
 

  

 2018سپتامبر  17دوشنبه                                            حزب همبستگی افغانستانگزارشی از:

سنبله سرودخوانان به مصاف مرگ رفتند۱۷آنان در   

 

خواهان رشیدی  امروز مصادف است با روز خونینی که سیزده تن از بهترین فرزندان سرزمین ما و آزادی

های زندان مخوف پلچرخی را به لرزه درآورده بود، بوسیله نوکران  که صالبت و عزم آهنین شان سلول

نانه جمعی از پرچمی که از دفاع قهرما- میهنفروشان خلقی 1۳۶1سنبله  17روس اعدام گردیدند. در 

در محکمه فرمایشی شان وامانده و ذلیل « ساما –سازمان آزادیبخش مردم افغانستان »کادرهای برجسته 

ور بود به  های بزرگ شان شعله گشته بودند، این سروهای بلند قامت را که عشق به وطن و مردم در سینه

 شهادت رسانیده آنان را در گورهای نامعلومی مدفون نمودند.

در سایت  ای مقاله در مورد زندگی و پیکار انیس آزاد، یکی از این رزمندگان جانباخته به تفصیل قبال

هایی از ایستادگی و مقاومت حماسی دیگر  ینک گوشهبه نشر رسیده است، ا« حزب همبستگی افغانستان»

رسانیم. آقای رهرو در جلد اول  همزنجیران سرفراز او را بر اساس چشمدید نسیم رهرو به نشر می

http://www.hambastagi.org/new/fa/art-and-litrature/2362-anis-azad-afghan-revolutionary-poet.html


شرح کوتاهی « مضحکۀ "محکمۀ اختصاصی انقالبی"»، در فصل «های مقدس رنج»اش  ی زندان یادنامه

 سنبله به شهادت رسیدند: 17تن در  1۳میان  دهد که از این در مورد اسیران سامایی می

محمد نعیم ازهر )با نام سازمانی آذر، عضو دفتر سیاسی ساما، زادۀ هرات و فارغ فاکولته اقتصاد  -»

 پوهنتون کابل بود(

انجنیر محمد علی )با نام سازمانی رضا، عضو دفتر سیاسی ساما و مسئول نشرات، اصال از  -

 اش به قندهار تبعید و خود در کابل زاده شد. فارغ پولیتخنیک کابل( خانواده های ارزگان بود که هزاره

اش پویا، عضو دفتر سیاسی ساما و مسئول کمیته تشکیالت، از  انجنیر نادر علی دهاتی )نام سازمانی -

 (های تبعیدی ارزگان که در ولسوالی چمتال والیت بلخ زاده شد. قبل از زندگی مخفی انجنیر بود. هزاره

انجنیر میرویس )عضو دفتر سیاسی ساما و مسئول کمیته نظامی، زادۀ والیت فراه، فارغ پولیتخنیک  -

 کابل(

 انیس آزاد )کادر برجستۀ ساما و یکی از مسئولین منطقۀ کوهدامن، زادۀ کلکان، شاعر و نویسنده( -

ولی چندی پس یار قریشی )در کنفرانس یازده نفری موسس ساما حضور داشت  شاهپور روئین -

گیری دوباره با ساما پیدا کرده بود.  اش را با ساما قطع کرد. در هنگام دستگیری تمایل به رابطه رابطه

های نامدار جنبش روشنفکری و انقالبی افغانستان بود و به همین دلیل دستگیر و  وی یکی از چهره

 اعدام گردید.(

 اسی ساما، داکتر طب و زادگاه پدری والیت لوگر(البدل دفتر سی داکتر عبدالواحد رائین )عضو علی -

البدل دفتر سیاسی و عضو کمیته تشکیالت ساما، زادگاه پدری والیت  انجنیر زمری صدیق )عضو علی -

 لغمان(

 انجنیر محمد امین )عضو کمیته تشکیالت ساما، زادۀ اندخوی، فارغ پولتخنیک کابل( -

 انجنیر داود )عضو تشکیالت چریک شهری ساما، زادۀ هرات، محصل فاکولته زراعت( -

 داکتر صدیق جویا )عضو کمیته تشکیالت ساما، زادۀ هرات، محصل فاکولتۀ طب کابل( -

 انجنیر حسین )عضو ساما، زادۀ پنجشیر، فارغ پولتخنیک کابل( -

ساما، زادۀ ولسوالی بهسود والیت میدان  قاضی احمد ضیأ )عضو کمیته مرکزی و کمیته تشکیالت -

