلی که تلفاتِ ما شکنجه و استنطاق مبارز، در زمان ما تجارب مستقیم زندان

ز اینگونه تجارب که اهست.امید وارم نسلِ امروز و فردا با استفاداهی با ارزش بودهانبود و کمبود همچو کتاب، باال رفت

 راه شان را به درستی ببینند. ، ستاهبه قیمت گرانی به دست آمد

 مرت!مید صحت و سالمتی و طول عاهب

 چشم در انتظارِ چاپ جلد دوم رنجهای مقدس! 

*** 

 

 

 «ی مقدسهارنج»ی نهفته درهارنج

 

 این روزها بار سال می گذرد. ۳۲از زندان پلچرخی کابل رها شدم، تا نگارش این سطور  از روزی که نگارندۀ این سطور

ست و بار دیگر شکنجه شدم. احساس کردم که بازهم در نظارت اهمشغولیت روح و روانم بودفضای زندان  دیگر هوا و

تاق تحقیق فرا می خواند. در خاطرم می اهتحقیر ب ظف اسمم را صدا میزند و مرا با توهین وؤخاد هستم و سرباز م ۀخان

ش در برابرم می بینم با یک اهست خوردعبوس و شک ۀف مستنطق را با چهرؤتاق تحقیق، روا هآید که به مجرد ورود ب

به جانم می افتد و  هامانند درنده اًش را سر می برد. مجدداهی تکراری من بازهم حوصلهامشت سواالت تکراری. جواب

ف، در لت و ؤقاسم عینک وارد اتاق می شود و نتیجه را می پرسد و با شنیدن جواب از رو به لت و کوب آغاز می کند.

 وی همدست می شود. کوب من با

ادعای عدالت  یی را که در کرسی کاذب زیر نام وهاهمان ،ی جنایتبار را دیدمهاوچهره «ختصاصی انقالبیاهمحکم»

عدام اۀ نشسته بودند و چه زبونانه و با ترس و وحشت، حکم اعدام صادر می کردند و سرهای نازنین بسیاری را به جوخ

 می سپردند.

را دیدم که در تابستان داغ کابل بیشتر از ظرفیتش، زندانیان را به زندان پلچرخی انتقال می  "دیگ بخار"موترهای 

ثار آ هی اول و دوم و سوم پلچرخی را دیدم که چندین هزار محبوسی را درخود جای داده بود که همهابالک دادند.

و عدم دسترسی به داکتر و دوا، نبود آب  هاگرسنگی ی قرون وسطایی را در بدن شان به یادگار برده بودند.هاشکنجه

، ها، برق دادنهای روحی، ولچک کردنها، شکنجههاو دشنام ها، فحاشیها، تهدیدها، بیدارخوابیهاجوش، کوته قفلی

، سرور و ضبطوی گربت وال، قربان سعید، شمس الدین کور، هایناۀ ضافاهو ب دیگر احساس کردم. را بار هابی تشنابی

که چه بیرحمانه  دیگر را دیدم ۀمزدور و خود فروخت ۀچهر هاقوماندان عمومی و ده أک معاون سیاسی، خواجه عطهوت

ین فکر بودند تا ا هب روز هر و کردند می شکنجه و توهین و تحقیر  برای خوش خدمتی به بیگانگان وطنداران شان را

 شکنجه را بیاموزند و بکار برند. ی تازۀهاشیوه

 آسترالیا، سیدنی – خیل نایب هللا عتیق
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ی پولیگون برده شدند؛ که لحظات خدا هایی را دیدم که به دست ناپاک این مزدوران خود فروخته به قتل گاههاآن

حساس کردم اسمم را صدا میزنند و اهاز سخت ترین ایام زندان بود. درگیر و دار این خاطرات بودم ک هاحافظی با آن

 "!کاالیت را جمع کن" دستور می دهند:

نمی  هاست. با این تصور که مرا به پولیگون می برند، با دوستان خدا حافظی می کنم. اما ایناهشتشب گذ ۀساعت از نیم

ن اتاق و ازین آ هست. ازین اتاق باهتفاق افتادا هخواهند آدم را به یک بار بکشند. این ایجاد تصور مرگ بیشتر از صد مرتب

انسان تا چه میزانی باید مقاومت داشته باشد که بار این همه  .ن بالک. گاهی در نیمهً شب و زمانی سر صبحآ هبالک ب

ند زندانیانی که بار آن همه شکنجه را با نیک نامی به سرمنزل اهشکنجه را تحمل و به شانه حمل نماید. اما کم نبود

 ند.اهی مختلف به چهرۀ دژخیمان خندیدهابا گونه مقصود رسانیدند و

از قلم توانای نسیم رهرو بود که ده سال از بهترین  «ی مقدسهارنج»دلیل باز آفرینش خاطرات تلخ آن ایام، خواندن 

 ست.اهی حزب دموکراتیک خلق گذشتانده و شکنجه شدهای زندانهاو کوته قفلی هاایام زندگی را در تاریک خانه

ی هارنج»ۀ ند، از درد و رنجی که نویسنداهخاد سپری کرد ۀنکسانی، مانند من که مدتی را در زندان و یا نظارت خا

ست به خوبی آگاهند. هر برگ این کتاب خاطرات آن روزهایی را در ذهنم زنده کرد که جاسوسان حزبی اهکشید «مقدس

گی درنده ی درنده دنبال شکار می گشتند و هر کجا که دیگراندیشی را به دام می انداختند باهاو خادیست مانند شکاری

 تمام به جانش می افتادند و لت و کوب و شکنجه را آغاز می کردند.

 که در یک کتاب گنجانیده شود. اماو پرچم بیشتر از آن است  خلقناگفته پیداست که عمق فاجعه عمیق تر و قساوت 

ی مخوف آن هازندانی متواتر است توانسته تصویر جامع و مستندی از هاکه حاصل ده سال شکنجه «ی مقدسهارنج»

ترین کار در ند اما باید این را نیز گفت که مشکلاهبه درستی تصویر شد هان مصیبتاهحزب جنایتکار ارائه نماید. گرچ

ند نمی توان عین اهاحساس کرد هاست. آنچه را که زندان دیدهاهمستند سازی همچو جنایات، انتقال احساس به خوانند

 ست از حدود این وظیفه نیز برآید.اهتوانست «ی مقدسهارنج»ده منتقل کرد که خوشبختانه همان احساس را به خوانن

متجاوزین شوروی بر زندانیان دربند گذشت از  ی رژیم کودتای ثور وهای دهشتناکی که در شکنجه گاههاشرح واقعیت

دیگر، از جانب  برابر شکنجه گران بوم در و یک جانب و مقاومت دلیرانه و رشادت تحسین برانگیز فرزندان این مرز

این نه تنها بخشی از تاریخ کشورماست بلکه شرح رویدادها و جنایاتی  تاریخ سپرده شود. ن است که به حافظۀ آ هشایست

مسبب آن است. تاریخ حاکمیتی که شاهد جنگ، شکنجه، آدم  است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان مرتکب شده و

ند و هر کدام در حد توان، چشم دیدهای اهین کار پرداختاهتعدادی از هموطنان زندان دیده ب ربایی و جنایت است.

ی رژیم کودتا به های طاقت فرسا در بیدادگاههایی دیگر که پس از تحمل شکنجهو سوگمندانه عده ،نداهخویش را نگاشت

ها و تجارب شان را دراختیار دیگران قرار دهند ی اعدام سپرده شدند وقت آن را به دست نیاوردند تا چشم دیدهاجوخه

 ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارائه دهند.هامی توانست اسناد بیشتری از فجایع، جنایات و وحشی گریاً که یقین

ست، اهخونبار دیگر را پشت سر گذاشت ۀن وقایع و حوادث سه دهآ هکنون کاهین پندار باشند کاهشاید هم عده یی ب

خونین شرایطی است که سنگ بنای آن  ۀخیر کشور اداما هشکی نیست که وقایع سه ده ؟نویسی آن چه سودی داردباز
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ن آ هتمامی واقعات و حوادث بعد از خود مشهود است. گرچه ک با کودتای ثور گذاشته شد و نقش رهبران آن حزب در

را  آن هرگز الزم ندیدند تا از زیر بارعذاب وجدانی خودست؛ اما مسببین اهمردم باقیست و فراموش نشد ۀجنایات درحافظ

 اعتراف نمایند و ضرورت معذرت خواهی از مردم را مطرح نمایند. هاز آن جفاکاریاهبرهانند و به گوش

و پرچم دیده  خلقی هازندان، حتی در بهترین حاالتش، نمی تواند برای انسان خوشایند باشد. اما شرایطی که در زندان

چیت در شیلی شنیده بودیم؛ و وقتی صحبت از فرانسه، ساواک ایران و رژیم پینوز باستیل ا هتر از آن نوعی بود ک بدشد، 

شکنجه یعنی توسل به  زندان و اسارت به میان می آید، اشکال شکنجه با تمام ابعاد نیز در پیش چشم ظاهر می شود.

مورد بازجویی با وسایل و ابزار مختلف. هدف دیگر  ن اعتراف از فردِفشار و وارد کردن عمدی اذیت و آزار به منظور گرفت

ز اهآثار روانی بجا ماند شکنجه وادار ساختن شکنجه شونده به تسلیم و همچنان تحقیر و توهین شخصیت اوست.

ین ا هعمر شخص شکنجه شده را همراهی می کند. از جمل ی طوالنی و نامعلوم و گاهی هم تا آخرِهاشکنجه تا مدت

که شدت شکنجه زیاد باشد اثرات آن نیز بیشتر و مدت دوام آن  یاهو به هر درج ،آثار اضطراب و عدم حس امنیت است

شکنجه گر با توسل به شکنجه نه تنها شخصیت و کرامت شکنجه شونده را نشانه می گیرد  اثرات نیز طوالنی تر است.

و موجودیت خودش را در  أاما رژیمی که پشتیبانی مردمی نداشت و بق بلکه بر وجدان و کرامت خودش نیز پا می گذارد.

 ن هدف به شکنجه و زندان و اعدام متوسل می گردید.اهنابودی دیگران جست و جو می کرد برای نیل ب

را که به  «ی مقدسهارنج»فراز بیرون آید و  یی بود که توانست ازین آزمون سخت سرهاخوشبختانه نسیم رهرو از آن

ست، به اهش را باز آفرینی کرداهی نهفته در سینهاو یک بار دیگر رنج ستاهیقین برگ برگ آن با خون دل نوشته شد

 یکی از معتبرترین اسناد حاکی ازجنایات حزب دموکراتیک خلق ثبت تاریخ نماید. ۀمثاب

قادر گردد جلد دوم این اثر ارزشمند را نیز ی خونین نسیم رهرو گذاشته باشد تا هاامیدوارم گذشت روزگار مرهمی بر زخم

جا دارد از بنیاد انتشارات شاهمامه و زحمات شان در چاپ این کتاب نیز ابراز امتنان نمود و  تحریر در آورد. ۀبه رشت

  ی بیشتر برای شان آرزو نمود. هاموفقیت

*** 

 

که دوران  می باشد ما کشورِ انقالبی و وطندوستِ، ی آزادههایکی از انسانو مقاومتِ زجر  سرگذشتِ« ی مقدسهارنج»

 .ستاهباند تبهکار  دموکراتیک خلق گذرانیدحاکمیتِ در زمان  پلچرخی مخوفِ جوانی اش را در زندانِ

 «رنجهای مقدس» .سنگ را آب می کند که دلِ حکایتی استمقاوم  وعیار  تحقیق و شکنجۀ این مردِ، گرفتاری جریانِ

 ی آینده با چنگ زدن بر این سندِهانسلامیدوارم  .ی کشورامروز و فردا برای نسلِ تاریخی ی است دارای ارزشسند

شان انسانی ضدِ ی دروغین مدعیان طبقۀ کارگر و دهقان را نخورده و به ماهیتِهافریب شعار و درس آموزی از آن مهم

 نتخاب نمایند.ا هشان را آگاهانه و پژوهشمندانپی برده و راه 

 آلمان، بن - شهاب بریالی
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جوانمردی و ، عیاری، صداقت ی از شرافت،اهاین مرد چند بعدی که نمون، نوشتۀ استاد نسیم رهرو «ی مقدسهارنج»

زیرِ مقاومت در  و از آن آموخت. یافتمی توان  یی راهااندرزو  هاراز، کتاباین  در هر سطر و پاراگرافِ ،می باشدرفاقت 

تهدید و برابرِ تحقیق و سوال و جواب و استواری در جریانِ زیرکی و هوشیاری در ، ی گوناگون و طاقت فرساهاشکنجه

ی ما می و خارج از زندان ثبوتی بر مدعا درونِ زنداننعکاس آن در ا هکنسیم رهرو است ی برجستۀ هاارعاب از ویژگی

 .باشد

و  ر کندب کتاباز  چشمعام فهم و گیراست که خواننده به ندرت می تواند ، عالی، نویسنده چنان جذاب گارشِن سبکِ

ی آزاده و دلسوز به وطن و هااین کتاب و داشتن آن را به تمام انسان خواندنِ متباقی آن را به فردا موکول نماید.

گرانبها و پُر ارزش را برای استاد رهرو تبریک گفته و  همچنان چاپ این اثرِ .هموطن تأکید نموده و آن را واجب می دانم

  زندگی مملو از سالمتی و موفقیت برایش آرزو می کنم.

*** 

 

 

 بنام  خداوند دادگر

 سی مقدهای دربارۀ رنجاهشم

 وایمــاناخـالق  ستاهخدایت داد نسیـم رهـرو،ای فـرزنـد افـغـــان

 شدی درپیش وجدان شاد وشادان  نکردی خم سرت برخلـق وپرچـم

ی صحی زیادی هاخداوند منّان و نهایت مهربان را سپاس بیحد و شکرانۀ بی پایان که در همین اواخر با وجود تکلیف

این کتابها  عنایت فرمود.که دارم برایم توفیق مطالعۀ سه کتاب از فرزانه فرزندان وطن عزیزما را از سایت وزین گفتمان 

جلد دوم )جنایات  «جنایات حزبی» -دوم؛ شمیهاخاطرات زندان دکتور محمد عثمان «فرارازکام مرگ» -اول عبارتند از

خاطراتی از شکنجه  «ی مقدسهارنج» -سوم؛ و محمد شاه فرهوداز هفتم ثور( دربارۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

 سیم رهرو.محمد ناز در زندانهای خاد 

از آن مدت پانزده سال را تا ترک اجباری وطن  بنده که مدت هفت سال را در اتحاد شوروی سابقه تحصیل کرده و بعد

ین وطن فروشان خلقی و پرچمی، به منزلۀ ستون فقرات حزب ا همحبوب ما در انستیتوت پولی تخنیک کابل که بگفت

و چه در زمان تدریسم در انستیتوت پولی تخنیک کابل، این نوکران  چه درشوروی سابقه، کثیف شان بود، تدریس نمودم

و چاکران سوسیال امپریالیزم شوروی را خوب می شناختم. کار یک تعداد شان جاسوسی و خدمات بیشرمانه دور از 

بودند، اکثراً لیاقت  ی سرخ و بلند باالی دیگر را از باداران خود گرفتههابا وجودی که دیپلوم افغانی و انسانی بود. اخالق

ی علمی پولی تخنیک، پوهنتون کابل های کادرهارا نداشتند مگر به نسبت حزبی بودن خود چوکی هاو اهلیت آن دیپلوم

مگر چلوصاف  و دیگر مؤسسات علمی کشور را قبضه نموده بودند. ترفیعات علمی شان بصورت اتوماتیک باال میرفت

، سدنی – حیدری اسدهللا داکتر پوهنوال

 آسترلیا
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دیده نداشتند و تا توانستند  ده بود. از همین رو آنها هیچ یک استاد الیق و دانشمند رادانش شان نزد شاگردان از آب برآم

ی دروغین روانۀ زندانهای مخوف صدارت، شش درک و پلچرخی یا زندانهای هاآنها را یا از وظایف اخراج و یا به بهانه

خویش جانهای شیرین شانرا از دست داده  زادی و سربلندی وطنآ هدیگر نمودند که متأسفانه یک تعداد زیاد شان در را

 شهید گردیدند. جنات النعیم منزل و مأوای شان باد.

ی این وطن فروشان وحیوانات دوپا هاهجمدم، پیش از مطالعۀ کتابهای فوق الذکر تا این حد از ظلم و شکنآ هبا آنچه گفت

رچه خودم نیز تقریباً یک ماه را در زندان خاد که در حق فرزندان وطنپرست ما روا میداشتند آگاهی زیاد نداشتم. گ

سا از نزد جالدان رهایی یافتم که تفصیل آن از حوصلۀ این آهمیدانشهر و خاد شش درک کابل گذشتانده بودم ومعجز

 سطور به دور است.

ست ش به جرم آزادی وطن از د هـ ۱۳۶۰سد در سالا هبرادر وطنپرست ما، آقای نسیم رهرو در قلب گرمای ما

نسیم رهرو مدت ده سال را با  دستگیر و روانۀ زندان شد. ی قطبی وغالمان پست فطرت و فرومایه  شانهاخرس

ی فزیکی و روحی برایش هاهر قدر شکنجه مشقات و زجرهای بی شمار در زندانهای صدارت و پلچرخی کابل گذشتاند.

که مستنطقین خونخوار با باداران روسی شان میخواستند حاصل دادند، مگر از نزد آن راد مرد با ایمان و متعهد، چیزی را 

 شان نیامد.

