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  : مي كنم  اين كتاب را تقديم
ي  و كمونيست هابه تمام چپ انفالبي آزاديخــواه ،ده ها هزار زنداني  به 
كه در راه آزادي مردم وكشور از سلطه سوسيال امپرياليزم شوروي  راستين
شكنجه و زندان و مرگ را پذيرا شدند ؛ ولي ،  پر شور وبر افراخته  و با سرِرزميدند

 متجاوزين روسي و مزدوران  خاين و بيمقدار شانرا در پيشگاه قامت استوار وبلند
  . خم نكردند ،شان

هزار زنداني ديگر كه عمر گرامي شانرا با تحمل انواع و اشكال شكنجه به ده 
 مركزي پلچرخي و  در زندان، پرچمي و خادي،هاي وحشيانه جالدان  خلقي 

   . هاي كشور سپري كردندزندان ساير
آناني كه باقبول خطرات جاني ازدور ترين مناطق كشور، راه هاي به تمام 
طي نموده به پايوازي   صعب العبور راهايهستانپيچ و خم كو پرپرفراز وفرود و

  . زندانيان شان مي آمدند
 شجاع ، مهربان و  رحيمه توخي و دختربه همسر دلير، فداكار و مبارزم و

 سال دوره اسارتم باپذيرش خطرات ، ٨ زحل جان توخي كه در مدت مردم دوستم
به زندان پلچرخي  م به پايوازي و مالقات)بدون وقفه  ( مشقات و مشكالت فروان

   .مي آمدند
  )23/12/2007 (كبير توخي                                      

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
افشاي بي رحمانه 
جنايات  سوسيال 

در  ويامپرياليزم شور
و خارج  زندان پلچرخي

 ن  و مقايسه آن بااز آ
دان ــامريكا درزن جنايات

هاي افغانستان و عراق 
امر خوبي  وخارج ازآن ،

است براي تحرك و 
 مردمم قيا پاييبر

 تجاوز بر عليه افغانستان
امپرياليزم جنايتكار 

  .امريكـا
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                                 =========================================  
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   : "خاطرات زندان"دربارة محتوا واهميت نوشتة 

  
 اولين نوشتة است كه گزارشات درون زندان - به لحاظ محتوي -ورد خاطرات زندان  اين نوشته درم

وبعبارت ديگرگوشة ازجنايات سوسيال امپرياليسم شوروي ومزدوران خلقي پرچمي و خادي اشرا درزندان 
اين نوشته توسط يكي ازاعضاي جنبش كمونيستي كشوربه رشته تحريردرآمده است كه . پلچرخي بيان مي كند

 وخاد رابرتمام وجودش لمس كرده وروح KGB سال  شكنجه هاي جسمي وروحي دژخيمان 8ود درجريان خ
رفيق نويسنده بحيث يك . وروانش ازآن متاثرشده وشاهد زندة وقايع ومسايل درون زندان نيزبوده است

وباژرف بيني خاصي موضوعات مندرج دراين نوشته را ازديد ماترياليستي . )  ا . ل . م ( كمونيست معتقد به 
موردتحليل وتجزيه قرارداده وبه همه قضايا ووقايع درون زندان ازهمين ديد نگريسته است؛ ازاينرواين نوشته 

  .سندحايزاهميتي است براي فعاالن جنبش انقالبي كشوروسايرجريانات مترقي خاصتاً نسلهاي مبارزدرآينده
ران ودژخيمان رژيم حاكم درواقع سخت ترين زنداني شدن وقرارگرفتن دربرابرمستنطقين وشكنجه گ

موفق برآمدن ازاين آزمون يعني استقامت واستواري . آزموني است كه يك مبارزانقالبي به آن روبرومي شود
دربرابرشكنجه هاي غيرانساني جسمي ورواني دشمن ودفاع ازموضع وعمل وانديشه ونظر انقالبي اش 

كه  منظوراصلي ( وبالعكس عدم مقاومت اودربرابرشكنجه هاي  دشمن. ستووفادارماندن به آرمان وراه مبارزة او
دشمن هم شكستن مقاومت وخردكردن روحية مبارزانقالبي ومجبوركردن اوبه ندامت ودست كشيدن ازمبارزه 