 وردک، فارغ فاکولتۀ حقوق کابل(

 حسین )عضو کمیته نشرات ساما، برادر انجنیر محمد علی( -

 زبیر احمد )چریک شهری ساما، زادۀ پنجشیر، برادر انجنیر حسین( -

 محمد امین )عضو ساما، زادۀ پنجشیر( -

 هرات(ضیأالحق )عضو ساما، افسر نظامی، زادۀ  -



 مسعود )چریک شهری ساما، زادۀ هرات( -

 «محمد نسیم )اینجانب، عضو کمیته تشکیالت ساما، زادۀ والیت پروان، معلم( -

 

 دهد: آغاز گردیده را شرح می 1۳۶1جوزای  ۳و جریان این مضحکه محاکمه که در 

خواست هر  زده در موتر دیدم. آه که چقدر دلم می های اولچک نزده تن از رفقای سازمان را با دست»...

کدام شان را جداگانه در آغوش بگیرم! دیگِ بخار به حرکت درآمد. همۀ ما ایستاده بودیم چون جای 

 برای نشستن نبود....

دیگ بخار پس از صدها جمپ و جوِل آزاردهنده بِرک زد. سرنشینان آن که از کثرِت نفر و هوای گرم و 

آلوِد "تابوت متحرک" شدیدا شکنجه شده بودند به عجله از موتر پایین شدند. موتر َدم دروازۀ  فقانخ

ها در آن زیِر شکنجۀ جالداِن  ای که ماه شده های صدارت توقف کرده بود، همان محِل نفرین قلفی کوته

از کند. دستبندها را یکی خاد به سر برده بودیم. نفِر موظف کلید را در دست گرفت تا دستبندهای ما را ب

ها تقسیمات کردند. باز هم این کار خالِف معمول  قلفی پی دیگر باز کرد. یک یک نفر ما را در کوته

های عمومی نظارتخانه  آوردند در اتاق گرفت. کسانی را که به مقصِد محاکمه به صدارت می صورت می

 دادند. جای می

... 

ها  قلفی گک حویلی کوته ها بیرون کشیده و در گوشه را از سلولدوسیه  عصِر همان روز ما نزده تن هم

ای آورده بودند تا سر و ریش ما را اصالح کنند. وقتی سلمانی را  ایستاده کردند. متوجه شدم که سلمانی

کرد. قوماندان و  دیدیم فهمیدیم که "آرایش" موی سر و ریش ما داللت بر "علنی"بودن محکمه می

گاِه صدارت با سربازانش در کناِر سلمانی ایستاده بودند. این اصالح موی و  معاون سیاسی شکنجه

گرفت بلکه فیصله چنان بود که حتماً موهای سِر ما را کوتاه کنند و  ریش مطابق خواست ما صورت نمی

ای از همزنجیرهای ما چون نعیم ازهر و شاهپور قریشی با تراشیدن  های ما را بتراشند. عده ریش

طور جدی مخالفت نشان دادند اما شدت عمل قوماندان و معاون سیاسی این مخالفت  شان به های ریش

 اثر گذاشت. را بی

... 

های صدارت با  قلفی دار کوته خورشیدی پهره ۱۳۶۱جوزای سال  ۴حوالی ساعت هشت صبح 

ار داده آمرانه وارخطایی دروازۀ سلولم را گشود. برخالِف دفعات پیشین نامم را نپرسید. مرا مخاطب قر

گفت: "زود از اتاق بر آی!" دستپاچگی او عالمتی بود از شدِت عمل خدمات اطالعات دولتی )خاد( 

علیه ما. وقتی از سلول بیرون شدم چند تن از یاران در حویلی ایستاده بودند. آنها را پیشتر از من از 

قطاِر آنها بایستم. لحظاتی بعد دیگران های صدارت بیرون کشیده بودند. به من گفته شد که در  قلفی کوته



کردند. ما را با دقت تالشی کردند. سرهای   را نیز آوردند. یاران یکدیگر را با تبسم شیرین استقبال می

 «های شان پُر از خنده بود. بیشتر همرزمان بلند و لب

 
نشانده که از استقامت و روحیه بلند انقالبی این مبارزان در جریان محاکمه نمایشی وامانده  رژیم دست

ا انبوهی از دروغ و بهتان از طریق های تسلیم ناپذیر را ب این صخره« محکومیت»گشته بود، خبر 

هایش به نشر رسانید روزنامه . 