  رهرو از آن بزدالنی نیست کز فرط عذاب

 سر به پای خائنین خلق و  پرچم  خم کند

   ن جوانِ بی بدیلاههر قدر کردند شکنج

 حاصل از نزدش نکردند آنچه را میخواستند

گان زندانی، یی که در ده سال زندانی بودن خود و سایر آزادههاو شکنجهاز واقعیتها « ی مقدسهارنج»نسیم رهرو در 

شغال وطن عزیزشان مبارزه نموده و محکوم به زندان، ا هی مختلف سیاسی، ولی برعلیهاولو که دارای مفکوره

  ی می نماید.یی زیاد و حتی اعدام گردیده بودند، صادقانه یادآوری، همدردی و همنواهاشکنجه

مخالفت با کودتای وطنفروشان خلقی و پرچمی و اشغال  (!!) ۀ هزاران هموطن مظلوم ما که به جرم نابخشودنیازجمل

خاطرات زندانها،  شکنجه و اعدام گردیدند، متأسفانه نتوانستند که ی قطبی محبوس،هاوطن محبوب ما توسط خرس

جسمی  پلیگونها و زجر دادنهای بی حد و حصر شان تا بار رفتن و ده ها، بیخوابیها، تحقیرها، نیش زبان زدنهاشکنجه

ی دسته جمعی و ناپیدا به خاک های آینده کشور انتقال دهند و با خود در گورهاقید قلم آورده و برای نسل در و روحی را

برای اما اندک مردانی هستند که تا حد امکان آن خاطرات جانسوز و جگرخراش را در قید قلم آورده و  سیه بردند.

یکی از این هدایای بی بدیل خاطرات ده ساله « ی مقدسهارنج»ند. اهرمغان و ودیعه گذاشتا هی آیندۀ وطن بهانسل

دور از  وحشیانه و زندان برادر گرامی ما نسیم رهرو می باشد. او در مدت ده سال زندان از دست جالدان خلقی و پرچمی

 کرامت انسانی شکنجه شد.

 "سنگ زیـریـن آسـیــاب باشــد درکشا کش دهرمرد می باید که "
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 زیرین آسیاب نسیم رهرو بود که مردانه و استوار ایستادگی کرد و کوچکترین اعترافی از وی گرفته نتوانستند. آن سنگِ

 رازهستی به دوران مرحباــسرف  غـــان مرحباــمرحبـا ای پـور اف

 مقدس، مرحبایت هاست رنجهـ  نـام نیکـت زیـب تــاریـخ وطـن

اگرهمرزمان نسیم رهرو یکبارشهید شدند رهرو عزیز در طول ده سال هزارها بار در هر لحظه و هر دقیقه در چند قدمی 

 هاالخره بعد از رنجانسیم رهرو ب مشکل و حتی نا ممکن است. هاشهادت میرسید. تصوراینچنین حالت خیلی

عمرش با  یش از زندان تا آخرِهامگرخاطرات بسیار تلخ و چشم دید فتیای یهار هاز چنگال درندها هسالی ده هاوشکنجه

بوده و  هاهمانطوریکه میگویند، آدمی از سنگ سختر و از گل نازکتر است. رهرو ازهمان سنگ سختر وی خواهد بود.

 خالق متعال استقامت و توان پایداری را برایش داده بود تا سرمشق دیگران گردد.

ی رقیق و هاایست که مطالعۀ آن برای اشخاص وطنپرست، انسان دوست و دارای قلبتراژیدی« قدسی مهارنج»بلی! 

هموطن ما بر آن جانیانی باد که هر روز و در  هالعنت خدا و نفرین میلیون با عاطفه، بدون ریختن اشک ناممکن است.

برده و بیرحمانه تیر  هانفری یا بیشتر به پلیگونی صد هاشبها خصوصاً، خفاش گونه زندانیان مظلوم و بیگناه را به جوقه

 باران میکردند تا در زندانها جای بیشتر برای محبوسین تازه وارد خالی شود.

*** 

 

محمد نسیم  به قلم  افغانستان در شوروی لباختگان دهای زندان در دوران ای از شکنجهسال پیش بود که خاطرهپنج 

است داکترحمید سیماب به چاپ رسیده ویرایشبه رهرو را در انترنت خواندم. اخیراً این خاطرات بشکل منسجم و زیبایی 

 تحفه دریافت کردم.که یک نسخۀ آن را از نویسنده بطور 

کی نویسنده روسی می داستایوفس نوشته فیدور «خانه مردگان»خواننده را به یاد خاطرات  «ی مقدسهارنج»البته کتاب  

ی هادر این کتاب داستایوفسکی از محبوسیت، افسردگی. ستاهرفروش ترین رومان دنیا در قرن بیستم بوداندازد که پُ

ور زندانیان دیگر و باالخره عادت آهی دلهرهای زندان و سرگذشتهاروحی، تحریک دایمی اعصاب و هوای بد سلول

دارد که خواننده را بدون خستگی تا پایان ماجرا با خود میکشاند. اما نسیم  یهایزندان بحثین طرز زندگی در ا هگرفتن ب

. میکند بیان دلیری با را خلق دیموکراتیک حزب امنیت سازمان با افتخار یک جنگ عادالنه  «ی مقدسهارنج»رهرو در 

دارد که  یز وحشت و بربریتا هرهایی و بالخری دورانی از های وحشیانه مامورین تحقیق، مایوسیتهاز شکنجهاهقص

موی را بر بدن انسان ایستاده میکند. نسیم رهرو از طبیعت مامورین سازمان نظامی خاد تعاریف گوناگونی ذکر میکند که 

هم خیر بدون کم و کاست حقیقتی انکار ناپذیر است. کسانی را که به نام محبوس با او ا هی نسل سه و نیم دههابا باور

و و دشنام ا هدر سلول او همان اعضای خادند که میخواهند با نشان دادن دلسوزی ب هایسازند و این تازه واردم  سلول

 .نمایند ارائه شان روزمره کار بحیث راپور خاد دیگر عضای ا هعضای حزب خلق از زبانش چیزی را کشف و باهدادن ب

 آسترلیااطریش  – ترکانی هللا نعمت
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ی وحشت انگیز دوران استالین در شوروی وقت هاافغانستان که با طرحسازمان خدمات امنیتی دولت کمونیستی 

 را ساینس علوم دانشکده استاد اکبری یونس دکتور که  شبی  ند.اهدیگراندیشانرا مجازات و تیرباران میکرد، همه خواند

اری از مرمی سپردند را ی پلچرخی به رگبهانموده و فردایش در پولیگون ییهالویزیون آوردند و از او پرسشت صفحه به

ین انسان دارنده دکتورا در فزیک اتمی بود و از دوران دولت اههمه مردم کابل بیاد دارند. هیچکس نمیدانست ک

ی اتمی تشویق و آموزش هاموزش فن آوریآبخشی از دانشجویان را برای  ی ساینسهجمهوری داود خان در دانشکد

 تف اصفهانی را جای داده بود.هادانشکده ساخته بود این شعریکه روی دیوار این اهمیداد. در جرید

 آفتابی در او عیان بینی              ی که بشکافی اهدلِ هر ذر

را  دیگرم دوست. میکرد ی غیر انسانی هاش حکایت از شکنجهاهی زیادی بر صورتش هویدا بود و چهرهاآثار شکنجه

یکه هایاداشت. کردند باران تیر شکنجه ماه هشت از بعد و  علی آباد بازداشت ۀانکه داکتر عبدالهادی بختیار بود از شفاخ

را تذکر داده یادآوری  هاهمین شکنجه، توسط یکی از نظامیان خاد برایم فرستاده بود و حاال به دسترس من نیست

مالقات دوباره ندیدم یقین دارم و را بعد از سه ا همیکرد. این صاحب منصب اهل بدخشان شخصیت بزرگی بود و از اینک

که تیربارانش کرده بودند... زندان شش درک، زندان صدارت و زندان پلچرخی ... و بعد اعدام زنده یاد داود سرمد، انجنیر 

ی علوم هارستاخیز، داکتر عبدالکریم یورش، استادان زیادی از دانشکده لهزمری صدیق، عبدالقیوم لغمانی، عبداال

ی مختلف گویای وحشت و هابهانه با بل، پلتخنیک، حقوق، اقتصاد و شرعیات و اکثر مکاتب افغانستان ساینس، طب کا

 بربریت سازمان جاسوسی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بود.

که ییهاست ـ انواع شکنجهاهی شش درک، صدارت، و پل چرخی را با شکیبایی زیاد نوشتهانسیم رهرو خاطرات زندان

دی بختیار خوانده بودم که در پایان هاناشناخته و وحشتناک است. من در یاداشتهای زنده یاد داکتر برای همه

تاق زیر زمینی برده بودند که در اهی جسمی که منجر به شکستن چند دندان و دست راستش شده بود او را بهاشکنجه

قدار زیادی خون خشکیده در روی زمین ریخته بود ی محبوسین با مهاز دستا هی بریده و انگشتان جدا شدهاآنجا دست

 .بمیری تا میکنیم جدا  اگر رهبرانت را معرفی نکنی از فردا انگشتان دست ترا هم هر روز با کارد :و برایش گفته بودند

به  هاز علل بازداشتش ذکر گردیده تنها دیگراندیشی اوست. او با افتخار علیه تجاوز روسا هدر خاطرات نسیم رهرو آنچ

ی مردم باور ندارد. او در سازمانی هاغیر از خیزش توده یست. او به هیچ کودتایاهخاک مقدسش به مبارزه برخاست

خودش را برای پیروزی این باورش مربوط میداند که هزاران مثل او در سراسر افغانستان را بسیج نموده و علیه هرگونه 

 هزیر بیرق بیگان خلقو بدان باور دارد؛ اینکه یا باید عضو حزب ا هاینست ک گویی و تعصب فدا میکنند. درد همه مردمروز

ت گوش دارند که باید رادیوی اهپشت خان هایستاده شوی و یا اینکه تیرباران شوی. حق هیچگونه شکایتی نداری. شبا

که چه کسی راجع به  ستاهی اعضای خاد گرفتهای مدرسه و دانشگاه گوشهابی بی سی را نشنوی. پشت درب کالس

ی در قاموس سیاسی این حزب منفور به نام اشرار خلق میشود اهصطالح انقالب چیزی نگوید. واژاهوقایع ننگین این ب

ینکه در چیزی کم یکسال پنج هزار انسان بیگناه تنها در ا هن منسوبند و خالصآ هکه هم دهقان هم کارگر و روزمزدان ب
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می ب به شهادت میرسند. در میان اعضای این حزب شاگرد استاد را احترامانه سر به نیست ی سالخی این حزهاپولیگون

 ش را سرمیبرد.اهو استاد شاگردش را ... حتا پدر به خاطر گرفتن قدرت فرعونی جگر گوشکند 

*** 

 

 

 درخشانِ خاطره نویسی زنداننگینِ ، ی مُقدسهارنج

ست. در هر واژه و هرسطرِ این کتاب اهکتابی است که به قلم نسیم رهرو نوشته شده و به چاپ رسید «رنجهای مُقدس»

و مزدورانی « خاد»قساوتِ شکنجه گران  «رنجهای مقدس»پایداری و افتخار جاریست. نویسندۀ ، مقاومت، درد، شکنجه

ماده بودند به دستورِ بادارِ روسی شان پوست از تنِ هموطنان ما جدا کنند، از طرفی مقاومتِ آ هرا به تصویر می کشد ک

استقالل میهن و ، رمانِ واالی آزادیآ هی را نشان می دهد که به خاطرِ تعهد باهخارایین اسیرانِ مُشت و شانه بست

ذرند. در کتاب نامبرده تقالی شباروزی ز هفت خوان رستم بگا هعدالت اجتماعی حاضر بودند آگاهانه و دالوران

ست. اهپایداری زندانیان به طرزِ نمایانی نشان داده شد، به زانو در آوردن زندانی سیاسی و در مقابل مستنطقین خاد جهتِ

ی پست هاهمه و همه یک هدف پلید را دنبال می کرد: خوشنودی ارباب جفاکارِ روسی و تطبیق سیاست هاورزیاین جفا

دست  ی خون آلودِ حاکمیتِ شانهادموکراتیک خلق. ارباب و برده برای بقای خود و تحکیم پایه نۀ باند آدم کشفطرتا

در صدرِ این برنامۀ  به هم داده بودند تا کلیه نیروهای ملی  و دگراندیش را از ریشه بر کنند. نکتۀ درد آور اینست که

 ننگین و خانه برانداز قلع و قمع روشنفکران آگاه جامعه و بهترین فرزندان این ملت قرار داشت. 

شکنجه و زجرِ طوال نی توسط نگارندۀ کتاب )نسیم ، ترفند، دل آسا، توهین، تهدید «ی مقدسهارنج»در متن کتاب 

، بی رحمی سازمان شکنجه و کشتار خاد در حق تمامی زندانیان چنانست. هماهرهرو( به طور واقعی و مستند بازتاب یافت

تاریخ زنده و ملموسی  «های مقدسرنج»ی استاد نسیم رهرو و اعدام آنها نیز انعکاس خود را دارد. هاهم پرونده بویژه

. خواندن این کتاب ستاهرا با رنج تن و رنج روان مکتوب ساخت هااست که مؤلف با صداقت و امانت داری کامل رویداد

ی پسین نیز درسِ استواری و مقاومت را می هانه تنها برای خوانندۀ امروزی جالب و ضروری است که برای نسل

مبارزه و ، یابیم که چگونه یک نسلِ آگاه و انقالبی که برآیند و عصارۀ نیم قرن تالشآموزاند. با خوانش این کتاب درمی

رقت انگیز نویسندۀ کتاب  ثوری و ارباب خارجی شان سر زده شد. افزون برسرنوشتِتکاپو بود توسط کودتاچیان هفت 

ی راست می کند، وضعیت دشوار اهی تلخ و جانکاهی که مو را بر اندام هر خوانندهابر بنیاد  قصه «رنجهای مقدس»

 ست. اهنیز منصفانه و بدون تعصب به تصویر کشیده شد هاسائر زندانی

الزم دارد. « هفتاد من کاغذ» پژوهشگرانه و گروهی که نوشتن آن، رنجنامۀ زندان و زندانی کاریست دشواراز دید من، 

و  خلقی زشت و غیرانسانی باند وطن فروش هازندان و رفتار ی غم انگیزِهای از رویداداهگوش «ی مقدسهارنج»کتاب 

 آلمان، هامبورگ - پرسپویی طاهر
 ۲۰۱۵اگست  ۵ – ۱۳۹۴اسد  ۱۴
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ی هارو شریک شوند که خود در آتش سوزان شکنجه گاهپرچم در درون زندان است. کسانی می توانند با دردِ نسیم ره

ناسزا و انواع شکنجۀ مستنطقین خاد را با ، توهین، بیدارخوابی، خاد و زندان پلچرخی سوخته باشند. آنهایی که درد شالق

ستاد نسیم ا هبا هر کلمه و هرعبارتِ این کتاب همسویی و آشنایی دارند. عذابی را ک نداهگوشت و پوست شان لمس کرد

باال تر از تصور و قیاس است. درد او را بهتر از هرکسی من می دانم و شکنجه  ستاهرهرو در طول ده سال زندان کشید

 شده گانی مانندِ من. 

ننگین ببرک کارمل و داکتر نجیب می باشد.  حاکمیتِ ی دورانِهادربرگیرندۀ یک سری رویداد «رنجهای مقدس»

جلد  هاضرورت به نوشتن ده، که خوبترین انسانهای این کشور را در زمان کوتاهی سر برید اگسا وکام ماشین خونریز

مرحلۀ تکاملی »اندک است. پس از  هایا خیلی، ی از آن دوران سیاه در دست نیستاهکتاب دارد که با دریغ یا هیچ نوشت

. اگر از میان هزاران زندانی با سواد هرکدام دو ند چیزهایی بنویسنداهی انگشت شمار تا حدودی توانستاهعد« انقالب ثور

در  «های مقدسرنج»دست اول مواجه نمی بودیم. کتاب  امروز ما به کمبود معلوماتِ صفحه در این باب می نوشت

ی دارد. من اهمقاومت، درد و عبرت گیری جای ویژه و برازند، ی زندان در پیوند با شکنجههاو قصه هامیان خاطره

با قبول تمام موانع و مشکالت دست به قلم برده و این ، اشستاد نسیم رهرو بنابر درک مسوولیت تاریخیاهکمعتقدم 

ست. اگر در درون زندان قلم و کاغذ در اختیار می داشت و امکان یادداشت گیری و نوشتن اهکتاب را با خون جگر نوشت

ست را با اهز آنچه که بر نسلِ جانانه و فرزانۀ این وطن رفتبرای او میسر می بود، بی هیچ شکی قادر بود بخش بزرگی ا

تفصیالت بیشتر و دقیق تر می نوشت و پیشکش تاریخ و نسل فردا می کرد. من به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در 

و آن را نسیم رهرو را می ستایم  کار بزرگِ، ی خادهادوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و یکی از قربانیان ستمگری

 به دیدۀ قدر می نگرم. 

بالدرنگ او را به یکی از ، می افتاد -که نمادی بود از بربریت و بیگانه پرستی  -دستگاه خاد  وقتی فردی در چنگالِ

ی هولناکش و ریاست تحقیق هابا زیر زمینی -درک ریاست خاد شش، هامی بردند. در میان شکنجه گاه هاشکنجه گاه

 از لحاظ وحشت  و برخورد غیر انسانی زبانزد خاص و عام بود. ازهمان آوانِ -ی مرگ آفرینش هاسلولخاد صدارت با 

ی وحشیانه قرار می دادند. از لت و کوب گرفته تا برق دادن و بیدار خوابی و ناخن هاشکنجه متهم را زیرِ، گرفتاری

اجرای اینهمه وحشت و نامردمی آن بود تا قفل دهن غرض از ... ی استخباراتی و هاکشیدن و توهین و دشنام و فعالیت

زودتر متهم نام و آدرس یاران و همراهانش را در اختیار  همتهم را باز کنند. تیم شکنجه گران سعی می کردند تا هرچ

شد و  آنها قرار دهد تا به حساب آنها نیز برسند. در یک چنین موقعیتی فردِ زیرِ شکنجه دو راه در پیش داشت: یا خم می

هم خودش را بر باد می داد و هم روابطش را. در صورت  نتخاب سختی! اگردهن باز می کرداهیا مقاومت می کرد. چ

ستاد نسیم ا هی سختِ جسمی و روانی بطور سیستماتیک و دوامدار بر او اعمال می شد. خوشبختانهاشکنجه، قایم کردن

ش ماه را در زیرِ انواع شکنجه عذاب کشید ولی کلید صندوقچۀ اسرارش رهرو از شمارِ آن سرفرازانی است که بیشتر از ش

 هو امروز در میان دوستان و یارانش قدر و منزلت خاص دارد و هما هرا در اختیار دشمن قرار نداد. از همین جهت است ک

خواهد ماند. ضعف و سست مرد عیار و مقاوم می شناسند. این نام نیک در دل تاریخ ، یک رفیق خوب و را به صفتِا

به همان پیمانه که مقاومت و استواری برای او ، ایمانی در هنگام استنطاق آبروی یک زندانی سیاسی را می برد
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 سرخرویی و نیک نامی به بار می آورد.