بهرصورت مقاومت وياعدم مقاومت مبارزانقالبي دربرابرشكنجه . ، ناكامي اورا ازاين آزمون نشان مي دهد)است
وحشيانه جسمي وروحي دشمن امري است كه مربوط به عوامل گوناگون است وازجنبه هاي مختلف بايد هاي 

  .موردتحليل وتجزيه قرارگيرد وپرداخت به آن دراين سطورنمي گنجد
پرداخت به سرنوشت زنداني مبارزانقالبي اززماني كه اسيرچنگالهاي خونين دشمن طبقاتي بيرحم 

ازجوئي وشكنجه وتعيين مدت حبس او ومسايل درون زندان درجريان سالهاي وخونخوارمي شود وتاجريان ب
اسارت انقالبيون درچنگ .  طوالني؛ درواقع پرداخت به بخشي ازتاريخ مبارزات طبقاتي وانقالبي خلق كشوراست

رژيم حاكم . دشمنان طبقاتي خلق ضربة شديدي به جنبش انقالبي ومبارزه توده هاي خلق محسوب  مي شود
 سران جنبش انقالبي وسايرفعاالن آنرا بزرگترين محرك جنبش توده ها عليه نظام دانسته وسعي مي كند تا كه

نظام . به طرق وشيوه هاي مختلف جنبش توده هارا ازرهبري انقالبي آن محروم ساخته وبه آن ضربه واردكند
) ودادستاني ومحاكمارتش، پوليس، پوليس سياسي، زندان ( طبقاتي حاكم كه ماشين سركوب جامعه

رادراختياردارد؛ سعي مينمايد تا با زندان وشكنجه هاي وحشيانه وغيرانساني توسط دژخيمان وحشي اش 
وتاحدامكان ) همة آنهارا مورد شناسائي قرارداده(اززنداني اعتراف گرفته تا به همه اعضاي تشكيالت دست يافته

 وفاشيسم وزندان وشكنجه  واعدام را يگانه چاره اصلي واختناق واستبداد. آنهارا ازعرصه مبارزه حذف كند
اين همه وحشت واعمال جنايتكارانه به . درنابودي نيروهاي انقالبي وسركوب وخفه كردن جنبش انقالبي ميداند

منظورصدمه زدن به جنبش انقالبي توده هاي خلق ومحروميت آ نها ازرهبران مبارزانقالبي آنهاست؛ تا توده هاي 
. نااميدي وسرخوردگي شده وبدين صورت مانعي درراه ادامة مبارزه طبقاتي وملي ايجادنمايدخلق دچار
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درموردش اين اصلي ترين هدفي است كه طبقات حاكم ارتجاعي وامپرياليسم حامي آنها براي رسيدن به آن 
ومترقي، همچنان به همين سبب مطالعه خاطرات نهايت تلخ وپرازرنج وآالم زندانيان انقالبي . تالش مي كنند

عذاب وشكنجه هاي جسمي وروحي ايكه درطي اين مدت متحمل مي شوند وهمچنان چشم ديدها وتجارب تلخ 
آگاهي به اين عرصه مبارزه يعني . آنها ازعملكردهاي رژيم حاكم دردرون زندان ازاهميت ويژه برخورداراست

اراسيراند براي همه انقالبيون ومبارزين راه مقاومت مبارزين انقالبي زماني كه درچنگال دشمن طبقاتي خونخو
استقامت ومقاومت انقالبيون دربرابرشكنجه . نجات خلق كه به چنين سرنوشتي گرفتارنشده اند، بسيارمهم است

ها وترفندهاي  دشمن برپيشرفت مبارزه توده هاي خلق درسطح جامعه قوياً اثرگذاشته وبرعكس شكسته شدن 
ياتسليمي آنهابه دشمن اثرناگواري رادرپيشرفت مبارزه توده هاي خلق درسطح جامعه مقاومت نيروهاي انقالبي و

مقاومت شخص انقالبي دربرابرشكنجه هاي دشمن وعدم تسليمي واستقامت اوتاپاي جان درواقع . بجا مي گذارد
ن تحقيروزبون ساختن دشمن خونخواراست وروحيه توده هاي مبارزدرجامعه را تقويت مي كند وبلعكس آ

. تاثيربدي بر روحيه توده ها وادامه مبارزة آنها گذاشته واكثراً موجب نااميدي وسرخوردگي توده ها مي شود
ازهمين جاست كه دشمن طبقاتي به انواع شكنجه ها به شيوه هاي قديم وجديد متوسل شده وغيرانساني ترين 