بسته در هراس اند که  ی دست های تا به دندان مسلح دربرابر چند انقالبی بالنده رژیم خونریز و خادیست

 اند: های رژیم به نمایش گذاشته گاه صالبت شان را در بیرون و شکنجه



گشتند و ما  ها َدور َدور ما می ه و کنار ایستاده بودند. خادیستپاسبانان مسلح دست به ماشه در گوش»...

 گذشتاندند. را از نظر می

... 

ای نگذشت که دیگ بخار توقف کرد. برای ما گفتند "پایین شوید." از محوطۀ صدارت بیرون  چند دقیقه

ارت با موتِر نشده بودیم. ترس و تشویش خاد به حدی بود که ما را از فاصلۀ چند صد متری داخِل صد

ها با دستپاچگی ته و باال  سرپوشیده انتقال دادند. هر طرف سربازان مسلح کمین گرفته بودند. خادیست

های مسلح با ماشیندار در حالیکه دریشی شخصی به تن داشتند،  ای از خادیست دویدند. دسته می

د به طرف ما ببینند. ما را داخِل توانستن کشیدند. آنها به آسانی نمی پیشروی ساختمانی انتظار ما را می

کرد گذاشتیم. دهلیز را پردۀ  های دیگر وصل می ساختمان بُردند. پا به دهلیِز کوچکی که تاالر را با اتاق

نخی سفیدی به دو قسمت تقسیم کرده بود. بازهم تالشی. از سر تا پای ما را پالیدند. پس از آن نوبت به 

ها ترس و وحشت آنها را  را تفتیش بدنی کردند. همه این احتیاط آلۀ مخصوص برقی رسید که با آن ما

گرفتند و به چشم یک سازماِن  داد. رهزناِن روسی و مزدوران شان ساما را مسلما جدی می نشان می

دیدند. سنجش خاد شاید آن بود که مبادا فداییان سامایی از بیرون  توانمند و خطرناک برای خود می

 ور شوند. حمله

... 

..فضای تاالر پُر از جنب و جوش بود، ولی به مجرد وروِد ما فضای آن تغییر کرد و "مهمانان" .

آوری بر فضای سالون حکمفرما گردید. گویی همه را برق  های شانرا به ما دوختند. سکوِت ترس نگاه

 گرفته بود.

... 

و زبانش دچار لکنت شده  لرزید های او می نامۀ خود را خواند. دست سارنوال مشفق پس از آن اتهام

 بود.

... 

کرد که  سارنوال اتهاماِت سرهم بندی شده را چنان با اغالِط فاحش و با سکتگی شرمسارانه قرائت می

سوادی و ترس و لرِز آقای مشفق زهِر شرمندگی قورت  های "مهمان" هم از این بی حتی آقایان و خانم

 «می دادند.

 نویسد: پردازد و از روحیه بلند مبارزان دربند می سپس به جزییات محاکمه نمایشی می

شناختیم، نظم و دسپلین نمایشی خود  همانگونه که ما دستگاه مزدور را در مجموع آن به رسمیت نمی»

ران ما های سارنوال مشفق یا ساختۀ استعماری آنان را نیز به سخریه گرفتیم. در برابِر اتهامات و یاوه

یاد  ویژه اعتراضات شدید و قاطع زنده کردند. به شدند و علیه اتهاماِت دروغیِن او اعتراض می بلند می



قاضی احمد ضیأ که مبتنی بر احکام حقوقی و استدالالت منطقی و بسیار شجاعانه بود، سارنوال و 

 هیئت "قضایی" را سخت دستپاچه ساخت.

... 

نی تاختند، انیس آزاد این فرزنِد دالوِر مردم از جا برخاسته و با آواز وقتی به شخصیِت عبدالمجید کلکا

مانند و  گذارید کار شماست، ولی او شخصیت بی بلند فریاد کشید: "شما باالی مجید هر نامی را که می

قهرمان ملی و پیشوای ما بود." وقتی یاران از سیاست سخن گفتند و ساما را یک سازمان سیاسی 

شناسیم. شما  عنواِن زندانیان سیاسی نمی ، سارنوال با خشم و عتاب گفت: "ما شما را بهمعرفی کردند

باشید." بازهم یاران در برابِر این "عدالِت نوع روسی" سر خم نکردند و  نزِد ما زندانیان جنایی می

های ما و  کنید؟ تمامی اوراِق دوسیه های سیاسی می پاسخ دادند که: "اگر چنین است، چرا از ما سوال

تمام جریان تحقیق ما با سیاست پیوند دارد. اتهامات ما براندازی دولت شماست و مبارزه برضد قوای 

اشغالگِر روس که شما آن را حافِظ ننگ و ناموس وطن و مردم قلمداد کرده اید..." در برابِر این 

 استدالل محکم سارنوال و هیئت "قضایی" حتی یک کلمه هم جوابی نداشتند.