به  زندان کشیده را «ی مقدسهارنج»یاد آوری خاطراتِ زندان برای یک زندان دیده کار آسانی نیست. خواندن کتاب 

ی تلخ زندان زیر نظرش مجسم می شود. هزاران درود و آفرین به نسیم رهرو هایاد زندان و شکنجه می اندازد و رویداد

 ست آنهمه رنج و شکنجه را دوباره تحمل کند! ا هکه توانست

 هن را سفیهانست که همیشه جرم و جنایت شااهو پرچم پرده بر داشت خلقی باند هااین اثر از روی فجایع و ددمنشی

 نکار می کنند.ا

مشترک و داد خواهی همه زندانیان و شکنجه شدگان است. آوای شهیدانی است که در  فریادِ «ی مقدسهارنج»

 ند.اهفرزندان شان زهره ترک شد ند. اشک و نالۀ مادرانی است که در غمِاهگورهای دستجمعی خوابید

یی نیست که نویسنده با خیال پردازی آنرا خلق کرده باشد، بل هازندان نسیم رهرو از قماش آن خاطره نویسی خاطراتِ

، همبندان و یاران ارجنمدش را بیان می دارد. نثر زیبا، ساده، خود نویسنده تجارب زنده و ملموسی است که سرگذشتِ

دیگر  افسون می کند. وقتی یک صفحۀ این کتاب را بخوانیهر خواننده را  «ی مقدسهارنج»روان و داستانگونۀ کتاب 

آقای کریم پیکار پامیر و دوست ، نمی توانی کتاب را نا خوانده بر زمین بگذاری. بزرگوارانی چون استاد نصیر مهرین

اب داکتر ند. زحمات فراوان جناهی عالی و عالمانه به حسنِ این کتاب افزودهاعزیزم محمد شاه فرهود با نوشتن مقدمه

در ، اقتدار شرمسارانۀ حزب دموکراتیک خلق است ی مقاوم و خوشنام دورانِهاحمید سیماب که خود یکی از زمرۀ زندانی

 ست. اهزیبایی و اهمیت کتاب به طور حتم بی اثر نبود

 دردمندان و پژوهشگران شرافتمند توصیه می کنم.، مطالعۀ این کتاب را برای تمامی وطن دوستان

*** 

 

 مقاومت در زندان، پایداری در مبارزه

 و نویسندۀ ارجمند آن« ی مقدسهارنج»کتاب  نگاهی گذرا پیرامونِ

 

را  دموکراتیک خلق که قدرتونین دگراندیشان آغاز یافت. حزب سرکوب خ ۱۳۵۷با پیروزی کودتای منحوس ثور 

ی شوریده و چه هافرستاد. آه که چه سر هامردم را دسته دسته به پولیگون یکسره در دست گرفته بود فرزندان آگاهِ

ی سیاسی مخالفِ رژیم هافراد و گروهاهبویژ، ی زیر خاک شدند! این حالت مایۀ نگرانی قاطبۀ مردماهی پُر مایهامغز

تازه  تیغ جالدانِ د عبدالمجید کلکانی به رفقایش مشورت داد تا خود را از زیرِکودتا گردید. در متن چنین اوضاعی زنده یا

به دوران رسیده بیرون بکشند. همان بود که برخی از یاران سرشناس به زندگی مخفی رو آوردند. از طرفی ضرور بود تا 

و پرچم دست به مقاومتِ عادالنه زد و جنایات بیکران آنها را بی  خلقی رژیم کودتا و باند ضد مردمیهادر برابر تبهکاری

 کانادا، تورنتو - شیرین آغا پهلوان

 ۱۳۹۴سرطان ۳۱/  ۲۰۱۵جوالی  ۲۲
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منسجم و انقالبی جد و جهد فراوان کردند. فیصله شد ، نسجام و برپایی یک حرکت آگاهانهاهپاسخ نگذاشت. یاران در را

شد که به پروان نقل ی سیاسی شهر کابل را ترک بگویند و به محالت شان بروند. برای من نیز گفته هاتا حد اکثر کادر

بود که زنده یاد عبدالمجید  هامکان کنم. من در آن موقع در شهر کابل به طور مخفی زندگی می کردم. یکی از روز

پروان برو و  رفیق! سر از فردا به طرفِ"کلکانی به مخفیگاهم آمد. روی برخی از مسایل صحبت کردیم. در پایان گفت: 

جهت تأمین رابطه با تشکیالت پروان شفری را هم خاطر نشان کرد. از  "هماهنگ بساز.یت را با تشکیالت آنجا هاکار

دستور اطاعت کردم و فردای همان روز خود را به پروان رساندم. شام تاریک فرا رسید. به همان محلی رفتم که قبالّ 

ز میان درختان سر به فلک ا هه بود کی گذشتاهی حوض صادقی بود. چند دقیقهاچنار معین شده بود. وعده گاه ما در زیرِ

به خانۀ یکی از  هاامور و قرار را تبادله کردیم. جهت انتظامِ هاکشیده دو سایه را دیدم که به سویم نزدیک می شدند. شفر

دوستان رفتیم. یکی از این دو تن حمیدخان بود. او را از زمانی می شناختم که در دارالمعلمین پروان درس می خواند. 

صدا میکردند. متعلم  "متعلم"ساکت با چشمان نافذ. رفقا او را بنام ، الغر اندام، جوانی بود چست و چاالک، رفیق دومی

همان کسی است که با جمعی از یاران سامایی روانه جبهۀ شولگر مزار شد و در آنجا در اثر توطئۀ سیه دالنِ سیه کار 

استاد عبدالبصیر بهرنگی و زنده یاد اسداهلل )تیمور( به شهادت رسیدند. ی دیگر به شمول هاهمراه با جمعی از سامایی

 یادشان گرامی باد!

آنروزها عشق آتشین برای مبارزۀ انقالبی و جوش و خروش برای مقابله با طاعون کودتای ثور و تالش برای سرنگونی 

انقالبی در فضای  صحنۀ جدیدی از کار و پیکارِ می جوشید. من واردِ هاحاکمیت جابرانۀ حزب دموکراتیک خلق در سینه

سازمان آزادیبخش  ی بزرگِهاآرمان بر محورِ ام با رفقای حوزۀ پروانجدید و محیط جدید شده بودم. آشنایی و همگامی

م ی از رفقا در منطقۀ سیدخیل درمنزل زنده یاد سرمعلاهعد همردم افغانستان)ساما( می چرخید. در یکی از روزها همرا

صدا کردند.  ..مد. رفقا او را به نام .اههستگی کوبیده شد. رفیقی داخل خانآ هحبیب اهلل خان نشسته بودیم که دروازه ب

م بیشتر شده رفت. اهبا رفیق عزیزم جناب نسیم رهرو رابط دانستم که نام اصلیش نسیم است. از همان روز به بعد هابعد

، فقر، ین رفیق به خاطر آزادی افغانستان و رهایی مردم دربندش از اسارت بیگانگانا هزهمان وهلۀ اول دانستم کا هاگر چ

جهل، ستم و نابرابری عاشقانه می تپد و جان می فشاند، اما وقتی کارزار عمل فرا رسید و ما شانه به شانۀ هم و سنگر 

او را بیشتر  ..گریستیم .، خندیدیم، دیمتلفات دا، اشتباه کردیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم، به سنگر به پیش رفتیم

 شناختم. 

ی های ما تا ناوقتهادیگر نیز حضور داشتند. صحبت اش به خانۀ او رفتم. چند تن از یارانِچند روز پیش از دستگیری

نش به دام افتاد ست. دیری نگذشته بود که خبرِاهی آن شب هنوز در ذهنم باقی ماندهاشب ادامه یافت. محتوای صحبت

ی او در ساما ایجاب یک چنین های شان می شناخت. وظایف و مسئولیتهارا شنیدم. او تعداد زیادی از رفقا را با آدرس

ی از رفقا نگران بودند که مبادا رهرو تاب شکنجه را نیاورد و در نتیجه اهاش عدشناختی را می کرد. پس از دستگیری

می شناختند و با اطمینان می گفتند  و را بهترا همیان کسانی هم بودند کرفقا و تشکیالت ساما ضربت بخورد. در این 

مبارزه شناخته بودیم. او امتحانش را  حقیقت این بود که ما رهرو را در جریانِ« رهرو هرگز رفیقش را به گیر نمی دهد.:»

ثبات رسانده بود. اهدر میدان عمل ببار بار به ما داده بود.او کسی بود که وفاداری به رفاقت و استواری در مبارزه را 
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ش را نتوانستند به حرکت اهی فروبستهای شدید جسمی و روانی قرار دادند اما لبهاشکنجه زیرِ هادژخیمان خاد او را ماه

رفیق سامایی و روابط سازمانی مورد ضربت قرار می گرفت.  هاده اگر او لب شور می داد، بیاورند. هفت کوه سیاه در میان

 ساخت.  «سراسیمه»خوشبختانه نسیم رهرو به تعهد و میثاقش وفادار ماند و دشمن را با مقاومت کم نظیرش 

رهرو پیرو راه و رسم مبارزاتی و خصال نیک شهید مجید کلکانی است. زندگی او و ، تا جایی که به من معلوم است

ست. شجاعت و پایداری ا هی زیادی آموختهاچیز و از مدرسۀ شهید مجیدا هین است کا همقاومتش در زیر شکنجه گوا

بابا است. این  ی هندوکش وهادژخیمان خاد بلند تر ازقله ی طاقت سوزِهاشکنجه چه در زیرِ وی چه در جریان مبارزه و

در ی زیادی را از سر گذرانیده و هافرود و هازندگی مبارزاتی فراز هم در زندگی شخصی و هم در مسیرِ، رفیق ارجمند

آت او افتر هافقر و تنگدستی، طعنه، ی مبارزۀ مخفیهاست. سختیاهسرفرازانه به پختگی رسید "کورۀ آدم سازی"

گی در مقابل بلند این مرد عیار پیشه و مبارز را خم نکرد. ایستاده زندان و هزاران هردم شهیدی دیگر، قامتِ، دشمنان

 ی شخصیتی نسیم رهرو ارجمند می باشد. اهشدائد روزگار و صبر و بردباری یکی از مشخصه

آورد. در اثر  هنسیم رهرو پس از رهایی از زندان پلچرخی دست به قلم برد و خاطرات تلخ ولی آموزندۀ زندانش را به نوشت

ست که بر اهدر آمد «ی مقدسهارنج»این سرگذشت اکنون به هیئت کتابی زیر نام  ، ی از یاران و دوستاناهتقاضای عد

امانتی است که عمدتاً به نسل جوان کشور تعلق می گیرد. زیرا،  «ی مقدسهارنج»راهیان آزادی مبارک باد. چاپ کتاب 

مکتوب می توانند تشخیص دهند و از آن درس بگیرند. با چاپ شدن  نسل فردا خوب و بد گذشتگان را به رویت اسنادِ

، از حالت شفاهی بیرون شده، زندان و اعدام، شکنجه، هابه دستگیری بخشی از مسائل مربوط «ی مقدسهارنج»کتاب 

ست. امیدوارم این کار ادامه بیابد و کسان دیگری نیز قلم بردارند و بدون مالحظه کاری حقیقت اهبه شکل مکتوب درآمد

به قلم   «جنایات حزبی »نوشتۀ استاد رهرو و کتاب  «های مقدسرنج»را از دروغ جدا سازند. من تا کنون غیر از کتاب 

م. شاید کسان دیگری هم نوشته باشند که به دسترس من قرار اهکتاب دیگری در این زمینه نخواند، محمد شاه فرهود

 ست. ا هنگرفت

 یک نسلِ افتخارآفرینِ مقاومتِ، از درد و شالق و دشنام و زندان دارد هادر عین زمانی که قصه «ی مقدسهارنج»کتاب 

ی هارنج»استیل پلچرخی به تصویر می کشد. در کتاب بزندان صدارت و  ی مرگ آفرینِهافداکار و مبارز را نیز در سلول

ند. یکی بخاطر آزادی و حفظ آبروی یک ملت تا پای اهدو کرکتر و دو ارادۀ متضاد در برابرهم صف آرایی کرد «مقدس

ی بلند آزادی و آزادگی را بر خاک سیاه هابه دستور بیگانگان کاجست و دیگری تبر به دست گرفته تا اهجان ایستاد

بی. با سازمان جهنمی خدمات اطالعات دولتی و کاجی طرف دیگر، ستاهیستادا هبیفگند. یک طرف اسیر دست و پا بست

شت و شانه بسته بر دستگاه شکنجه و کشتار مُ ایمان خلل ناپذیر اسیرِ ین یک رویارویی نابرابر است اما سر انجاما هآنک

 خاد پیروز می شود. 

ذلت و  و پرچم بر زمینِ خلقمی گویند تخت به سلیمان نماند و گنج به قارون. تاج و تخت خون آلود حزب مزدور 

ز داوری شرمساری فرو افتاد و دم و دستگاه سوسیال امپریالیسم روس نیز از صفحۀ روزگار زدوده شد. در این میان هنو

 ثبوتی از این داوری می باشد.  هابر مبنای اسناد و واقعیت «ی مقدسهارنج»ست. کتاب اهتاریخ نابود نشد
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ی او می لرزید و زبانش دچار لکنت شده بود. هاسارنوال مشفق پس از آن اتهام نامه خود را خواند. دست»

اتهامات افراد را به طورجدا جدا پیش کرد. قسمت اول اتهام نامه بر علیه سازمان ما بود و بعد از آن 

سارنوال مشفق متن ترتیب شده را به طور درست خوانده نمی توانست وکلمات را غلط تلفظ می کرد. این 

تهامنامه را کس یا کسان دیگری ترتیب ا هسراسیمگی سه علت داشت: اول اینکه معلوم می شد ک

ابر چه کسانی قرار دارد. و سوم اینکه روحیه عالی اسیران ست. دوم اینکه مشفق میدانست که در براهداد

اسیران ، کا زارجنگ روانی ترس وهراس در دل مزدوران افگنده بود. به وضاحت دیده می شد که در

 های مقدس(کتاب رنج ۱۸۴)صفحۀ « شان بر تری داشتند. "آزاد" دست بسته بر دشمنان

 یاد وخاطرات شهیدان گرامی باد!

 بر شکنجه گران خاد! ننگ و نفرین

 عمر رهرو ارجمند دراز باد!

*** 

 

 غمنامۀ یک نسل« های مقدسرنج»

ساعد را خون  درمالید و روی و آلود بر رویی خون... پس دو دست بریده»

دانم که ، رفتبخون بسیار از من "گفت:  "؟چرا کردی"گفتند  .آلود کرد

خون ، شما پندارید که زردی روی من از ترس است، باشدرویم زرد شده 

، که گلگونه ی مردان، در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم

  «.ایشان است  خون

 (سیری در زندگی حالج)

مبارزه در جهت مثبت و یا منفی. در ، ستاهبه مبارزه رو آورد، ستاهآدمی از آن صبحگاهی که فرصتِ اندیشیدن یافت

ند که تاریخ انسانیت و اهست ولی در سوی مثبت آن انسانهای هدفمند تا آنجا ره زداهحهتِ منفی آن به پستی انجامید

و بانک  نداهی پر خم و پیچ را پیمودهاست. حماسه سازانِ این مبارزاتِ سترگ و ژرفا راهاهآزادگی را شکوه بخشید

به « ی مقدسهارنج»ند . کتاب اهحک نمود هادر ستیغ افتخارات ملت ی دردمند انسانهای به زنجیر کشیده راهافریاد

ۀ ئست. از رهگزر اراا هی تاریخی این سرزمین در مسیر تحوالت نسلی پرخاشگر پرداختهاعنوان روایتی بر دستمایه

چشمگیری از  ند و بخشاهی حقیقی و تلخ دربندشدگانی که به خاطر آزادی سرزمین و رفاه مردم خویش رزمیدهاصحنه

تأثیرات شگرفی بر « های مقدسرنج» ند. مطالعۀاهعمر عزیز خود را هدیۀ مردم و آرمان پاک و مقدس خود ساخت

ی رژیم کودتای ثور بر آزاده مردانِ دالورِ این های تلخی که در شکنجه گاههاشرح واقعیت، انسانهای متفکر می گذارد

یک بار دیگر تاریخ حماسه ساز میهن ما از رزمنده ، تحسین بر انگیز است مقاومت و پایمردی شان، ستاهسرزمین رفت

 افغانستان، کابل – کبیری ولی
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ایستادند و ، این جرثومۀ وطن فروشی ،گان شجاعی نام میبرد که در برابرِ رهزنان جنایت پیشۀ حزب مزدور خلق و پرچم

خواننده دو چیز « های مقدسرنج»ستقبال مرگ شتافتند ولی هرگز به ذلت و دنائت تن ندادند . در کتاب اهبا قامتِ رسا ب

ست که بر سر نویسنده و سایر دربند ا هی ذکر شده درین کتاب کامال حقایقی بودهارا به خوبی درک میکند که رویداد

دوم اینکه خواننده به روشنی ، ست. خواننده در هیچ جای کتاب خیال پردازی و واهی گویی را نمی یابداهشدگان گذشت

  . "ستاهقطره خونی ز جگر کم کرد"ست و با هر کلمه اهرگ برگِ آن با خون دل نوشته شددرک می کند که ب

ی نبرد رویا روی با هاجالل وعظمت بلند قامتان مبارز میهن ما همواره در پایمردی و مقاومت شان چه در میدان

ستاد بزرگوار ا هستایش است کی مخوف دشمنان برجسته و درخور های زندانهادژخیمان بزدل و ترسو و چه در سلول

ز اهافراشت از مرگ نهراسید و با قامتِ او در چند قدمی مرگ .ستاهجز این خانواد «های مقدسرنج»نسیم رهرو نویسنده 