شمن هدف دارد تا نيروي انقالبي راكه د. وغيراخالقي ترين شكنجه ها را بريك مبارزانقالبي اعمال مي كند
دراسارت اوست چنان مورد شكنجه وعذاب روحي وجسمي قرارمي دهد تا فرسوده شده وبه استحاله كشيده 

 . شود
نگارش اين خاطرات درحقيقت بازگوكننده گوشة ازجنايات سوسيال امپرياليسم شوروي ورژيم مزدورخلقي 

زندان مخوف پلچرخي بحيث بزرگترين زندان . ندانهاي كشوراستپرچمي هادرزندان هولناك پلچرخي وسايرز
آزادي خواهي وحق طلبي آنها توسط استعمارگران » بجرم«رژيم كه درآن هزاران انسان مترقي وآزادي خواه كه 

سوسيال امپرياليست ورژيم مزدوربه اشكال مختلف تحت شكنجه هاي غيرانساني قرارداده شدند تاپژواك آزادي 
درزندان پلچرخي شيوه هاي مختلف  شكنجه هاي جسمي وروحي . ريادحق طلبي آنهاراخاموش كنندخواهي وف

 وسازمانهاي اطالعاتي سايركشورهاي بلوك سوسيال امپرياليستي عليه KGBكه طي چند ده سال دژخيمان
  . كردندزندانيان آزادي خواه ومخالف رژيم حاكم دركشورهاي شان بكارگرفته بودند، برزندانيان اعمال 

سرنوشت يك زنداني مبارزانقالبي بعدازآنكه ظاهراً جريان استنطاق و شكنجه هاي جسمي  فروكش مي 
، مرحله ديگري ازشكنجه بروي آغازمي شود )درصورتي كه زنداني ازجوخه هاي اعدام نجات حاصل كند ( كند

ا برروان وشخصيت زنداني بجا مي يعني شكنجه هاي رواني فرساينده و دوام داركه درطي سالها اثرات وخيمي ر
درشرايط زندان منجمله محيط غيرصحي سلول زندان، رژيم غذائي بي كيفيت وغيرصحي، عدم  » زندگي«. گذارد

دشمن ( شرايط حداقل الزم براي خوابيدن، عدم امكان براي زنداني كه دروقت معين بتواند رفع حاجت نمايد
وهم چنان محيط اجتماعي ناهمگون سلول )  موردشكنجه قرارمي دهدازاين طريق نيزروزچندبارزنداني را روحاً

هاي زندان كه افراد زنداني را باعقايد وافكاروسرنوشت گوناگون سياسي واجتماعي براي سالها درزيريك سقف 
اين همه مسايل كه زنداني بيشترساعات شب وروزبه آن مواجه است وهرمورد آن فشاربراعصاب . نگهميدارند

كه آگاهانه (ونيزچگونگي برخورد زندان بانان بي رحم وجاني . راحساسات وروان او وارد ميكندوضربه ب
عناصرلومپن واوباش وبي خاصيت وساديست كه كوچكترين احساس انساني دربرابرزنداني وياهيچ انسان ديگري 

اشكال وشيوه هاي مختلف ونيزتوهين وتحقيرودشنام زندانيان به ) ندارند براي اينكارانتخاب وگمارده مي شوند
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بوسيلة همين قماش دژخيمان ومسئولين جاني وبيرحم زندان؛ اينها ومسايل ديگرآگاهانه وحساب شده جهت 
شكنجه جسمي ورواني زنداني براي مدت طوالني جهت شكستاندن وخردكردن شخصيت اووفرسودگي ونااميدي 

 فردي واجتماعي وقرارگرفتن درحالت ونيزخود مسئله اسارت ومحروميت ازآزادي. وي صورت مي گيرد
انتظاردرسرنوشت ظلمتبارومحروميت ازعادي ترين حقوق انساني مسايلي اند كه اثرات بد و وخيمي را برروح 

اين همه مسايل بعالوه نگراني زنداني نسبت به فاميل اش وسلب تحرك اش ازعرصه . زنداني بجا مي گذارد
ان هاي وااليش جدوجهد ميكرده است؛ واسارت اودرچنگال دشمن مبارزه طبقاتي كه درجهت رسيدن به آرم