های ندای آزادی )ارگان نشراتی  ای از تاالِر محکمه وسایِل چاپ، کتب و مجالت، شماره در گوشه

نامۀ شهید عبدالمجید کلکانی را در معرض دید "مهمانان"  سازمان آزادیبخش مردم افغانستان( و ویژه

ما عنوان شده بود. مثابۀ اسناد و مدارک جرمی و اثباتی به خاطِر محکومیت  ها به قرار داده بودند. این

شاید حق به طرِف "محکمۀ اختصاصی انقالبی" بود، زیرا در دوراِن زمامداری "خلق" و پرچم و 

"دولت دموکراتیک" تحِت رهبری آنها کتاب داشتن، کتاب خواندن و دگرگونه اندیشیدن سزای مرگ در 

نظیری مسئولیت  و شهامِت کمعلی مسئول امور نشراتی ساما با آرامش  یاد انجنیر محمد بر داشت! زنده

ها  تمامی اسناد، کتب و وسایل چاپ را به گردن گرفت. منظور از به عهده گرفتِن باِر سنگیِن مسئولیت

 «آن بود تا باِر مسئولیت همرزمانش را سبک کرده باشد.

 های کند ولی این انسان باک حکم مرگ را صادر می هرچند، این محکمه نمایشی برای انقالبیون بی

 روند: سوی زندان می  پروا و خندان به ناپذیر بی تسلیم

های ما را یکبار دیگر باهم پیوند زد. دست مرا با دسِت انیس آزاد بستند. با  های اولچک دست حلقه»

وجود فیصلٔه اعدام از طرِف "محکمٔه اختصاصی انقالبي"، گردن هیچ کسی پَت و خمیده نبود. 

از قبل معلوِم "محکمٔه اختصاصی انقالبی" چشم ندوخته بود. ما با هیچکسی به "ترحم" و "عدالِت" 

 غرور و متانت فاتحانه از ساختمان بیرون شدیم.

... 

وقتی پا به حیاط گذاشتیم انیس آزاد که مرِد دلیر و عیار صفت بود با شور و جاذبۀ خاصی با آواز بلند 

 ؤد سرمد کرد:یاد دا آغاز به خواندن این سرودۀ حماسی و ماندگار زنده



             کشم بسوی شفق ز خوِن خویش خطی می

             چـه خوب عاشـق این سرخی سـرانجـامم

             نویـــد فتح شبستــان دهم به راهــروان

             آوران شـــود نـــامم ســروِد رزِم پیـــام

             ام کشتـــن تــوانی ام می عقـــاب زخمی

             ای کنی رامـم مگـــر محــال بود لحظه

             تویی که پشت تو می لرزد از تصوِر مرگ

             دامـمی دیگرست اعـمنم کــه زندگـ

توانست چشم دالور  همزنجیریان انیس آزاد را همراهی کردند. هول تیرباران و بیم حلقۀ دار هم نمی

ند. فضای عجیبی ایجاد شده بود. ترنم پُرصالبِت این سروِد جانبخش تا مرداِن سامایی را بسوزا

 «داد. رسید و روح و روان دخمه نشینان را پاالیش می های تاریِک صدارت می سلول

زندانی )انجنیر نادرعلی دهاتی، انجنیر محمد علی،  1۵از جمع نوزده تن،  1۳۶1سنبله  17باالخره در 

ازهر، انجنیر زمری صدیق، داکتر عبدالواحد رائین، انیس آزاد، شاهپور انجنیر میرویس، محمد نعیم 

قریشی، انجنیر محمد امین، زبیر احمد، قاضی احمد ضیا، داکتر صدیق جویا، ضیأالحق، انجنیر داوود و 

ولی  ،شوند  محمد نسیم( برای اعدام فرا خوانده شدند که دو تن )محمد نعیم ازهر و محمد نسیم( اعدام نمی

 برد.  جان به سالمت می ،رود و فقط نسیم  سوی اعدام می  ز مدتی نعیم ازهر با قامت افراشته بهپس ا

 