  .مدآمیهن دوستی و رفیق پروری بدر  زمون بزرگِآ

سال بهترین سالهای زندگی خود را در لند تشریف دارند. بزرگوار ده هافعالً در کشور« ی مقدسهاکتاب رنج» نویسندۀ 

ی انفرادی زندان پلچرخی در زمان هاو سلول هاریاست تحقیق صدارت و عقب میله، ی خاد شش درکهاشکنجه گاه

ست. نویسنده در جایی ازین کتاب مقایسۀ هاحاکمیت خلق و پرچم سپری نموده که کتاب بازگوکننده همان رنج

ست از هدفمند بودن در وطن گرچه با رنج باشد و بی هدفی در کشور اهخود و دیار بیگانه نمودواقعبینانه و زیبایی از دیار 

 ۀدر صفح ست.اهخواند «بهشت روی زمین»و  «عالقۀ غیر»، «آشفته بازار لعنتی»، «ی طالییهامیله»ن را آ هبیگانه ک

 کتاب میخوانیم: ۴۳و  ۴۲

از آتش چو من چنان است که فکر میکنم شاید همان دیوار ی بیرون اه... اکنون اوضاع وطن برای پروان"

کوته  ی تاریک و نمناکِهایا آن حفره، سرم بر آن کوبیده می شد هاکه روزانه بار درکسنگی خاد شش

ی هامیله»تر و شرافتمندانه تر از این آسوده، هنین زندان پلچرخی بهترآ هی صدارت و قلعهاقلفی

ز روی ا هکه پیش گرفته بودم نرا زندگی راحت در ساحل امن غرب بود. در آن روز راهی  «طالیی

 هاگزافه نیست اگر ادعا کنم که حتا فشار .کار خود آگاه بودم از عاقبتِ .ز روی بی خبریا هتصادف بود و ن

 «آزادی»این  ۀدشمن هم باعث غرور من میشد و از آن لذت میبردم . اما اکنون از شکنجو لعن و طعن 

م با عقل و واقعیت سازگار نباشد اهشاید این گفت .ی افتخار و کمترین لذتی را سراغ نمیتوانماهکه دارم ذر

)زندان( در آن بود که مرز مشخص  «آنجا»خوبی  .اما در اینجا با زبان احساس و عواطفم سخن میگویم

ظالم و ، جالد و قربانی، شکنجه شدهشکنجه گر و ، وطن فروش و وطن دوست، میان دلیر و ترسو

در  هامرد" :حد اقل بیرون از زندان گفته میشد که .نوکر و آزاده و خاین و قهرمان ... وجود داشت، مظلوم

نه قرار و ، ستاهصطالح گد خوردا هکه درین آشفته بازار لعنتی همه چیز ب حاال ".پلچرخی بندی استند

 «اینجا»دردآور اینکه  .«بهشت روی زمین»سودگی ای در اهن میسر است و «عالقه غیر»آرامی در 

تفاوتی که در میان این دو محل در دو زمان  .بدون آنکه بزمی را روشن کنند، در روز میسوزند هاشمع

 ".است «پست»و عذاب اینجا  بود «مقدس»متفاوت وجود دارد در این است که رنج آنجا 
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 ستاد محترم و همسنگرانش تبریگ می گویم. عمرش دراز و پُر بار و قلمش رساتر . اهگرانسنگ را ب نشر و پخش این اثرِ

*** 

  جرمنی -هامبورگ  -پری وهاب بهادری  

 

 را باید همه بخوانند "رنج های مقدس"کتاب 

 

از همچنان . را نوشته است کتاب با ارزش رنج های مقدس که گزارمسپاس از استاد گرانقدر نسیم رهرو نخست از همه ،

 اند ، تشکر می کنم. ادا کردهگ کار بزر سهمی در ایندوستانی که به شکلی از اشکال  آنعده

قرار بود که این نوشته را در محفل نکوداشت کتاب رنج های مقدس که در هامبورگ دایر می شد بخوانم. چون محفل 

 .فرستادمبرای نشر  ۀ آن رامذکور بعد تر دایر می شود، کوتاه شد

نوشتن کتاب رنج های مقدس اطالع داشتم. چند بار هم از سرنوشت آن جویا شدم. وقتی کتاب را به دست آوردم و  از

خارج شده بودم وکسالت داشتم، با خواندن هر سطر و صفحه تازه شروع کردم به خواندن ، عالوه بر اینکه از شفاخانه 

و یا درست تر بگویم غم های دیده شده بود ، متأثر کننده برایم ، حکایت ها داشت گذشته اش که از واقعیت های تلخ 

آن را با گوشت و پوست شان لمس را پیش چشمانم آورد. غم ها و رنج هایی که پیر و جوان، زن و مرد و کودکان وطن 

 به نسبت که باید کتاب را بخوانم و بخوانم. ولی بدبختانه گرفتم تصمیم. چند بار در وقت خواندن کتاب ه اندکرد

داشتم، توان بیشتر خواندن نبود. کتاب را با خود در مسافرتی که به کانادا داشتم بردم. همراه داشتن شدیدی که خستگی 

 همراه داشت.به و خواندن بخش های از آن در کانادا تبصره های خانواده و خاطرات قبلی را که دیده بودیم، 

یادم آمد به تالشی خانۀ ما  ، دفعۀ اولِخواندم در این کتاب را دوست محترم ما نسیم رهرو سرگذشت تالشی خانۀ وقتی 

 هممبارکی بودند،  . آن روز ها که همه مشغول عیداتفاق افتادکه یک شب قبل از عید قربان سال سیزده پنجاه و هشت 

آمدند. پسان ها که در مجموع )نـُــه( دفعه از طرف خلقی ها و به خانۀ ما برای تالشی  «اکسا» کارمندانشام هم روز و 

 آمد.  م، همه به یاده بودمتالشی ها و رفتار غیرانسانی را دیدزجرِ پرچمی ها 

بردند. مادرم که روح اش کابل اولین واقعه توقیف برادر بزرگ ما بشیرجان بهادری بود که او را از خانه اش در مکروریان 

بعد ها وقتی تلویزیون را روشن می  «خدا خراب تان کند.؟آمدو روزی چه حال »ی گریست و می گفت : ها م روز، شاد 

 گپ های شان بکلی نفرت داشت.  و« خلق»حزب کردیم از دیدن چهرۀ رهبران 
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کوتاه صد منزل حمله کردند. قبل از آن یک مدت  شب قبل از عید قربان که در باال نوشتم، شاید به اضافه تر از در

پرچمی مشغول گرفتاری های خود هم بودند. ولی آن شب یک بار به شکل وسیع کوشش کردند که  گرگ های خلقی و

اشخاصی را که قبال گرفته نتوانسته بودند، غافلگیر کنند. در اولین حملۀ آنها مطمین بودیم که برادرسوم ما)نصیرمهرین( 

اشرف جان شهید اگر  ما مختارجان، برادر . یادم نرود که برادر داغداردرکابل نیست. پسانتر شنیدیم که هرات رفته بود

یاران دیگر شان هم از طریق  فراموش نکرده باشم با قبول هزار مشکل چند دقیقه قبل احوال هم داده بود. و دوستان و

تفنگداران با قیافه های داده بودند که قصد گرفتن چند تن را دارند. چون دفعۀ اول بود که تعدادی از  کمک دوستی خبر

تشک های خواب مهمان ها را که در یک  ترسناک هجوم آورده بودند، حیران شده بودیم. مخصوصاً وقتی که لحاف و

قربان مثل همیشه به کار پاکیزگی  بودند، طرف حمله قرار دادند. گرچه بخاطر عیدشده جابجا  (پسخانه) اتاق کوچک

با بوت های  شان تمام فرش خانه را کثیف کردند. پشت سرهم چیغ  «ساگا»بیشتر خانه ها رسیده بودیم، مگر نفرهای 

نمی دانیم کجاست. یک مدت شد که او را ندیده ایم. شاید نزد شما باشد ما می زدند که معلم نصیرکجاست. پدرم گفت 

 .به زمین می انداخت پایان می کرد و نداریم. در این وقت یک تن از آنها مجله ها را باال و ا خبریا جای رفته که م و

از زمان شاهی را دید، طوری عکس العمل نشان داد که کشف بزرگی کرده باشد. برادر  وقتی یک  مجلۀ سابقه ارود و

هم  ص نشده بود که یک تن دیگر آنها بازکوچکم )واسع بهادری( گفت که پدرم صاحب منصب بود و . . . گپ اش خال

گپ بزند. بعد تر برای ما  مکوچک تکراری سوال کرد که معلم  . . . کجاست. کی اینجا می آمد؟ پدرم نگذاشت که برادر

ببرند و تاب شکنجه را نیاورند. خالصه وقتی آنها  گفت که ترس داشتم که هنوز هم جوان رسیده نیست نشود که وی را

می برند. وقتی با خود بوت های خود را پوشید. فکر کرد او را  ممرحوم داده بودند، پدر هو سوال کردن ها ادامبه تالشی 

 . چند ساعت بعد بازسنگر گرفته انددر باالی بام که مسلح هم بودند ، در صحن حویلی رفتند، دیدیم که چند تن شان 

مگر تشویش ما این بود که نشود بخاطر عید با رسیدن به ، رفته است  یداشتیم که برادر ما جای خبرما گرچه اهم آمدند. 

بی نهایت عزیز ما، نشانۀ خطر که قبالً در بارۀ آن گفته شده بود،  کابل به خانه  بیاید. به کمک همسایه های شریف و

رود. از یادم نرود که اگر بیاید، متوجه شود و به سوی دروازۀ منزل ن ، تاسفید نقش شد  همراه ذغال سیاه به دیوار

رفته و  آدرسمخفی هرات پس بیاید، به چند  دوستان وفادار برادرم که خبر داشتند وی شاید روزهای عید از سفر

 کوشش کرده بودند که او غافلگیر نشود.

 حانۀ ما طرف حمله و  نیز به کراترا از زمان خلقی ها گفتم . در وقت پرچمی ها  مخود چشم دید های از شمه ای

خارج مهاجر  در. یک بار فیصله کردیم که اگر دفعۀ بعدی آمدند، عکس برادرم را که خادیست ها قرار می گرفتتالشی 

 در سال سیزده شصت اینکار را نیز کردیم .  ،که نشان شان بدهیم که دیگر یورش نیاورندبود شده 

 چگونه خلقی ها و پرچمی ها خانه های شان را تالشی کهشنیده بودم خویشاوندان، دوستان، آشنایان قصه هایی از زبان 

برای ما آفتابی ظالمانه وخائنانۀ شان  ، رفتاربا آن مواجه شدیمما  ، وقتی خود کردند و باعث آزار و اذیت آنها می شدند

در آن بیاید که خودشان چشمدیدهای شان  کسانیخاطرات  بعدها می گفتیم که کاش کتاب مفصلی نوشته شود وشد. 

 را نوشته نکرده اند. 
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و  به درستی ونوشت  رنج های مقدس را هزار بار خیر ببیند که کتاب ما استاد محترم نسیم رهرو خیر و دوست گرانقدر

کار بسیار ضروری و مهم است ساختن اینهمه جنایات  مکتوب کرد. افشارا  خلقی ها و پرچمی هارفتار ظالمانه  مستند

در دل تاریخ  ثمرۀ زحمات او ارزش تاریخی دارد و به یقین کهانجام داده است.  زمینهکه نسیم رهرو سهم خود را در این 

 و خاطرات شان را بنویسند. امید وارم سائر زندانی ها نیز دست به قلم ببرند ماند. خواهد

از جور و ستم نیز خواندیم. خودم  چشمدید خویشاوندان و آشنایان، شنیدیم و از تالشی خانه گفتم. از شنیده گی ها و

ند تن دیگر چبا نه همراه  در خالل مظاهرات بهار سال سیزده پنجاه و حزب دموکراتیک خلق افغانستان در امان نماندم.

 های نوکر شوروی را دیدم پرچمیخشن رفتار  بردند. به طرف والیت کابل ما را .دستگیر شدیم در اکادمی تربیه معلم

جای حفیظ اهلل امین،  نوشته شده بود و ببرک در «ساگا»جای  در «خاد»هیچ فرقی با نوکران خلقی نداشت. فقط نام  که

 .بود تکیه زده در جای اسداهلل سروری آدمکش نجیب جنایتکار

با شهامت ما نسیم  برادررنج های مقدس که به قلم زیبای را پس از خواندن کتاب  مخواستم احترامدر این مختصر ، 

از نوشتن بیشتر صرفنظر می کنم. ولی یک احترام دیگر را هم اینجا  . برسانمایشان به نگارش آمده است، به رهرو به 

 آوردنی هستم:

یا در محبس  و نوکری را قبول نکردند، شربت شهادت نوشیدند جانبازی کسانی که مزدوری و احترام به شهامت و 

شنایی با نام شان، وقتی سالها به آترسناک نوکران شوروی مقاومت کردند. یاد دوستان ما همیشه گرامی باشد که بدون 

آموختم. بعد  چیز های زیادیبرادرانۀ شان  مجلسی دارند، از رفتار مودبانه و منزل ما می آمدند و می دانستیم که قرار و

 ، آنها را با نام اصلی شان شناختم.نگاه کردمبه چهره های شان  و ها که بعضی عکس ها را دیدم

هم از رنجها، مقاومت ها، وحشت  برادرگرامی ما رهرو صحتمندی وتوفیق مزید می خواهم که باز در آخر برای دوست و

 به شهادت رسیده اند، بنویسد. های جانیان، از بزرگان ما که دوست شان داریم و

 

 

*** 

 

 های مقدسممن جزئی از  رنج

 اطریش – خیرخواه آغا شیرین
۲۰۱۵سپتمبر   
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که با نویسنده در زندان  مرا  زمانی حس کرد هابار اول این رنج م:اهی مقدس را سه بار به سه طریق خواندهاکتاب رنج

و بار سوم  .منتشر شد هابه شکل مقاالت در وبسایت  هابار دوم زمانی که خاطرات این رنج .پلچرخی  همزنجیر بودم

 .«های مقدسرنج»بشکل جلد اول کتاب 

، ی اولهازندان ریاست عمومی تحقیق خاد صدارت، بالک درک،استاد نسیم رهرو ده سال زندان را در زندان خاد شش

ی هارنج» ست.اهالبته  بیشترین  دورۀ حبس را در بالک اول و دوم سپری نمود ؛دوم و سوم پلچرخی سپری کرده

یی است که طی ده سال در جسم و روح هارنج «ی مقدسهارنج» ست.هاو همۀ زندان هاخاطرات همۀ دوره «مقدس

 ست.ا هاستاد رهرو النه کرد

ست. ا هاز جملۀ آن زندانیانی است که مدت ده سال را در مقاومت و تسلیم ناپذیری گذشتاند «ی مقدسهارنج»نویسندۀ 

اعدام  ده سال در زیرِ ده سال رنج کشید اما خاد نتوانست دهن او را باز کند. تسلیم نداد،ده سال شکنجه شد اما تن به 

خود نترسید و هر لحظه حاضر بود تا بسوی پولیگون برود و در مقابل کلشنکوف  قرار داده شد اما هرگز از مرگِ

ی ثور و اشغال افغانستان بوسیلۀ ده سال منتظر اعدام خویش ماند اما حاضر نشد کودتا ایستاده بمیرد. هاخادیست

 شوروی را تأئید کند.

ست من نیز اهیی که نویسنده رنج کشیده و شکنجه شدهادر زندان آشنایی دارم، «ی مقدسهارنج»من با خط خط کتاب 

درک بوسیۀ حاجی سخی معاون اطرافی خاد م. من نیز مانند استاد رهرو در زندان خاد ششاهرنج کشیده و شکنجه شد

در بالک اول بوسیلۀ مستنطقین خاد  م،اهدر صدارت بشکل دیگر شکنجه شد م،اهدرک تا سرحد مرگ شکنجه شدشش

ز ا هخالص م.اهم و در بالک دو نیز بوسیلۀ آمر شعبۀ خاد دگروال عبدالرزاق عریف و شاگردانش شکنجه شداهشکنجه شد

 م و معنای شکنجه و زندان را میدانم.اهبود های رنگارنگ خادیستهاشکنجه ابتدای زندان تا آزاد شدنم از زندان در زیرِ

عذابی به کتاب تبدیل  هچگونه و با چ به حیث خاطرات رنج و شکنجه، «ی مقدسهارنج»من بخوبی حس می کنم  که 

 هتازه توانست ستاد رهرو با تحمل چقدر رنجِا همن با واژه واژۀ کتاب احساس حسی و تجربی دارم و میدانم ک ست.ا هشد

 رنج و توان می طلبد. نوشتن خاطرات کار آسانی نیست. ی گذشته بنویسد.هاست دربارۀ رنجا

خاطراتی که با  ،نداهپنهان ماند هاو خاطراتی که در سینه هارنج ،باشیم «ی مقدسهارنج»امیدوارم که ما شاهد جلد دوم 

و خاطراتی  که باید گفته شوند و  هارنج ،العاده دارای ارزش هستندفوقرنجهایی که  ،نداهرفت هابه پولیگون هااعدامی

آگاهی دارند که در  هاو اعدام هافقط کسانی از این رنجها و شکنجه ی جدید از آن آگاهی پیدا کنند.هامردم و نسل

ل دقیق از جزئیات  این فجایع بقیۀ مردم بشک ند.اهرفت هایا بشکل پایواز به زندان ند،اهی خاد و پلچرخی بودهازندان

... فاش  هارنج ،هااعدام ،هاجزئیات شکنجه نوشته شود. «ی مقدسهارنج»بسیار ضرور است تا جلد دوم  آگاهی ندارند.