روان شناسي (تجارب علمي . زبون وپست فطرت؛ اثرات نهايت ناگواري رابرروان وافكارزنداني بجا مي گذارد
خاصتاً كه ( نشان مي دهد كه شكنجه هاي جسمي وروحي وفشارهاي رواني مداوم وبيدارخوابي ) وروان درماني
) اً خواب زنداني را اخالل مي كنند وزنداني راناگهان ازخواب بيداركرده وبه اتاق شكنجه مي برنددژخيمان عمد

البته اين بيماري نظربه وضعيت روحي . زمينه راهرچه بيشتربراي ابتالي اوبه بيماري افسردگي آماده مي سازد
.  ازخفيف تاشديد فرق مي كندوطرزتفكرافراد زنداني وموجوديت زمينه هاي مقاومت نزدآنها بدرجات مختلف

اين اقدام ناشي ازحالت رواني ايست كه . برهمين علت است كه بعضي از زندانيان اقدام به خودكشي مي كنند
همچنان اثرات بد ناشي ازشكنجه . زنداني بĤن دچارشده است بعبارت ديگردشمن اوراتاچنين حالتي رسانده است

ديد ، شوك برقي، به فرق آويزان كردن براي مدت طوالني، غرق هاي جسمي غيرانساني ازقبيل ضرب وشتم ش
كردن مصنوعي، قراردادن متهم درزيرقطرات مداوم آب، و نورشديد چراغ، آرايش صحنه هاي تصنعي اعدام 

) منجمله گذاشتن پلك برقي درمجراي تناسلي مردان ويادرمهبل زنان متهم ( وسوختاندن اعضاي بدن 
 شكنجه هاي فوق برخردكردن شخصيت زنداني وشدت بيماري رواني اواثرات نهايت وتجاوزهاي جنسي بعالوة
اين افراد بعدازرهائي اززندان تاسالها خواب آرام ندارند وقسمت اعظم شبهارا . وخيمي رابجا مي گذارد

خود همه اين جنايات غيرانساني بوسيلة باندهاي تبهكاروجاني و. دچاركابوسها وصحنه هاي وحشتناك مي شوند
ده ها هزارانسان   درزندانهاي مخوف رژيم برKGB فروخته خلقي پرچمي ها وخادي هاي جاني واعضاي مخوف 

آزادي خواه وميهندوست وانقالبي اين سرزمين براي يك ونيم دهه اعمال شده است كه هرخواننده بادرك 
  . وبااحساس وداراي شعوراجتماعي سالم مي تواند آنرابه ارزيابي بگيرد

رش خاطرات زندان، افشاي اين اعمال وحشيانه وضدانساني وجنايات سخيف دردرون زندانها منحيث نگا
)  خاداکسا، کام و( گوشة ازجنايات هولناك رژيم باندهاي خلقي پرچمي و شبكه هاي پوليس سياسي آنها 

ارج وداخل وسوسيال فاشيستهاي روسي درطي يك ونيم دهه عليه خلقهاي مليتهاي مختلف افغانستان درخ
دراين نوشته نه تنها به . زندان هرچه بيشترماهيت جنايتباراين رژيم مزدوروباداران روسي آنهارابرمال ميسازد

شيوه ها واشكال شكنجه هاي رواني وجسمي وبرخوردهاي غيرانساني مشخص مسئولين زندان ودژخيمان آن 
رداشتها وتحليل هايشرا ازعملكرد هاي گوناگون دربرابرزندانيان پرداخته شده بلكه نويسنده مشاهدات عيني وب

رژيم درمورد نابود سازي شخصيت هاي مترقي ومبارزمردمي دربند شان دردرون زندان وگسترش آن به بيرون 
تا ازاين طريق بتوانند روحيه مقاومت هزاران فاميل متعلق به زندانيان وبخشهاي ازمردم رادرجامعه (اززندان 

امادرعمل دشمن حداكثرنتوانست باين . سجام بخشيده وبدسترس خواننده قرارداده استبخوبي ان) تضعيف كنند
هدف شوم اش برسد ومقاومت ومبارزه هم درداخل زندان وهم درخارخ زندان عليه سوسيال فاشيستهاي روسي 