هردو گروه شان هم  ،ی فردا بدانند که حزب دموکراتیک خلق افغانستانهای موجوده و نسلهاساخته شوند تا نسل

در مقاطع مختلف چگونه زندانیان را شکنجه کرده و چقدر ازاین  ۱۳۷۱ثور  تا  ۱۳۵۷هفتم ثور از  ،خلقی و هم پرچمی

 ند.اهزندانیان را کشت

 .مید سالمتی و جان جوری  نویسندۀ سرفراز کشور استاد نسیم رهرواهب
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 « ی مقدسهارنج»نقد و بررسی کوتاهی از 

کتاب در  طرح روی جلدِ ز چاپ برآمدۀ خاطراتِ زندانِ نویسندۀ محترم نسیم رهرو است.ا هکتاب تاز« رنجهای مقدس»

آزادی  پرندۀدنیای روشن به پرواز  تاریک و مرگبار به طرفِ نخستین نگاه به خواننده می رساند که زندانی ای از سلولِ

کامالً بجا از محترم وثیق اهلل واثق.  ی استشاند. طرحنسوی پنجره نگاه می کند که هردم او را به سوی خود می کآ هب

 ی شان توانمند باد.هادست

سطر  خواندنِ را به ترتیبی نوشته که خواننده مشتاقِ هاو پاراگراف هاجمله نگارندۀ گرانقدر با کمال دقت و توانمندی

فحۀ بعدی را ورق می زند. بدون شک فاجعه و حماسۀ دیگری با قلب تپنده ص بعدی می شود و جستجوگرانه در انتظارِ

 فزوده می شود.ا همی گردانی از حجم کتاب کمتر شده و به کیفیت آن و بزرگی نویسند هر ورقی را که بر

وطنی که خود مظهر صداقت و سادگی و حرف و عمل نویسنده می باشد  روانِ ریالیستی و عامیانه و زبانِ، ادبیات ساده

 )زادگاه نویسنده( پرواز می دهد. بی تکلف خواننده را در آب و هوای پروان، و اشعار جا افتاده هادر ضرب المثل

ی هااعدام، ی گروهیهاتیرباران، ی وحشیانه و غیر انسانی رژیم کودتای ثورهاسراسر فضای کتاب را شکنجه

خونین و غمبار می ، ندگی دیگری مختلف و هزار و یک درماهابیماری، ترس و وحشت، خفقان، التذر، جمعیهدست

زندان به بیرون می  و مرگبارِخواننده را از جَ، سازد. نگارندۀ هوشمند با نوشتن خاطرات خارج از زندانش در البالی کتاب

ورنه ، خواننده جلوگیری می کند کشد و نمی خواهد که خواننده تمام وقت محصور زندان بماند و با این تنوع از اسارتِ

 گلوی احساس را مداوا کرد. توان جلو سیل اشک را گرفت و بغضِچگونه می 

را مطالعه و بعد « ی مقدسهارنج»نگاه به معنی و مفهوم اراده و ایمان خلل ناپذیر انسان پی می برد که اهخوانند

سلیم ناپذیری چنین مقاومت و ت کوچک و اندام باریک وی گمانِ چگونه می توان از تنِ، نویسنده را از نزدیک آشنا شود

آهنین است که هردم وی را چون فوالد مقاوم و  راده و ایمانِا همگر اینک، را کرد و آن همه رنج و ستم و انواع شکنجه را

 پهلوانان گنده و هیکل بزرگ وقوی نهفته نیست. ست و ثابت می سازد که مقاومت و شجاعت تنها در تنِا هآبدیده ساخت

ست و همانا اهزندانی شدن اش تصمیم به مقاومت گرفت گویا از همان آغازِ، اه نجات می یابدنویسنده مقاومت را یگانه ر

صداقت و امانت داری در معرفی اشخاص سیاسی و حتا مخالفان  تسلیم ناپذیر را رها نمی کند. اش این سنگرِتا رهایی

ست و اهلزوم عدول نکردحدِ کتاب از  سراسرِ( در attitude) ست و دخالت فکریاهاثر حفظ  شد اندیشه، در هر برگِ

ست و این شیوۀ نگارش می تواند یک دلیل دیگری از پُر اهمیت اهدقت و احترام رعایت شد دگراندیشی با کمالِ فرهنگِ

 شدن و تاریخیت اثر باشد.

  آلمان، اسن – مسعود ظاهر
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افزار کامپیوتر  در قرن تخنیک و نرم، دیگری از تاریخیت اثر است. در قرن بیست و یکم معرفی انواع شکنجه بخش

ی بعدی و توسل جستن هابرای نسل هاکریه دژخیمان و نوع دیگر شکنجه ۀچهر کردنِ أ)رایانه( در قرن دموکراسی افش

، عینی و حقیقی اند هاعناصر درونی و بیرونی و دیالوگ ی تاریخ ما را خونبار تر می سازد.هاغیر انسانی ورق عمالِاهب

  رزش واژگان می افزاید.اهب خودمانی و روستایی –ز اصطالحات وطنی اهدارند. استفادارتباط صمیمانه و واقعی 

تصویر سازی رنج می برد. تنها اسامی اشخاص نمیتواند نشاندهندۀ شخصیت و  در کل از کمبودِ، اثر به جز از چند مورد

واقعی مدت مدیدی در ارتباط است و رو در رو  یهادر همه موارد با چهره اًشود. با وجود آنکه نویسنده تقریب هاکرکتر آدم

ن آ های کست، چه خوانندۀ گرامیاهمشخص از آنها نداد متأسفانه یک تصویرِ، با افراد و قهرمانانش سر و کار دارد

ی اهش چهراههرگز نمی تواند در مخیل، ستاه. را هیچ ندید..عسکر و شکنجه گر و ، باشی، زندانبان، قهرمان شخصِ

فاصله داشته باشد. در اینجاست که فضای  هاین خواننده غریب از ما فرسخا هو معین ترسیم کند و چه بسا ک مشخص

حوال مضمون با محتوی همسویی دارد و لحن اهدر هم شناسایی و چهره سازی برای خواننده تنگ و غبار آلود می شود.

 جلب می کند و خواننده دمادم در رکاب می ماند. عتماد را کامالًاهنویسنده چنان صمیمانه و بی ریا است ک

چنین زهری تصمیم گرفته تا  مار است و نویسنده برای نوشیدنِ تلختر از زهرِ، همچو خاطرات بدون شک نوشتنِ

می گذارد و ثابت می کند که  نمایشخویش و دشمن را به  وی وضعیتِ، مردم خود تهیه کند نقاتال در برابرپادزهری 

ی متعدد خورد و خمیر می شود ولی غرور هاشکنجه و ایمان رنج می برد و زیرِ هادنیایی از آرزودر که  با وجود آن

 ثریاست.تا انقالبی و انسانی اش 

ش انجام می اهتاریخ و مردم رنج دید تاریخی و سیاسی خود را در برابرِ رسالتِ« ی مقدسهارنج»نویسنده با نوشتن 

 ی از اجسادِهادموکراسی را که دریایی از خون و کوهضد ضد انسانی و ، ی جنایتکارهاباند دهد. وی فاصله میان مردم و

خرین آ هبیقرار ب ۀبه همین منوال چشم خوانند ی آینده ترسیم می کند.هابرای نسل، ستاهرنج و مبارز فرزندانِ

زندانی لبریز از زندانیان متحرک و ، وحشتناکی ظاهر می گردد ی کتاب دوخته می شود و در برابرش زندانِهاسطر

ند و حتا از اهمرگ ذلیل شد ز کابوسِا هیندۀ نامعلومی نگاه می کنند و شکنجه گران بی حرمت را کاهصامت که ب

جلد کتاب که با طرح روی جلد خیلی بجا و  خارج از سلول جهنمی زندان در پشتِ ،و در پایان ی شان می ترسند.هاسایه

 هی دیگری رنج می برد و بهامروز از بند زنجیرا هآن زندانی دیروز را ک، سان دردمندی را می بینیمان، هماهنگ است

مرگ و نیستی و تباهی  ۀی چرکین سیاه و سرخ رنگ هنوز سایهابرا هسمانی کآ هب، وطنش نگاه می کند سمان خونینِآ

  سایۀ استعمار و ارتجاع را.، ستاهرا گسترد

 رِ خواب می لرزدـز بهاهمژ ته خون آلودــترِ دیده گشـبس

 اب می لرزدـی کتاـهبرگ ینجا برهنه شد مضموناهبسک

 چوب دار و طناب می لرزد از بیم بی گناهی ما «سرمد»

*** 
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 «های مقدسرنج»چند گپِ دلم در بارۀ کتاب 

 آوری: یاد

 شکنجه گر و، زندان، شکنجه پیرامونِ یترموثق  بیشتر و تِعلومامآن البالی در  م ودرا خوان «رنجهای مقدس» کتاب

ستین آورم. نخمی ، روی کاغذ هبه من دست دادپس از مطالعۀ این کتاب که را احساسی اینک . را یافتمنجه دیده کش

 سپاس به همسرِ و احترام ومحترم نسیم رهرو  و عزیز شخصیتِشما ابراز می کنم: احترام به  با این جمالترا  ماحساس

دستگیری رقت انگیزِ که صحنۀ شاد  تانمرحوم  . روح مادرِستاهشدتحمل مرا  یفراوانی هاکه رنج شما صبور و فداکارِ

 . گریستمادرانه چه تلخ و و  دیدبا چشمان خود را  شما

 الف: احساس

ثری ا هک بود فکری بعد از آن  مشغولیتِی خواندن و هادرونی لحظه کشمکشِشاملِ  «رنجهای مقدس» سطرِهر 

دلهره به سوی بازکردن صفحۀ وقایع در زندان یک نوع  با که گذاشت. به جرئت می توانم بنویسم برجای عمیق در من 

ذهن ، وقتی کتاب را می بستم بسازد.با محیط آنجا آشنا دست مرا گرفت و به زندان برد تا  «های مقدسرنج» .رفتممی 

مرا در محاصره می عجیبی  احساسِ درد و ،می ماند درگیر آنجای هازندان و ماجرادر فضا و هوای باز هم و حواسم 

  و نمی توانستم خودم را از آن حالت بیرون بکشم.، گرفت

و آرزوی ذلت  دلماز تۀ  ینبه مستنطق بار از کارنامۀ سیاه وغیرانسانی شکنجه گران را می خواندم، بار وراقیا هآنگاه ک

نویسندۀ کتاب و  ، فرهنگِخواندن کتاب به پایان رسید. مگر وقتی ماهوجدان خواست عذاببرای شان م و اهکردخواری 

دردی را  انذلت وخواری برای شکنجه گرآرزوی تنها  اکنون باور دارم که تغییر کرد. ین حالت، ادرک کردماحساس او را 

این را  شهامتِ ،را نکوهش کنند شاناعمال حزب  فکار وا هکنند ک پیداوجدانی آنها می خواهم ، . در عوضدوا نمی کند

 «.یماهکارهای بد وغیر انسانی انجام دادما »که و بنویسند بگویند  که پیدا کنند

 اختیارِکافی در  به قدرِ هاین نوع کتاباهاین احساس را داشتم وهمین حاال هم دارم، ک« ی مقدسهارنج» خواندن  حینِ

من، ادبیات  به نظر ست.اههنری راه نیافت یهاپدیده سایردر  و هادر داستانها، فلم و ستاهقرار داده نشدهموطنان ما 

 زندان و زندانی سیاسی پیوند زیادی نداشته و سرنوشتِ با ی سیاسی، هاو داستان هارمان داستانی افغانستان،

ی مستبد به نوع فجیعی با زندانی سیاسی برخورد هااین باشد که حکومتست. اگر یک دلیلش اهباز نکردمناسبی  جایگاه 

غفلت  هارویداد انتشارِ واسناد  تهیۀما هم از  گویم که نویسندگانِمی هراسان بودند، این را هم  اسناد از انتشارِ ند واهکرد

در و اعدام تعداد مخالفین شکنجه شاید زندانی در ادبیات ما جای باز میکرد،  ی زندان و سرگذشتِهارویدادند. اگر اهکرد

وقایع که فجایع هم بود،  ز آن مردم را ترسانیدند وحتا از انتشارِا هبا استفاد هازیاد می بود. مگر حکومتوطن ما 

آن هم به ، قرار گرفتمردم  دسترس درزندان دیده  حالِ( شفاهی یا زبانی) جلوگیری کردند. فقط گوشۀ کامالً محدود 

 آلمان، هانوور – حسین سیده
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نیز می توانست به کار  نشد زندانی و مبارزه از دوری و دیگران تنبیه برای حتی که توضیح نشد،  تفسیر و خوبیصورت 

 برود. 

هر . مدمحترم آقای خالد صدیق چرخی به یادم آ نوشتۀ «خاطراتماز »را خواندم، کتاب  «ی مقدسهارنج»کتاب وقتی 

. را روسها نجیب اهلل و -خاد کارمل وحشتِتا  (شم خانیهامعروف به)استبداد سلطنتی  زمانِ، مقایسه کردم دو کتاب را

اعدام  مخالفین را شکنجه و، وقتآن ز وسایل ا هو با استفاد مختلف یهاهشیوبه ، هااین دورهکدام  هرمتوجه شدم که 

 ند.اهکرد

 «ی مقدسهارنج»ب: سندیت 

، مستند گفتن موضوعات است. نام کردرا جلب  متوجه« ی مقدسهارنج»کتاب  که در هر ورقِنکتۀ مهم دیگری 

شکنجه گران را با تکیه به حافظۀ خویش نویسنده . در مورد آنهاند، همراه با معلومات بیشتر اهاشخاصی که زندانی شد

میرود، طوری معلومات می دهد که قناعت افراد مظلومی که بر آنها ستم زندان  اشخاص و در بارۀمعرفی می نماید. 

ی با ارزش هاکتاب در قطارِ «ی مقدسهارنج»از این نقطۀ نظر هم کتاب ، ین ترتیباهخواننده حاصل می شود. ب

 .قرار می گیردومستند 

خانواده ی هاصدراعظم)شاه محمود خان  شم خان وهاز زمانِا هتألیف محترم خالد صدیق چرخی ک «خاطراتماز »کتاب 

. میگذارد  هارا از پیش چشم گذر می دهد، طوری مستند می باشد که خواننده را در همان موقعیت هاصحنه (شاهی

ی داخل هارویدادو تاریخ وقت  نوشتن  و هابا آوردن نام شاهد هاخادیست مظالم با آشنایی برای رهرو محترم کتاب

 گپی برای قبول نکردن نمی گذارد.، زندان

 موضوع ترسج : 

دلت میخواهد که در » میگفتند دلیر خانوادۀ خود جوانانِترساندن برای  هاکه بعضی می آورمبه یاد  را طفولیت خودم

 .زندانی بود آالمدرد و ۀ از آن زمان مفهوم کره برایم زشت و به یاد آورند «؟به دنیا بیاید "کره ی"زنگ از تو زندان دهم

 هی آزادهاانسان ی استبدادی در زندانهابعدها دانستم که حکومت ؟خواهد بودجایی  گونهنجا چآ هک از خود می پرسیدم

 فرمانبردار باشند. تا مطیع و را آزار میدادند و درعین حال از طریق تبلیغات مردم را می ترسانیدند ین خودومخالف

چه مردم ما از آن  ست.اهراه پیدا نکردبه شکل وسیع ما که موضوع زندان و زندانی سیاسی در ادبیات گفت سف باید أبا ت

ی مهمی نیز در هاکتاببی اطالع اند. ، ستاهپلچرخی گذشت کالنِ محبسی های زندان صدارت و قفسهاکه در سلول

ترس کار  ن عاملفکر مبه  کهه پهلو و گنگ باقی ماند دو، مبهم به شکلموضوعات بسا . ستاهنرسیدچاپ این راستا به 

خوف ، انداختن هاخانواده ترس: ترس در دلِ ،بلی .عامل اساسی را به عهده دارد «ترس»به باور من  ست.اهخود را کرد

عالوه بر فضای )همان ترس  فرزندان خویش شوند.عدالتخواهانۀ مانع مبارزۀ  هاایجاد ترس تا خانواده، شکنجه، از اعدام

 ند. البته کسانی هم بودند که تمام مشکالتِداز زندان خاموش مان رهایی بعد از هاسبب شد که بعضی( ظالمانۀ زندان
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یی هاواره یادسبب می شود که ، زندان اتِخاطر ننوشتن و بیرون ندادنِ  .نشدند استبداد تسلیم  کردند ولیزندان را قبول 

 .دنمانبباقی و مسخ شده رنگ پریده  فقط به صورتِو یا  فراموش شوندایام به مرور ، و آزارشکنجه  از

 وجبون شدن مبارزه کرده  با ترس آفرینی ونویسنده که  شودمی دیده وضاحت  هب، «رنجهای مقدس»کتاب  خواندنِبا 

 دیگر گرچه چند تنِ .ستاهشترا در اختیار نسل جوان کشور گذاو بی عدالتی استبداد  مقاومت در برابرِ فرهنگِ

 با انعکاسِ «ی مقدسهارنج»ند ولی کتاب اهیی را خوشبختانه نشر کردهازندان کشیده نیز کتاب درد دیده و ازهموطنانِ

 لطف کنند ومیدوارم اهک خواهد دادند تکان اهیک تعداد عزیزان زندان دیده را که تا حال چیزی ننوشت، ایکه داردعالی

 بنویسند. خاطرات شان را 

دست نشاندۀ خلق و پرچم  حکومتِ در دورانِزندانی هایی که زجر .نمی کند  ی کمکهاعدالتخوبه پروسۀ  زندانی سکوتِ

فراموشی و گریز  سبب سازِ زیرا، پذیر نیستتوجیه نباید مسکوت بماند. خاموشی به هیچ وجه ست به هیچ دلیل اهکشید

 .خواهد شد عدالتاز 

کافیست که من در تاریکی شب با خواب و در  " افتادم:ی از مامای عزیزم حاجی غالم عباس نجید ابه یاد جمله

ظلم و بیدادگری آن  ".برمن گذشت ییهامجادله کنم. به یادم نیاورید که چه شکنجه روشنایی روز از بیداری با هراس

، غیرملیبودند فرادی ا هکمین را ااهلل یظ حتا حف ببرک و نجیب وهستند کسانی که  .نفوذ نکردمردم  حافظۀدوران در 

 ابدر پیوند الزم  مدارکِ سناد وا ه. یک دلیل آن این است کنامندمی  «ملی و وطن دوست»شکنجه گر،  ووطنفروش 

شد.  تحمیلآنها بر مردم حاکمیت  بعد از سقوطِ  کهاست بدتری  یت. دلیل دیگرش وضعنرسیدنشر به  اینهای هاکارنامه

سرهم خود  «هئتبر» برای الطائالتیو  به رقص و شادی پرداختندپرچمی  -جنایتکاران خلقی ، بدتری هابا دیدن صحنه

 ؟ی کابل نوشتندهابر دیوارمردم چه معنا دارد که  «تان را بگیرید و یک گاو را پس بدهید ده خرِ». مگر کردندبندی 

 سعادت درکنارِخوشی و را با  شبقیه عمرخویش نسیم رهرو صحتمندی میخواهم. امید وارم  برای برادر گرامی ومحترم

از هموطنانم ، ستم ظلم و انسانیت و مخالفِ دوستدارِ به حیث یک زنِمن . دور نداردقلم  ازو دست  بگذراندش اهخانواد

 رفتارِاعمال و این کتاب  بخوانند زیراآنها نیز  تابه دوستتان خود توصیه کنند  ین کتاب را بخوانند واهکخواهش میکنم 

طرفدار کسانی که  ،نداهانجام داد خواه و وطندوستیآزاد انسان هزاران درمقابلنشان می دهد که را ی اهعدغیرانسانی 

سرِ حکومت دست نشانده  با شان آن بود که «گناه»تنها  . مردم خود بودندبرای شرافتمندانه و مستقل ، آزاد زندگی

 .در پیش نگرفتندآشتی 

*** 

 

  

 «های مقدسرنج»در البالی 

 
  المان – روستائی عبدالحنان دکتور

 ۲۰۱۵ نوامبر
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 به جای مقدمه - ۱

زمانی بدستم رسید که مریض و تبدار بودم. درحینِ گشتاندنِ اوراقِ کتاب نظرم به تصاویرِ « های مقدسرنج»کتاب 

و پریشانیم فزونی گرفت چنانکه  آنها را از نزدیک می شناختم. با دیدنِ تصاویر حالم بدتر شد دوستان عزیزی افتاد که

کتاب از دستم در حینِ بی رمقی بر زمین افتاد. بعد از آنکه حالم کمی بهتر شد، بار دگر کتاب را بدست گرفته و طی چند 

از جانب حزب دیموکراتیک خلق ها در نظرم مجسم شدند و از آنهمه ظلمی که آخر خواندم. تمامی صحنه روز آنرا تا به

بر خالیق و مخصوصاً بر دوستان ارجمندم رفته بود، در حیرت افتیده و روح و جانم شکنجه گردیدند. به یاد  افغانستان

هایی نبود که نبست و چه هایی نبود که نریخت و چه نیرنگترفند این حزب جنایتکار برای تعذیب خالیق چهآوردم که 

ها را در برابرِ های بیان شده در کتاب زندانیگستراند. صحنههای عظیمی نبود که بر سرِ مردمِ محنت رسیدۀ ما نمصیبت

های فراوان ها و سفتیچشمانم قرار می داد که با روانهای پُر غصه و قلبهای شکسته و جسمهای آفت رسیده با سختی

از توانم  از یک جانب چنین کاریقصد کردم نقدی در موردِ کتاب بنویسم، الکن متوجه شدم کهدست و گریبان بودند. 

استاد نسیم رهرو درین کتاب به قلم کشیده با جمالت نا سختۀ  خارج است و از سوی دگر حیفم آمد که نثر زیبایی را که

مطالبی را « رنجهای مقدس»خویش بازنویسی کرده و یا آنرا تعویض کنم. به همین سبب بر آن شدم تا از البالی 

 انتخاب کرده و ردیف نمایم.

 حوالی که رهرو در آن قرار داشت اوضاع و ا - ۲

اقتصادی افغانستان نابسامان و آبستن دگرگونیهای عمیق بود. روشنفکران متعهد خواستار  -در آن زمان اوضاع اجتماعی 

ها و سازمانهای متعددی در صحنۀ سیاسی افغانستان ظهور نمودند. از آنجمله بود تغییر و تحول بودند. ازینرو بود که نهاد

دیموکراتیک نوین که جوانان را برای یک مبارزۀ بی امان در برابر ظلم و بی عدالتی، فقر و تنگدستی دعوت می جریان 

، در زمانی که سردی دنیا بسیار دیده، تلخکامی روزگار فراوان چشیده و آفت زندگانی بدو بسیار رسیدهکرد. رهرو که 

ای بود و های معلمین روشنفکر مانند جرقهصحبت"خود گوید:  هنوز متعلم بود به چنین دعوتی لبیک گفته بود، چنانکه

های هایی آموختم. توصیۀ آنها خواندن کتابذهن پرسشگرم مانند هیزم خشک. از هر کدام این روشن اندیشان چیز

های ابریاین فهم رسانیدند که سر براه بودن و تسلیم شدن در برابر ستم و نا برداستانی و اجتماعی بود. آنها مرا به

اجتماعی نشانۀ زبونی و مایۀ ننگ است. سخنان استادان در جان و دل من به عنوان یکی از فرزندانِ محروم  –اقتصادی 

این سرزمین شعله می افروخت و مرا مصمم می ساخت تا رهرو راه تغییر سرنوشت خود و مردمم در جهت عدالت و 

جا آغاز گردید. عزم جزم کردم که برای تغییر مناسبات ظالمانه و  بهروزی باشم. ضدیتم با ستم و ستمکیشان از همین

  "های اجتماعی به نفع طبقات محروم و بی نوای جامعه مبارزه نمایم.بی عدالتی

رهرو که برای بهروزی وطن به پا خاسته بود با دوستان عبدالمجید کلکانی آشنا شد و با عزیزانی مانند ملنگ عمار، 

های دگر دوست گردید. رهرو بعد از ایجاد سازمان صفدر، شکور، یونس، شاه محمد )پر دل( و ده عبدالحی، کاکا گل،

آزادیبخش مردم افغانستان )ساما( عضو کمیتۀ تشکیالت بود. او با اعتقاد راسخ و سر شار از نیروی مبارزه وارد کارزار 

است. ازینروست که  و وطن باالتر از خانه و خانوادهمبارزاتی گردید. آری رهرو باری برای خانم خود گفته بود که مردم 

 "در صورت شهادت و یا زندانی شدنت من چه خواهم کرد؟"امر بزرگتر می پردازم. خانم از رهرو پرسیده بود که:  من به
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الفت وطن و این ترتیب به "ها را به دریای پنجشیر بیانداز و خودت از نو شوهر بگیر!اوالد"رهرو در جواب گفته بود که 

مردم بر مهر خانواده چیره شده بود. رهرو درین خصوص در مورد همزندان و همزنجیرش زنده یاد نعیم ازهر چنین 

های او فرو رفتن درالکِ زندگی شخصی و اندیشه بخود جایی را احراز نمی کرد. او زن و فرزند در جدول آرزو"نوشت: 

این گفتۀ زنده  "اش را با هیچ چیزی معاوضه نمی کرد.ادی و آرمان انسانیخود را دوست داشت، اما در موضع انتخاب، آز

 یاد نعیم ازهر آئینۀ تمام نمای افکار رهرو و مصداق حال او بود.

رهرو با عشق سرشار به میهن و با اعتقاد عمیق به مقام واالی انسانیت دامنِ همت بر کمر بست و در بزنگاه تاریخی 

های او نا شگفته پامال روزگار بر او به زیان آمد و آرزو چند صباحی از کارزارِ مبارزه نگذشته بود کهوارد معرکه شد. هنوز 

 رهرو بدست دژخیمان افتیده و ده سال تخت را در زندان پلچرخی با انواع و اقسام شکنجه و عذاب گذرانید. خزان شد و 

 «های مقدسرنج»هایی از درس - ۳

وی صدها درس سیاسی و اجتماعیست که نه تنها برای اهلِ سیاست، بلکه برای هر انسانِ حا« های مقدسرنج»کتاب 

دلسوز و مبارز آموختن آنها ضروریست. این درسها که به قیمتِ جانِ هزاران فرزندِ دلیر و صداقتمند کشور و در بدل انواع 

 ای برای فرزندان امروز و فردای کشور بوده،نهاند، گنجیآزار و شکنجۀ جسمی و روانی هزاران زندانی بیگناه بدست آمده

های شکوهمندی می آموزاند که باید بر ضد ظلم و به خواننده درس« های مقدسرنج. »راه نجات و منزل مراد است

های زندان صبر و بردباری ام را صیقل رنج"جنایت به پا خیزیم و درین مبارزه صبور و شکیبا باشیم. چنانکه رهرو گوید: 

شمرده می شوند. باورم اینست که در درونِ مشقات و « مقدس»های زندان برایم آموزنده و . از همین روست که رنجزد

ها، زندگی مفهوم و معنای واقعی خود را می یابد. من سربازِ سر سپردۀ لشکرِ جرارِ مقاومتِ مستقلِ ملی و مترقی بال

ه سپر کرده بود. مشروعیتِ مبارزۀ ما، از این گفتۀ پُرمعنی منشاء می کشورم بودم که در مقابلِ تجاوزِ ارتش بیگانه سین

شورش برحکومتِ نا صالح نه تنها حق مردم است، تکلیف ایشان نیز هست. بنابران، برای یک لحظه هم به "گرفت که: 

  "حقانیتِ راهِ خود و نادرستی راهِ دشمن، شک و تردید نکردم.

 دارد جا که زیباست آنقدر آزادی سَحَر"نبردهام که:  یاد هیچگاهی از را ازادگیپرُشکوه درس ایناینکه مهمتر همه از"

 از اشهمه زنم، حرف می مقاومت اززمانیکه هر :کنم می اضافه آخرهم در و ".بمیرد آن واقعیت دادن برای انسان

  ".آموختم را رفاقت و اخالق دوستی، مقاومت، مردم درس آن در من که است ایمدرسه تعالیم برکاتِ

به قول رهرو آدمکشان حزب دیموکراتیک خلق او را زیر خاک برده بودند ولی نتوانستند او را بکشند. و اما مرگ واقعی 

 اند ولو اینکه راه بروند و نان بخورند و عربده بکشند. نصیب قاتالن اوست. این جنایتکاران مرده

این نوشته را با بیتی از ابوالمعانی صبر و حوصله مندیست. ازینرو جا دارد رهرو اسطورۀ مقاومت و دژ استقامت و صخرۀ 

 بیدل به مصداقِ مقاومتِ جانانۀ استاد رهرو عزیز به پایان برسانم که گفته بود:

 کز لنگرِ من شورش توفان گله دارد  بیدل منم آن گوهر دریای تحمل
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 «های مقدسرنج» سپاسگزار نویسندۀ

را که محترم نسیم رهرو نوشته است با اشتیاق خواندم و دفعۀ دیگر نیز آن را خواندم . حاال  «های مقدسرنج»کتاب 

مهاجرت در یک محیط دیگر با وجود انواع گرفتاری  لیام. وقت کم دارم واین کتاب را در منزل در پهلوی خود گذاشته

 هایش مانع نمی شود که بازهم بخوانمش با دلیل ودالیل بسیار.

ام، محترم نسیم ام وچند سالی را آنجا در اسارت عـُــمال متجاوزین شوروی سپری کردهمن که زندان پلچرخی را دیده

ک ها،  بعضی وقت ها با چندین زندانی همراه می بودیم وبعضی رهرو را هیچ وقت ندیدم. در وقت تغییر اطاق ها وبال

وقت ها چهره های نو را در اطاق ها می دیدم. ولی قسمت روزگار چنان بود که نسیم رهرو را نبینم اما بارها از زبان 

روزها رفیقی گفت  اش شنیده بودم.  یکی ازکه دیده بود و مقاومت و پایداری یدوستان و یاران دیگر در بارۀ شکنجه های

که نسیم رهرو مانند سایر دوستان وعزیزان شکنجه های هولناک را تاب آورده و هیچ حاضر نشده است که برای 

گر چیزی بگوید که می خواهند. او با این کار تأثیر بسیار خوب گذاشته وشرافت رفیقانه مستنطقان خائن وشکنجه

د از شهادت انجنیرصاحب نادرعلی پویای شهید وسایر رفیقان می گفت رفیق دیگری بع ومبارزاتی را پاس داشته است.

نشان داده آن را  که ایکاش رهرو اعدام نشود. فعالً که اعدام نشده اگر کدام نقشۀ خائنانه هم دارند با مقاومتی که قبالً

 هم خنثی میکند.

ن هم مثل همه رفقای ما می گویم که ایکاش وقتی که آن دوره و اعدام دوستان رابه یاد می آورم، معلومدار است که م 

هیچ کدام آنها اعدام نشده بودند. مگر زنده ماندن محترم نسیم رهرو )که عمرش دراز تر باد( سبب شد که پس از رهایی 

یاد یاران زندان دیده، اعدام شده و اشخاص دیگری  «های مقدسرنج»از زندان پلچرخی با گرفتن قلم در دست ونوشتن 

 ،را که شکنجه شده و در زندان بودند به بسیار خوبی وبا عفت قلم جاویدانه ساخته وگور ناپیدای آنها را هم گلزار کرد

 همچنان که شکنجه گر را برای خواننده نشان میدهد. 

می ها سپری کردم و نظارت خانۀ صدارت و چا و پراینجانب که چند سالی را در زندان پلچرخی باستیل خلقی ه

های غیرانسانی را در آنجا دیدم، چندین دفعه در فکر نوشتن وقایع وچشم دیدهای خود از زمان دستگیری تا شکنجه

ولی هیچوقت موفق نشدم که کتابی را از آن  ،هایی را برای یک دوست روان کردمرهایی خود شدم. یک بارهم قسمت

شنیدم و بعد آن را مطالعه کردم   «های مقدسرنج»تهیه و به نشر بسپارم. همین که از چاپ کتاب  دیده گی ها

درک و زندان پلچرخی کتاب های مختلف نوشته شده است. بسیارمتحسس گردیدم. در بارۀ، نظارت خانۀ صدارت، شش

  ایاالت متحده امریکا – خیل نایب صمد
 ۲۰۱۶ جنوری
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د که از سایر زندان ها، نان دیدۀ ما باشد سرمشق خوبی برای آن وطنداران زندنواین کتاب ها می توان «های مقدسرنج»

با وجودی که می دانم  ،در والیات اطالعی دارند و یا معلومات دیگری دارند که به کتاب های موجود افزوده شود مثالً

 در بارۀ جنایات هولناک خلقی ها و پرچمی ها صد ها کتاب هم اگر نوشته شود کم است. 

برای ویراستاری سپرده و نویسندگان محترمی بر آن  سندۀ محترم را که کتاب رارفتار نوی اینجانب سبک نگارش و طرز

اند، بسیار گام نیک یافتم. من در حالیکه آرزو دارم باالخره روزگار مجال بدهد که روزی خودم نیز چشم مقدمه نوشته

از یاران عزیز و  نوبۀ خود یاورم، بههای همزنجیرهای مظلوم را به رشتۀ تحریر بدیدهای خویش را تهیه کنم و قصه

وطندارنی که می خواهند از سرگذشت انسان های روشنفکر وضدجنایت و تجاوز با خبر شوند میخواهم که در مطالعه و 

 کوشا باشند.  «های مقدسرنج»پخش کتاب 

ن وسمبول افتخار ارم که روزی این انساوبرای نسیم رهرو که با افتخار از نامش یاد میکنم صحتمندی آرزو دارم و امید

 ما را از نزدیک ببینم.

*** 

 

  

 :سه کار بزرگ انجام داده که بایدش ارج گذاشت« های مقدسرنج»ام استاد نسیم رهرو با نوشتن کتاب دوست گرامی

 شاخۀ دو هر –در بارۀ عملکرد وحشیانۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان : جنایتِ هولناک را مکتوب نموده است -۱

چه بصورت شفاهی و یا نوشتاری در قالب اعالمیه ها و مقاالت چیزهایی گفته و نوشته شده  گذشته در –خلق و پرچم 

در دو « جنایات حزبی» بود، اما بحق باید گفت که اولین بار آقای محمد شاه فرهود، نویسندۀ توانمند و مبارز، با نوشتن

اما استاد  جلد موفق شد که جنایاتِ سازمان یافتۀ دولتی و تقالی نسلی را برای آزادی و زندگی ثبت سینۀ تاریخ نماید.

نسیم رهرو این کار را تکامل داده و به اوج آن رسانید، آنهم نه در البالی افواهاتِ مشکوک، بلکه بصورت زنده در 

 «های مقدس«رنج»نویسندۀ کتاب  اتاق شکنجه، سلول های زندان پلچرخی و پولیگون. راهروهای زندان صدارت،

 که نه از خیاالتش داستان و رمان می نویسد بلکه مو به مو جنایت را آنطوری که اتفاق افتاده روایت می کند. ایستراوی

 .استیک دوسیه )پرونده( را زنده نموده است و آن دوسیۀ شهدای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان در زندان  -۲

روس ها و دست پروردگان شان می خواستند که خلق ما و نیروهای ملی، آزادیبخش و انقالبی را در تاریکی و دور از 

ر از خود چهرۀ مترقی و مردمی بسازند که گویا مرتجعین س افکار عمومی و قضاوت تاریخ سربه نیست کنند و در آخرتیر

و جانفشانی های آنها نشان می « ساما»استاد نسیم با معرفی رهبران و کادرهای  و نوکران امپریالیسم را از بین برده اند.

ن عمل دهد که فقط دولت های استعماری با سازمان های مخوف جاسوسی و نظامی و ایادی بومی شان می توانند چنی

را نیز « ساما»در واقع استاد با معرفی و باز کردن این دوسیه، بخشی از تاریخ رنج و مبارزۀ  هولناکی را انجام دهند.

 بازگشایی می نماید.

 جرمنی – فاقدانی قدیر
 ۲۰۱۵ دسمبر
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، هم خود در مورد دیگران قضاوت می کند و هم خود را در معرض اشهرکسی با عملکرد و یا با بیان و نوشته -۳

د. دید شکنجه گران خلق و پرچم در مورد جامعه و مردم نابودی نیروهای بالنده و آزادیخواه قضاوت دیگران قرار می ده

 ما بود که این کار را تا کنون به شکل توجیه و یا انکار جنایت ادامه دارد.