  . ومزدوران وطني آنها ادامه يافت
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  :مسايل مهم مطرح شده دراين نوشته
راين نوشته به آن پرداخته شده است؛ نيرنگها وترفندها وتزويرهاي رژيم  يكي ازموضوعات مهمي كه د-

چيزي كه درخاطرات . مزدورواشغالگران روسي است كه عليه زندانيان آزادي خواه ومبارزوانقالبي بكاربرده اند
ره زندانيان مترقي ومبارزكشوردرگذشته دردوران رژيم سلطنت ظاهرشاه وجمهوري داوود خان كمتربه آن اشا

شده ويانشده است؛ موضوع اينكه عناصرخاديست وياديگرگماشتگان اشرا به نام متهم به عضويت يكي 
ازسازمانهاي انقالبي درداخل سلول هاي زندان درپهلوي زندانيان جاي داده واين عناصرخود فروخته با مهارتهاي 

ديدة جسمي ورواني را به شيوه خاصي كه ازك گ ب وخاد آموخته بودند، زنداني شكنجه شده وشديداً ضربه 
هاي مختلف اغواكرده وبدين طريق حرفها واسرارنهفته وناگفتة آنهاراكه درزيرشكنجه هاي غيرانساني اظهارنكرده 

نه تنها اين عمل خاينانه را دربرابر زندانيان سياسي . اند تا حدامكان گرفته وبه اطالعات زندان مي رساندند
مربوط به يكي ازتنظيم هاي » مجاهد« انقالبي كشوركه حتي عليه توده هاي عاميمربوط به سازمانهاي مترقي و

« اين خطرناكترين شيوة. جهادي كامالً بي اطالع ازترفندهاي رذيالنه روسها ومزدوران آنها نيزانجام مي داده اند
آنهاراتهيه » ميتسند محكو«بوده كه تاحدي رژيم وارتش روسي توانستند تعدادي را اغواكرده و» اعتراف گيري

همچنان رژيم . دراين نوشته اين ترفند دشمن بخوبي مورد شناسائي وتحليل  قرارگرفته وافشا شده است. كنند
مزدورخلقي پرچمي ها وباداران روسي شان درعرصه فعاليتهاي جاسوسي  شان عليه مردم درجامعه اقدام به 

 رادرمساجد وتكاياومحافل تعزيه داري مردم تربيت مالهاي خاديست كرده وصدهاتن ازاين عناصرضدمردم
به همين . گماردند تاازاين طريق سخنان وحركات مردم رابرضد اشغالگران روسي ورژيم مزدورتحت نظرقراردهند

خاديست راتشكيل دادند تادراجتماعات مردم بنفع رژيم خونخوارجاسوسي ) موسيقي(ترتيب گروه هاي هنري
خاديست به همين منظورتشكيل دادند ونوجوانان » مدني«وانجمن هاي همچنان تيم هاي سپورتي . كنند

  .وجوانان ضد رژيم واشغالگران روسي را به دستگاه جهنمي خاد معرفي مي كردند
 نقشه جنايتكارانه ديگررژيم خونخوارواشغالگران روسي ضربه زدن به شخصيت آن افراد مبارزوانقالبي كه -

ن آنها كه تابعد ازرهائي اززندان شوروشوق وعزم وارادة قوي براي  ادامه ازمرگ نجات يافته بودند وخردكرد
دشمن سعي مي كرده است . مبارزه رامانند سابق نداشته ونسبت به آينده وتداوم مبارزه متزلزل ويا مايوس شوند

به صدمه زدن تا اين بخش اززندانيان را باثرشكنجه هاي مختلف مداوم،  وبا سبوتاژهاي رواني پيهم وتهديد او 
  .ودراين نوشته بخوبي توضيح شده است. براعضاي فاميل اش اورا درحالت ازخودبيگانيگي بكشاند

 هم چنين به تصويركشيدن شرايط ومحيط اجتماعي زندان كه زندانيان انقالبي طي سالهاي متمادي درآن -
الگران روسي ورژيم مزدورآنها بسربرده اند وهمچنان صدمات رواني اعضاي فاميل زنداني وهدف شومي كه اشغ

  . ازآن داشته اند بخوبي توسط نويسنده تشريح شده است كه بسيارآموزنده است
مسايل مطرح شده دراين نوشته مربوط به بيان خاطرات  گذشته نيست كه زمان آن گذشته باشد بلكه 