و هم خود هم خود در مورد جنایات حزبی های دست پروردۀ روس قضاوت می کند  «های مقدسرنج»استاد با نوشتن 

از نظر نیروهای رزمنده، آگاه، متعهد و دلسوز، نویسندۀ  ، تاریخ و حتی دشمنان قرار می دهد.در محراق قضاوت مردمرا 

 با روایت کردن دیدنی ها و خاطراتش  خود را نیز ثبت تاریخ نموده است. «های مقدسرنج»کتاب 

نان مردم و از جمله اعضای جنایتکار و در آخر باید گفت که چنین مبارزین و نویسندگان مورد کین توزی های دشم

 شکنجه گر حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز قرار خواهند گرفت.

 تا باد چنین بادا!
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 ی کوتاههاپیام

صادقی چون شما دارد که مادر وطن را  درود گرم نثار شما و همرزمان تان باد! زهی سعادت که وطنم هنوز فرزندانِ

 ی زندان و تلخی مرگ را تحمل کردید تا ما آزاد زندگی کنیم. هاپاسدار اند. شما سختی

 (پروین سرابی)

 * ** 

 خاکستراست. به خاطرِو مقدس کشیده شده بزرگترین الگوی آزاد مردان سرزمین خاک  که به خاطر اهدافِ ییهارنج

وطن دوستی رقم  آزادی و درسِ این کتابعذاب را طی کرد. درهرسطر و اهداف مقدس ارزش دارد که راه رنج 

ب آ هفوالد چگون»ست که با کتاب ا هاز خاطرات یک مرد آزادی خوا یاهمجموع «ی مقدسهارنج»ست. کتاب اهگردید

با شرح ست. تاریخی هست که ا همی جنباند. رومانیست که یک ریالست وطن دوست آن را تاریخ ساخت سر «دشدیده 

همسری می  «وطن»میرغالم محمد غبار رهبرحزب تألیف  «افغانستان درمسیرتاریخ»ی جلد دوم کتاب هارنج و هادرد

ست. ا هسیاسی را کارید گاهی تاریخی وآ هثواب است که قلم رنجه کرد «ی مقدسهارنج»کند. برای نویسنده کتاب 

وقتی  ،ارمی دهدطاخشان کبه که یست کهآتشفشانتاریخ  ،طوفان برپا می کند ،فریاد می کشدرا  هادرد یست کهتاریخ

 را ننگ میدانند.  "سوختم"می شوند نالش  ی بیکران خبرهااز درد هادوزخی

ی هارنج»همیش از الطاف شما من و دگران مستفید شده و می شویم. دوجلد کتاب  استاد محترم دستت درد نکند.

ی توصیفی را هامراجعه نمودم واژه م. مضطرب شدم به فرهنگاهکتاب را به نیمه رسانید بدست من قرار گرفت. «مقدس

ی شما را داشته باشد هاکه لیاقت خوبی یواالی ۀکه به شخصیت مبارز شما الیق باشد همه کوچکی می کردند. آن واژ

 همه شرمنده به من نگاه می کردند. 

در لیسۀ سیدخیل پروان معلم بودید. جرئت و  را بیاد دارم که شما و استاد عبدالبصیر بهرنگی ۱۳۵۲و  ۱۳۵۱سال های 

می گاه گاه به دلم در کنار درس های مکتب به راه و رسم مبارزه نیز رو بیاورند.  جدیت شما باعث شده بود که شاگردان

 افسوس که طول وعرض زندگی را مجال نماند. وقتی نام مبارزِ ی کاش نسیم وار و بصیروار زندگی نمایم. صدا هک گفتم

صنف  ۀسوم نمر و چرخد. درآن زمان صنف هفتم لیسه سید خیل میچشمانم در به زبانم می آید اشک  رنگیهشهید ب

  !صد افسوس بودم. ای کاش و

است.  هاعیاران  زمانه ۀدرد نام، تاریخ زرین مبارزین، آزادی ۀاسطور، جوانمردان مانیفست «ی مقدسهارنج»کتاب 

لبیک  ،و رهروان خط فکری مجید سکوت می کند های ساماییهاواالی کارنامه سمک عیار با ارج گذاری به مقام

فردوسی با متانت  ۀوراق می بندد. شغال پیل زور به شاگردش سمک می فهماند که ما یگانه نیستیم. شهناماهگفت

  !زانو می زند. عمرت دراز خاطراتت جاودان ویم رهرفرود می آورد. گورکی پیش نس «ساما نامه»سرتعظیم را به 

 (ن . ه)

 * ** 
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مقاومت مبارزین را در  تای طوالنی موفق شدید های مقدس را خواندم. خوشحالم که شما با وجود تحمل رنجهارنج

  . من با تمام وجود به شما تبریک می گویم.کنیدزندان ثبت تاریخ افغانستان 

  (اروین – حمدیاهفرید)

 * ** 

چهرۀ کریه ، شکنجه اتاقِ .خاطراتم را زنده کرد «های مقدسرنج»کتاب  ۀمطالع .عمرت دراز!استاد گرانقدرسالم

. من که زمان کوتاهی شودینم فراموش معمر خرِآکه تا را به یادم آورد  هاتشناب مشکالتِو  هااطاقواسیس ج، مستنطق

تو و کنم. می دانم که  می حسبا رگ و پوست خود  شما وعزیزان دیگر رادرد ، ماهپلچرخی سپری نمودزندانِ را در 

ی هاو طن به دفاع برخاستید. آنهایی که جانو مردم  زا هو شجاعانید را متحمل شد سختیی هاچه شکنجه یارانت

  ما جاویدان خواهد ماند. یاد شان در خاطراتِ، زادی فدا کردندآ هشیرین شان را در را

 (آلمان – عبدالمنان پروانی)

 * ** 

 هر جملۀ با خواندنبا دقت خواندم. و را مکمل  «ی مقدسهارنج»دوست گرامی اســتاد رهــرو! درود برشــما! کتــاب 

. نظرم آمد زیرِزندان دوباره  و سرگذشتِتلخ  . تمام لحظاتِشدم مجسـم انپیش چشمزندان  هولناک یهاصحنــه آن

 ایاست که باید گفته شود اما درین فضــ یی زیادهاواقعیت دارد. حرف "ستاهزندان یک دانشگا" نداهاینکه گفت

خواهیم  هادرد دل و ها. اگر زنده بودیم و باهم دیدیم، انشااهلل باهم صحبتامکان چنین کاری میسر نیستمجازی 

 داشت. 

صفحه فیس بوک خودت میخواندم، باور کنید، از را  های این نبشههارهـروگرامی! زمانیکه من قسمتدوست خوب 

و  هاهاز گرو مادیو سالیان مت هادوره ی فراوانی را مردم ما درهالحظه به لحظه پیش چشمم بودی. من میدانم که رنج

معلوم است. جنایتکار جنایتکار است، هرکسی باشد و از هرکجا که  هم ند. عاملین آناهمتحمل شدستم پیشه ی هادسته

در زیر شــکنجه شهید  یاهعدو  شدهو در هر جایی که باشد؛ فرجام این مردم که بر ایشان ظلم روا داشته  باشد

زندگی انسانی نیست بل زندگی این که ظلمی بکند و برود،  گر هرکسی بیاید واهند، چه خواهد شــد؟ باالخراهگردید

 ۀزندۀ نمونکه گردند. خودت  می "یافتخار وسربلند"یار با همان جنایت کارها بسامروزحیوانی است. حاال چه باید کرد؟ 

  هستی، راه حل چیست ؟ هاشدههمین شکنجه 

 (کاظمیخ. )

 * ** 

ی بینظیر خاطراتِ تاریخی هارا که یکی از ترکیب« ی مقدسهارنج»به رهرو عزیز! برایت تبریک عرض میکنم.  هادرود

توانایت افتخار میکردم. از فرهود عزیز که ساعتی از مالقاتش را بزرگترین همیشه تعقیب مینمودم و به قلم ، نسل ماست

 این کتاب را در خود حفظ دارد.  «فغان موجا» هست. البتاهام میدانم تشکر میکنم که با تو عزیز همکار بودزندگی ۀخاطر
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آنچه من از این اثر بی همتا  واخر قرن بیست است.ابخشی از تاریخ زنده و قابل لمس مردم ما در  «مقدس یهارنج»

  موفقیت و کامگاریت آرزوی من است.ی همه وطنپرستان ماست که باید هر کس آنها را بداند. هارنج، برداشتم

 (ترکانی)

 * ** 

ست. یکی از اهبه چاپ رسید« شاهمامه»ز سوی بنیاد اهعنوان کتابیست به قلم نسیم رهرو ک« های مقدسرنج»

ی تلخ نویسنده با زبان حوصله و صداقت است که مبین روح هاو خاطره هاکتاب پرداختن به چشمدیدی این هاگیویژه

 پُر توان و مقاوم استاد رهرو می باشد.

یی که در هاند که دیگر جنایتاهسوگمندانه باید گفت که طی دو دهۀ اخیر مردم ما چنان شرایط دشواری را تجربه کرد

ست؛ ولی تاریخ و انسانهایی که زجر آن اهاد صورت میگرفت به فراموشی سپرده شدکشتارگاه پلچرخی و مراکز خ

ی امروز آن روزهای فاجعه بار را هااند و ما نمی توانیم بخاطر بدبختین جرایمآ هند، هنوز گوااهرا کشید هاشکنجه

 فراموش کنیم.

در متن آن جنایات عظیم صورت ی غمباری است که هاو سرگذشت هابازگو کنندۀ خاطره« رنجهای مقدس»

 سپرده مرگ کام به روش بدترین با اجیر وطنفروشان ۀشخصیت برازنده و نخبۀ کشور فقیر ما به وسیل هاست. صداهگرفت

 ند.اهشد

ست و هم اهستاد نسیم رهرو یکی از انگشت شمار کسانی است که هم از آن کشتارگاه جان به سالمت بردا هخوشبختان

 ست.اهیی از تاریخ مرگبار آن دوران را ثبت تاریخ کردصداقت قلمش گوشهتوانایی و 

 رهرو استاد امیدوارم و پندارم می ضروری کشور جوانِ نسلِ برای ویژه به همگان برای را ارزشمند اثر این ۀمطالع

را با اشکهای شان  هاین خاطرهاهاگرچه می دانم ک، ندی پرداختن به جلد دوم این کتاب را نیز داشته باشندم حوصله

 ند. اهنگاشت

 (هالند – منیژه نادری)

 * ** 

نگر مزدور و دست، ختهاک باند وطنفروش و شرف بیات و مظالم وحشناک و تباه کن یفشاى جنااى از اهکتاب شما شم

ز ما یفرداى وطن عزت و مظالم بعد از جنگ دوم جهانى شدند، بوده و براى نسل امروز و ین جنایسبب بزرگتر کهگانه یب

 ارزش بزرگى دارد. 

 (همایون اتمر)

 * ** 

زان دیگر یاعدامها و عذابهاى روحى شما و عز، هاشکنجه حاصلِ« ى مقدسهارنج»دانم که یقدر سالم! میاستاد عال

نده درس عبرت خوبى خواهد بود. تحمل رنج ومشقت بخاطر آزادى یى آهان اثر گرانبها براى نسلیاست. چاپ و نشر ا
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د تمنا یى مزهاتیست. براى شما موفقاهش برآمداهستاد رهرو با سر افرازی از عهداهانسانهاى مظلوم واقعاً مقدس است ک

 دارم. 

 (میاجان ثبات)

 * ** 

زندان و برخورد  فضای ترسناکِ، مقاومت. این کتابآزار و ، حکایتِ دردناکی است از شکنجه« های مقدسرنج»کتاب 

 ستخبارات رژیم خلق و پرچم )خاد( را بطور واضح و صادقانه بیان می دارد.اهدستگا

برای پژوهشگران عرصۀ نقض حقوق بشر در افغانستان این کتاب یک سند و منبع معتبر شمرده می شود. ، به باور من

 –ی رژیم خلقی هایی که در زندانهاتوانند در شناسایی شکنجه گران و نوعیت شکنجهز این کتاب می اهآنان با استفاد

 .وقوف حاصل کنند، ستاهرچمی بر اوالد وطن اعمال شدپ

زادی می رزمند و آزاد آ هکه در رارایی و چاپ بسیار خوب برخوردار است و خوانش آن را به کسانی آ هکتاب از صفح

 می دهم.مشوره ، زیستن را دوست دارند

را برای نویسندۀ نویسای آن جناب نسیم رهرو شادباش می گویم و مطالعۀ آن را « های مقدسرنج»چاپ و نشر کتاب 

 به همگان پیشنهاد می دارم. 

 (ایشورداس)

 * ** 

، «مقدسهای رنج»های نوشته ن که شما موفق به چاپ و نشرِ یادیا، گرم یهابعد از درود ی،رهرو گرام استاد بزرگوار

دار وطن معلوم است که یکی از بزرگترین جنایات خلقی یبا خرد و ب یهانساناهبه هم .کنمیک عرض مید تبریشد

ت ین جنایا .ستا هنان بودآوطن و یا اجبار به تبعید  یامحای سیستماتیک و گستردۀ روشنفکران آگاه و واقع هاپرچمی

وطن را  ۀندیآ یهاتواند نسلیم« های مقدسرنج» .کندوهای عقبگرا باز افغانستان را بروی استعمار و نیر م توانستیعظ

  .بسازد یو انقالب یو مبارزات وطن پرستان مردم هاخبر از رنج دار و بایب

 (فریدون یوسفی)

 * ** 

که نمادی از حقیقت محسوسی است و از « های مقدسرنج»دوست گرانقدر با عرض تبریک بخاطر نشر اثر گرانبهای 

یزد متعال خواهانم اهطریق دوستان آگاهی مختصری حاصل شد. قلم تان را رسا آرزو کرده و صحت و سالمتی از بارگا

 پیروز باشید. 

 (مختار دریا)

 * ** 
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 ۀک برهی ک نسل قربانى دریخ زنده و جاودان یشده و تار دل نوشتهگرانبها را که با خون  دن دستاوریز! من ایاستاد عز

ات را آرزو  سالمتى، ک گفتهیما تبر ۀدیبراى شما و مردم رنج کش، مان بى آزرم و وطن فروش استیمقابل دژخخ در یتار

  مى کنم.

 (بریالی)

 * ** 

انسانهای بخون  ی یک نسل ازهارنجها وسیاه روزی شرحکه  «های مقدسرنج»کتاب ! استاد گرانقدر جناب رهرو

تمام  برای شما وست. اهبه همت واالی شما رفیق ارجمند اقبال طبع یافت، ما است ۀپاکباز سر زمین تاراج شد غلتیده و

  مبارکباد.، دقلدران خم نکردن ارتجاع و، ستعماراهکه هیچگاه سر تسلیم ب یاهنهای آزادانسا

 (علی)

 * ** 

را شتر تان یى بهاتیموفقم. یک مى گویشما را تبر «هاى مقدسرنج»چاپ کتاب ارزشمند  !د رهرو گرامىادرود بر است

  . با حرمت.می باشیدن ما یخ سر زمیتار ۀدیچیپ ۀاز بره یاهخ زندیشما خود تار خواهانم.نه ین زمیدر ا

 حسین پرواز

 * ** 

، تان را تبریک میگویم . کتاب ارزشمند «های مقدسرنج»استاد گرامی صحت و خوشوقتی تان را آرزومندم. کتاب 

  ست. قلم تان همیشه رسا باد.اهی آیندهامعین تاریخی برای دوستان و نسل ۀواقعات و حوادث دور ماندگار و معرفِ

 (امان آرام)

 * ** 

ی سیاسی کشور، یک جزیرۀ رنج وجود دارد. قلمرو این جزیرۀ رنج مربوط به یک جناح هامتأسفانه در حوزۀ رفتار. . . 

ی خود هاست. این جزیره نشینان رنج از رنجاهآنها تا حال ناگفته ماندی مارکسیستی می شود که تاریخ واقعی هاحرکت

ی بزرگی هانسانا هند. من در عجب و حیرتم که چگوناهبرده و زجر کشید هارنج ز هرطرفاهند در حالی کاههرگز نگفت

 کند.ی تاریخ ساز را معرفی هاو تاریخ قطعاً باید این چهره، نداهدر این قلمرو وجود داشت

زگو نمی کنند. اگر این جزیرۀ خاموش تاریخ نشکند و باز نشود انمی دانم رهروان این تاریخ چرا با شهامت حقایق آن را ب

آن  ، در غیرحیف است و یک تراژیدی است. از همه رهروان این تاریخ خواهشمندم اگر می توانند این تاریخ را بنویسند 

 .را به دیگران بازگو کنند تا بنویسند

هشت ساعت  است که من این کتاب را در ظرفِ« ی مقدسهارنج» ی خوب این تاریخ نگاری کتابهایکی از نمونه

  خواندم و مستفید شدم. آرزو دارم هرچه زود تر جلد دوم این کتاب به زیور چاپ آراسته شود.