بوده الكن به شيوه ها اينها تجارب عيني يك مبارزمردمي است كه باوجوديكه درچنگال خونين دشمن اسير
واشكال مختلف وبااحساس مسئوليت وتعهد به ادامه راه مبارزاتي اش، ازمبارزه برضد اشغالگران روسي ومزدوران 
داخلي آنها بازنايستاده وقدم به قدم عملكردهاي خاينانه وجنايات دشمن را ثبت دفترذهن اش كرده واكنون 

ت وافشاي اين گوشه ازجنايات سهمگين سوسيال امپرياليستهاي نگارش اين خاطرا. برشتة تحريردرآورده است
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روسي وباندهاي جاني وميهن فروش خلقي، پرچمي، خادي وسازائي وديگرعوامل روسي وعملكردهاي آن عده 
ازعوامل تنظيم هاي ارتجاعي اسالمي وديگرسازمانهاي روسي غيرازپرچمي خلقي وخادي كه درزندان درهمكاري 

( رژيم قرارداشته اند، عليه زندانيان انقالبي مردمي عمدتاً منسوبين جريان دموكراتيك نوينباعوامل جنايتكار
؛ درواقع تاريخ حاكميت ننگين وجنايتبارآنهاست كه بدسترس نسل كنوني ونسلهاي آينده )شعله ايها

عي وامپرياليسم چون تاستم واستثماراست مقاومت و مبارزه ادامه دارد وطبقات ارتجا. كشورقرارداده شده است
هم باتمام نيروباچنگ ودندان ازموقعيت ننگين خود دفا ع مي كنند ودراين مسيرپرمخاطره زندان وشكنجه 
وسرباختن درراه تحقق آرمان خلق هميشه درانتظارنيروهاي انقالبي كه درجهت نجات توده هاي خلق وتمام 

ازاينرواين خاطرات ميتواند درارتقاي سطح  . بشريت ازسلطه وستم امپرياليسم وارتجاع مي رزمند، قراردارد
آگاهي نسل انقالبي ومبارزكشورازنوعيت شكنجه هاي جسمي ورواني وترفندهاي رذيالنة دشمن وآشنائي به فن 

گزارشات ازواقعيات عيني درون زندان كه هرزنداني خاصتاً زندانيان . مبارزه باپوليس سياسي دشمن كمك كند
مه درمعرض توجه دشمن قرارداشته اند وبيشترين فشاردشمن درخردكردن ويانابودي انقالبي مردمي بيشترازه

آنها متمركزبوده است؛ ازاينرواين خاطرات بخشي ارتاريخ مبارزات جنبش انقالبي وتوده هاي خلق 
  .كشورراتشكيل ميدهد

ن انقالبي  دراين نوشته رفيق توخي سعي كرده است تا ازخاطرات وتجارب تلخ اما آموزندة مبارزي-
سايركشورهاخاصتاً مبارزين انقالبي كشورايران كه درطي چندين دهه اخيردرزندانهاي دولت ارتجاعي شاه 
وزندانهاي رژيم خونخوارجمهوري اسالمي بدست دژخيمان هردورژيم ضدمردمي وحشيانه شكنجه شده اند 

 اند ، درنگارش اين اثر بهره وسالهاي متمادي درزيرشكنجه هاي جسمي ورواني درسلولهاي زندان بسربرده
  .جويد

 تذكارموضوع وافشاي جنايت شنيع مزدوران خلقي، پرچمي، خادي وباداران روسي آنها مبني براينكه قبل -
ازاعدام زنداني خون آنهاراكشيده ويا اعضاي داخلي بدن آنهارا مي كشيده اند، يكي ديگرازجنايات ضد بشري 

  .خونخواراست كه دراين نوشته گنجانده شده استرژيم سفاك وسوسيال امپرياليستهاي 
 موضوع قابل توجه ديگرتعقيب عدة اززندانيان مربوط به جنبش انقالبي كشوربعدازرهائي اززندان  درداخل -

كشورويادرپاكستان توسط خاد به همكاري برخي ازتنظيم هاي اسالمي خاصتاً حزب اسالمي گلب الدين وسياف، 
اسالمي رباني وشوراي نظارمسعود وهمكاري سازمان هاي مخفي دولت پاكستان حزب وحدت اسالمي،جمعيت 

تعداد آنها به چندين تن مي رسد ازجمله اختطاف وقتل رفيق . وايران ربوده شده وخاينانه بقتل رسيده اند
  .عضومركزي سازمان پيكاربراي نجات افغانستان درپشاورپاكستان) سلطان معلم ( سهراب 

ي وموفقيت مزيد رفيق توخي تا در جلد دوم  اين اثر ازچگونگي مقاومت ومبارزه ونظرات به آرزوي صحتمند
  ومواضع اعضاي جنبش انقالبي وسايرجريانات مترقي كــشور 
  .  درزندان پلچرخي مطالب بيشتري نوشته وآنرا تكامل بخشد

  
    18.6.2009  پــوالد                                                       

   ]) م -  ل -م (  گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان ،                          [
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  :بجــاي تقــريــظ 

  
درطي سالهايي كه افتخار دوستي و رفاقت با رفيق كبير توخي را داشته ام ، او همواره با استفاده از 

ان، نظرات راديكالي را در ارتباط با جنبش انقالبي تجربيات مبارزاتي و مقاومت هايش در زندان پلچرخي افغانست
هر گاه كه در پروسه مبارزاتي مسائلي پيش روي ما قرار گرفته ، از نظرات . ايران و افغانستان مطرح كرده است 

  . و راهنمايي ها و ديدگاه هاي انقالبي رفيق توخي بهره مند شده ام
 خودش را به رشته تحرير در بياورد تا ديگر فعالين ات خي تقاضا كرده ام كه خاطرمن هميشه از رفيق تو

  .سياسي ايران و افغانستان نيز از تجربيات باارزش او بهره مند شوند
 ادبي رفيق توخي، او با پشتكاري قابل تحسين كه از خصوصيات -عليرغم حجم زياد كار و فعاليت  سياسي 

  . ر مهم نمودباارزش اين رفيق مي باشد، مبادرت به پيشبرد اين ام
  . كتابي را كه مالحظه مي كنيد، بخشي از خاطرات رفيق  كبير توخي  در زندان پلچرخي مي باشد

مطالب اين كتاب عالوه براينكه نشاندهنده مقاومتهاي قهرمانانه رفيق توخي و ديگر مبارزين انقالبي 
نيرنگهاي اشغالگران روس و ت، افشاء كننده ـافغانستان در زير شكنجه هاي روحي و جسمي دژخيمان اس

با   بـودندـ اسالمي، فضاي غيرقابل تحمل داخل زندان و دشواري هاي هم بن ارتجاعيران آنها، گروه هايـنوك
     .آنا ن نيز  مي باشـد 

اين كتاب دريچه اي است كه به روي ما گشوده شده تا حقايق مربوط به سالهايي كه افغانستان تحت 
  .  شغالگران روس و سرسپردگان داخلي آنها بوده را به روشني ببينيماشغال و ستمگري هاي ا

بيابد و همه ش را چاپ ديگر بخشهاي خاطراتنگارش و من اميدوارم كه رفيق توخي هرچه زودتر امكان 
  .فعالين مبارز بتوانند از تجربيات اين رفيق عزيز بهره مند شوند

  
  ) 29/6/2009(  بابك آزاد                                                   

   ]        كانادا-از فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران                                      [ 
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 : پيشـگفـتــار

  
سازمان انقالبي ( فكر نوشتن خاطرات زندان از نخستين  هفته اي كه شماري از اعضاي سازمان ما 

را  خادي هاي مزدور از كوته قفلي هاي خاد صدارت به زندان مخوف پلچرخي  ) - "ساوو" -وطنپرستان واقعي  
با خود انديشيدم ، عهد بستم هرگاه از زندان استعمار امپرياليزم روس و . انتقال دادند ، بر صفحه ذهنم نشست 

مربوط به چپ انقالبي  مزدوران خلقي ، پرچمي و خادي آن  زنده سر بيرون شدم ، آنچه در حق من ، مبارزين 
  رواداشتند ؛ با حفظ امانت و بدون حب و - كه در حيطه ديدم بودند -و ساير مبارزان راه آزادي افغانستان 

حاال چه شد كه بعد از بيست و چند سال به نگارش آن . بغض بر روي سينه فراخ  و بي كينه ئي كاغذ بياورم 
  دست يازيدم؟ 