 )جواد سلطانی(
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 * ** 

« های مقدسرنج»کتاب  .شریف افغانستان تبریک میگویمبرای شما و برای تمام مردم چاپ کتاب را  !استاد گرامی

  .برای شما طول عمر با صحت و سالمتی کامل از ایزد الیزال استدعا دارم .قابل ارزش است هابرای تمام نسل

 )نجیب اهلل نورحبیب(

 * ** 

را مقدس ساخت و  هاارائه کنم. وجدان پاکت رنج «ی مقدسهارنج»حساس نزدیکی خود را با اهمی خواهم با این نام

 زجر و توهین را روشنی داد.، هی کشتاراکالمت سی طرزِ

 ابوی( . ) ش

 * ** 

برای من بطور  کشیدید.رزش ا کتاب با نوشتن این یبرا ی کهزحمت فراوانسپاس از تشکر از لطف شما و  !ستاد محترما

 .ماهگفتکم ، میهر قدر که بکوی کتاب هادر بارۀ خوبی. ستاهچاپ رسیدین کتاب به ا هک است یخوشبس  یجاخاص 

 . احترام باشما را خواهانم.  یسالمت

 )وسیمه قریشی(  

 * ** 

ریخ است که ما ایک برهه ت ۀبه زنجیر شد فریاد یک نسلِ «های مقدسرنج»اندیوال عزیز جناب استاد رهرو! کتاب 

ی نیست. من به اهید. میدانم نوشتن چنین کتاب کار ساداهخون جگر نوشتین کتاب را به ا هیم. هر کلماهشاهد آن بود

ین کتاب در آینده منحیث ریفرنس و مأخذ اهباور دارم کو ایمان زنجیر شکن تان باور دارم.  یتحمل، صداقت، پایدار

هن فروشی را چون آفتاب یی و ماین کتاب روشنگر خط فاصل بین آزادی و آزاده پرست ۀخواهد شد.هر کلم استفاده

ند. برای خودت و برای اهل پلچرخی به چشم سر دیدتیروشن میسازد. کتاب راوی حقایقیست که زندانیان آنرا در باس

  هن نشر این کتاب را از صمیم قلب تبریک می گویم.یاین م عذاب کشیدۀنسل 

 )رحمت آریا(

 * ** 

 .استاین سر زمین ی هابهترین انساندر عین حال پایداری  و از دردبازتاب دهندۀ کوهی « های مقدسرنج»ب تاک

 تحفۀکتاب ین اهبه یقین کنانیکه برای وطن دل شان می تپد تبریک می گویم. آبرای رهرو عزیز و چاپ این کتاب را 

 ار عرضه شود تا مردم ومید آنکه هر چه زود تر و به پیمانۀ گسترده تر به  بازا هبزرگی برای نسل نوین ما خواهد بود. ب

  .درس بگیرند آناز نسل جوان 

 ) انجنیر شهاب(

 * ** 
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ۀ داد خواهان یدار رفتند. صدا یبه پا یاست که به جرم وطن دوست ۀ آنهاییبست یهااد گلویفر «مقدس یهارنج»

رزومند خلق افغانستان. آ کیحزب دموکراتجابرانۀ ت یاز دوره حاکمتلخی است ت ی. روااست یزادآ هد رایهزارها شه

تبریک می  باشم. به شما استاد بزرگواریز مین ین و تره کیامخونینِ  تِیحاکم دورانِهموطنان از سایر  ن خاطراتِیتدو

  همت تان قابل قدر است. .گویم

 )سلیم ظفر(

 * ** 

  کوششی ارزشمند و ستودنی. چاپ و نشر آن مبارک باد.

 یما(اعزیزاهلل)

 * ** 

ولی شما به شکل عالی ، دیده بودم هاخوانده و در سینما هاست. در کتاباهزندان تان بی نهایت جالب و آموزند سرگذشتِ

 ید. اهنشان دادآن را و واضح 

 )صفی اهلل وهاب(

 * ** 

آزادی است  از مبارزان راه دشوارِ یزبان رنج بخش عظیم ستودنی است. این کتاب اًواقع «ی مقدسهارنج»نشر نوشتن و

  مبارک باشد. مقاومت استاد نسیم رهرو به دوست مبارزم پیر مبارزه و که سخن می گوید.

 )رفیق رجا(

 * ** 

 بلند بود خفا همه گان در دید زاهپلچرخی را ک وازعقب دیوارهای بلندو آ هادرون پنجره ۀآوازخفت شما! استاد گرانقدر

  .گویم تبریک می برای شما .نمودید

 )همایون ساحل(

 * ** 

خدمت ی بعدی هابرای نسل شتلخ دوران زندان که محترم رهرو عزیز با چاپ کتاب خاطراتِ بگویم مبه یقین میتوان

 هبر داشت هاپرچمی –خلقی   فجایع و مظالم دوران استبدادروی ز ا هپرد« ی مقدسهارنج»ست. کتاب اهبزرگی انجام داد

  !غیر انسانی رساتر باد جنایاتِ. قلم تان برای افشای ستا

 )عتیق فقیری(

 * ** 

بدین  را بری شما تبریک میگویم و «ی مقدسهارنج»چاپ ونشر کتاب  .درودها وسالمهای گرمم نثارت  !استاد گرامی

رزومندم . آ یتبریک، توفیق وسالمت «های مقدسرنج»نشر  چاپ و، وسیله به تمام دوستان مشمول در ترتیب وتنظیم
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ید. ترسیم وقایع اهملی را انجام داد تاریخی، انقالبی و کاربس بزرگِ اًواقع «های مقدسرنج»نشر  استاد گرامی با چاپ و

فریاد زندانی درجریان  ست، انعکاس ضجه وا هشکنج شالق و استخوان شکن یک نسل محکوم به دار و دلخراش و

بزرگواری متقبل  شما این حوصله مندی را با کمال رشادت وطلبد.  فراخ می ۀتحقیق توان بس بزرگ وحوصل شکنجه و

نوشتن در بارۀ خاطراتِ زندان کاری است بس دشوار. بسا اوقات اتقاق " ید کهاهدرست نوشت دقیق و کامالً ید واهشد

امون ست. نوشتن پیراهم اما یک کلمه هم روی صفحه ننشستاهست که زمان درازی پیشِ روی کامپیوتر نشستاهافتاد

دار می شوند و روح و روان نویسنده ی کهنه را تازه می سازد، عواطف و احساسات جریحههازندان و خاطراتِ زندان زخم

است. آنهایی که  هازخم تازه بر می دارد. صاف و ساده بگویم: نوشتن در بارۀ زندان و زندانی مالقات با رگبار و اعدامی

ی فروزان های یاران و همبندانی که در حفرههاوکران خانه زاد آنها شدند. چهرهقربانی دیوِ پلید استعمار روسی و ن

زیرِ نظرِ نویسنده مجسم می شوند. از همین رو است که من با هر واژۀ این کتاب خون ، نداهپولیگون پلچرخی خوابید

  "م.اهم و با هر عبارتِ آن دو باره شکنجه شداهگریست

راست قامت تاریخ انقالب افغانستان است و  استواری یک نسل سربلند و یر وظمقاومت بی نانعکاس « های مقدسرنج»

به  وابستگی سیاسی حاکمیت ملی، فارغ از، استقالل، ادیزآنانیکه برای آ ،مشعل فروزانیست برای فرزندان مبارز کشور

انقالبی را به تمام آزاد اندیشان  و تاریخی ۀمبارزۀ مستقل ملی و تآمین عدالت اجتماعی می اندیشند. نشر این اثر ارزند

  کشور تبریک میگویم.

 )انجنیرنور سهیلی(

 * ** 

 و پرچم خلق پوشالیحکومت در دوران  مردم ما است که بر بیکرانی جنایاتآن  ازی اهبیانگر گوش «ی مقدسهارنج»

دژخیمان و  زندگی ساخت، مقاومت در برابرِ قباید سرمش «ی مقدسهارنج»ز  اهترین چیزی را ک. عمدهستاهشداعمال 

  ن برون آمد. عمرش دراز باد.آ زا هستاد نسیم سرفرازانا هحفظ اسرار است ک

 شکور(. )ا

 * ** 

 استاد گرانمایه رهرو راستین راه مردم بخون نشستۀ کشور!

خونبارشان رهنمونی می کند. چاپ کتاب را چاپ و نشرِ همچو یک اثر گرانبها جوانان آیندۀ کشور را برای دانستن تاریخ 

دوستانیکه در نوشتن، نشر، ویراستاری و به نحوی ، به شما و فامیل درد کشیدۀ تان که شریک درد و محنت شما استند

ی تاریکِ تاریخ کشور های بیشترتان را در تنویرگوشههاتبریک میگویم. موفقیت، نداهاز انحا شما را یاری رسانید

  آرزومندم.

 )  ع . کوهستانی(

 * ** 
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را مبارکباد می برامد کتاب شما ، تاراج غارتگران قرار دارد موردِ که ی اهدرد دید از سرزمین ویران شده و !عزیز داستا

مشت  «های مقدسرنج». را به خوانش می گیردما ما مقاوم ا هتاریخ پارین سرزمین بال کشیدبخشی از  گویم. کتاب شما

  .کامگار باشید موفق و .ه می کنندمتسلیم را زمز س وأی ییکه الال ین کسانابر دهی است اهکوبند

 )گالب اتمر(

 * ** 

زنده نام و خاطرات آنها را  ، که با نوشتن قسمتی از تاریخ جوانمرگان آزادهبه شما افتخار میکنم استاد بزرگوار! 

! ننگ و نفرین بر حزب خلق و پرچم که گلهای سر سبد این بادمبارک  «ی مقدسهارنج»درود بر شما و  .یداهنگهداشت

  !روسحلقه بگوش  غالمانمرگ بر  .کردند پرپرسرزمین را 

 )پرنیان(

 * ** 

یران ا هشا ساواک در دورۀ ۀلمی که به وسیلاشرف دهقانی را خوانده بودم و از مظا «مقاومت ۀحماس»قبل کتاب  هاسال

نیز در مورد آن مظالم چیزهایی خوانده و شنیده بودم. گرچه قبالً  ،می گذشت آگاهی یافتم هابر مبارزین ایرانی در زندان

ومات دست لی را که موفق به فرار آز آن زندان شده بود می خواندم که معااما اولین باری بود که خاطرات یک زندانی

رائه نماید. وقتی خودم زندانی شدم ا هی دوران شاهااول به خواننده می داد و نویسنده توانسته بود تصویر جامعی از زندان

ست. آرزو می ا هدست ساواک ایران را از پشت بست رددریافتم که خاد در شکنجه و مظالمی که درحق زندانیان بکار می ب

بعاد بکاربرد ا هبیافریند ک «مقاومت ۀحماس»ثری مانند اهکردم تا روزی و کسی از زندانیان این توانمندی را بیابد ک

ی حزب دموکراتیک خلق را به تصویر بکشد. با خواندن هاشکنجه و ایجاد فضای کشنده و غیر انسانی در زندان

اکنون به  «ی مقدسهارنج»ن قلم باید قلم جناب نسیم رهرو باشد که خوشبختانه آ هدریافتم ک «ی مقدسهارنج»

ی بیشترنمود. گرچه که یک سند هاتبریک گفت و آرزوی موفقیتشان باید به جناب .ست اهصورت کتاب به نشر رسید

سناد محکومیت حزب دموکراتیک خلق افزوده شد، اما اکنون نمی توان به دورانی برگشت که هنوز برف روزگار اهدیگر ب

کردیم و ی مخوف آن حزب منفور سپری هامن و رهرو عزیز ننشسته بود که بهترین ایام عمر خویش را در زندان بر سرِ

  .ستاهکابوس آن تا هنوز دست از سر ما نبرداشت

 (اهلل عتیقاستاد )

 * ** 

به جنایت کاران شکنجه گر  و ماشک ریخت مبه خاطر رنجهای شما و دیگر هموطنان .را خواندم «ی مقدسهارنج» کتاب

 حس با گوشت و پوست خودی وطن فروش را دیده و هاو پرچمی هاما همه جنایات خلقی. ملعنت و نفرین فرستاد

  یم. امید است روزی برسد که به جزای اعمال غیر انسانی خویش برسند.اهکرد

 )عبدالکریم صافی(

 * ** 
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 روز با عالقمندی غیر قابل وصف بلعیدم. بعضی اوقات دلم نمی چهاردر ، وجود حضور کارگران در منزل کتاب را با

 .زمین بگذارم خواست آنرا بر

 امیری(معراج )

 * ** 

 اًدالور و تسلیم ناپذیر را نشان می دهد. واقع، مردان عیار است با مفهوم. سرگذشتِ یکتاب اًکتاب رنجهای مقدس واقع

امید  از شما تشکر می کنم. یدخاطرات تان را با نسل جدید شریک ساخت کهخوشحال استم که به دستم رسید. بابت این

 بگیریم.  درسز آن ا هوارم ک

 اسیر( .س)

 * ** 

 قتل و جفای جبونان تاریخ معاصر کشور است. ، این اثر حاوی درد و رنج آزادگان سرفراز و دستان شکنجه

 ) صدیق مصدق(

 * ** 

  ی اخیر طبع گردیده.های جالبی است که در سالهااین کتاب یکی از کتاب

 )داکتر اکبر بریالی(

 * ** 

که بخوانند. من خودم دیروز تمامش کردم. امروز برای نفری که ند اهنوبت گرفتکتاب رنجهای مقدس را تا حال سه نفر 

 می کند.  أافشخلق و پرچم را  اتجنای ی ازخصوصاً که قسمت، در نوبت است می دهم. بی نهایت جالب و دلچسپ است

 )علی سجاد( 

 * ** 

قادر نمی شوم آنرا ببندم. هر سطر کتاب با چنان ی صبح هایک دو روزی می شود که کتاب را مطالعه میکنم و تا نزدیک

ست که خواننده را کامالً در موقعیت و حالت نویسنده قرار میدهد و در همان اهیک احساس عالی و صادقانه نوشته شد

. یکبار دگر از شما جهت ارسال کتاب و از جناب رهرو از نوشتن همچو اثر می بردی زندان هاو سلول هاشکنجه گاه

  .دگار تشکر میکنم. موفق و سر افراز باشیدمان

  ) انوری(

 * ** 

. سالم به پیام ستاهرا کشید« های مقدسرنج»ی که بارِ سنگینِ اهی خستهابر شانه سالم قای نسیم رهرو!اهسالم ب

 آورانِ عشق و آزادی. 
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کتاب در ماه محرم به دستم رسید که  -۱حساس را تولید کرد. ا هدر وجود من دو گون« های مقدسرنج»خواندن کتاب 

، سوز، شوق، آزادی، وطندوستی، با خواندن آن عاشورای دیگری بر پا گردید. من در هر برگ و هر سطرِ این کتاب اشک

، اعتماد به نفس و همت واالی آزاد گان عاشورایی را خواندم و از آن بسیار آموختم. پایمردیشجاعت، ، صداقت، رفاقت

هنوز در ذهنم باقیست. کودکِ خورد سالی بیش  أم را بیدار ساخت. خاطراتی که مانند یک رویاهخاطراتِ کودکان -۲

ست، اهی شان تنها یک کلمه به یادم ماندهانبودم. به یادم می آید که رفقای برادرم دور هم جمع می شدند. از صحبت

ست. یکی از اهی آن عزیزان هنوز از لوح ذهنم پاک نشدهاو نام هاآزادی. چهره :ستهای که باال نشینِ همه واژهاهکلم

. نفر دومی که بود أآن آزاد مردان که دستِ مهربانی به سر صورتم می کشید و برادروار نوازشم می کرد، قاضی احمد ضی

. به می شناختمد انجنیر صم را به نام . جوان سومیداشت نامانجنیر محمدعلی ، همواره لبخند شیرینی بر لبان داشت

آنها را  تعطیل شد. دلیل آن را کسی به من توضیح نداد. آرزوی دیدارِ هاو گفتگو هانشست، هاگی این رفت و آمدیک باره

و به دل می گفتم چه وقت باشد که به پای صحبت شان بنشینم. افسوس که کودتای خونین ثور   در سر می پروراندم

متین ، زیبا، مدتی گذشت. یک جوان مهربان زندگی را بد رقم زد و این آرزو و هزاران آرزوی دیگر را در نطفه خشکانید.

ه کرد. او بود که با گفتن کلمۀ آزادی راه قاضی پارینه را تازو رسم آمد  به خانۀ ماو خوش برخورد دیگری به نام حفیظ  

نشان دهم. هر وقتی که  او می توانستم کلمۀ آزادی را روی کاغذ بنویسم و برای من. در پیش گرفتضیا و یارانش را 

دانش آموز لیسه زرغونه ، قصۀ زهره ی از دختران شجاع و قهرمان را می گفت. یکی از آنهااهبرایم قص حفیظ می آمد

 که باشجاعت و متانت به شهادت رسید.  بود

کنون اهبارانِ اشک دامنم را تر کرد. با هزاران درد و دریغ ک، را برگرداندم« های مقدسرنج»وقتی آخرین ورق کتاب 

 انجنیر محمدعلی و دیگران را به روشنی می دانم. یاد شان گرامی باد!، أقاضی ضی «غیابت»دلیل 

صحت کامل و ، از خداوند متعال برای شان طول عمر، نسیم رهرو تبریک عرض نمودهبرای آقای چاپ این کتاب را 

ل یی زندگی خواهانم. درود به شما و درود بی پایان براى برادر عزیزم که مایۀ افتخار من و فامهاموفقیت در همه عرصه

  .عزیزم می باشند

 )شکریه(

 * ** 

باشید. دُرنامۀ وزین و  سالمتدارم همیشه شاد و  را پذیرا شوید. آرزو ماهتمنیات نیک و رفیقان !گرامی استاد عزیز و

 ی تان در قامتِهایاد  ۀیک شاهکارحماسی و بی بدیل زمانه ما از نهان خانه بیدار و فرهیخت گرانبهای تان را که درحدِ

سنگین و گرانبهای  با خوانش هرسطرِ ،گویم. میدانید خوش آمد می، تاریخ به زیور چاپ آمد یک کتاب ماندگار

 که به تاریخ پیوسته و یاهحماس پاست. قیامت بر ای پیوستم که تا قافِبه تاریخ شکوهمند وحماسی« ی مقدسهارنج»

  تصویرش قطره قطره گریستم و با هر تعبیرش به تولدی دیگر رسیدم. من با هر

مرد  شهباز بی بال در پهنۀ آسمان نا توان و»گفتی: که در آن دخمۀ نمناک و مخوف برایم می! به یاد داری استاد عزیز

 « .بی سمند در پهنۀ زمین زبون است
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   :نوشتم زندان  کتاب خاطراتِ ۀرصفحغزل بی همتای حافظ شیرازی را د ازوقتی این بیت 

 احزان شود روزی چراغان غم مخور ۀگمگشته باز آید به کنعان غم مخور       کلب یوسفِ

صوفی دانستم که چقدر به جا و نیک پاسخ آن بیت باال را با بیت « ی مقدسهارنج»حماسۀ ماندگارفقط با خواندن 

  نوشته بودی :جواب داده و  عشقری

 ین تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد       رسد تا دور ما دیوار این میخانه می ریزداهب

 چهرۀ تان تابان و قلم تان توانا!، عمر تان دراز

 حمیدی( )م. 