 چه در مدتي كمي كه  بعد از رهائي  از زندان -رهائي ام از آن دوزخ استعمار تصوير و ترسيم آنچه بعد از 
 به حيات " ملل متحد "دركشور بوديم ، چه در هفت سالي كه در سرزمين سوزان هند به عنوان پناهنده 

الزم نمي بينم  سال اقامت ما  در تورنتوي كانادا  را در اينجا 14ادامه داديم و چه درمدت ... آوارگي و در بدري و
  .؛ باشد به مجال ديگر كه مطالب آگاهگرانه و آموزنده اي براي خواننده متجسس خواهد داشت 

به درازا نكشد ، ناگزيرم بطور بسيار )  خاطرات زندان  5 -1براي  بخشهاي ( براي اينكه  متن پيشگفتار
  . فشرده به برخي مسايلي در خور توجه  اشاره نمايم 

] م . داكتر  هـ  ["سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي"هند اقامت داشتيم ،  رهبر در مدتي كه در 
 عنواني 1990 مي 16 از جمله در متن نامه ي مورخ ،طي نامه هايش نخستين رفيقي بود كه در جريان مكاتبه 

  : آدرس ما در دهلي جديد نوشت 
 سخت آرزومندم تا روزي بتوانم شما را از نامه هاي شما هر يك بنوبه خويش برايم آموزنده است و... « 

زيرا هر بار فكر ميكنم . بياموزم ] زندان[ م و از تجارب شما بويژه تجارب دوره دخمه نشيني ينزديك مالقات نما
كه شما سالها را پشت تك سلولها و يا سلولهاي جمعي با انواع مشقات سپري كرديد ، حاالنكه من و امثال من 

ا عادتاً پر مدعي نيز مي باشيم ، شب ها را در بستر پرقو سپري كرده و آغوش ما گرم بوده كه بدون چون و چر
  بناً  من خيلي ها عالقمندم تا از " اسپ ما در كمند و نان ما در كارخانه بوده است "به اصطالح  . است 

بخاطر آرمان واالي مردمي اش بياموزم كه  پدري چگونه . انسانهاي نظير شما و از اعضاي خانوانده شما بياموزم 
در پشت ميله ها سپري ميكند و از ديدن زن  و فرزند و جگر گوشه ها و دوستان و اقارب و همسايه هايش 
. محروم ميشود و اين همه دوري را تحمل ميكند و به دشمن آشتي ناپذير انسانيت روي خوش نشان نمي دهد 

و فرزندان شما اين همه سالهاي فراق را سپري كرده اند و با همچنان ميخواهم بياموزم كه چكونه  همسر شما 
چه عشق و عالقه اي بشما وفادار مانده اند؟  اين مطالب را در كتابها يا كم نوشته اند و يا هيچ ننوشته اند و من 

له ها من عالقه دارم بياموزم  كه وقتي انسان دگرگون ساز و دگر انديش پشت مي. تشنه آموختن در اين مواردم 
رفت ، رفقا و ياران ديروزي اش تا چه حد مسئوليت خود را  در قبال وي اداء ميكنند و يا كرده اند ؟ از خانواده 
اش تا حد پاسداري كرده اند ؟ مصارف دخمه نشين ها و اعضاي خانواده اش را كي تمويل كرده است ؟  عالقه 
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ا هم بخود اجازه نمي دهم اما ميخواهم بفهمم  كه ندارم از نام و نشان كسي بفهمم و هيچ نوع كنج كاوي ر
چگونه انسانهائي مشقات را پشت سر ميگذارند و چگونه انسانهائي ديگر آب شان سرد و نام شان گرم است براي 
خودشان در پناه شخصيت ديگر ها شخصيت كمائي ميكنند ؟ من سراغ دارم يكي از دوستانم را كه در پشت 

كه چگونه ، موضوع بحث جداگانه است اما مدتي بعد همسرش را طوري در موقعيتي قرار ميله ها برده شد و اين
نميدانم چگونه بتوانم اين شكنجه روحي را پيش چشمانم مجسم كنم ؟  ! دادند كه از وي رسما جدا شود 

هات ، خوشحال خواهم شد هر گاه شما در وقت فراغت ياد داشتها ،  دست آورد ها ، سايه روشن ها ، اشتبا
را كه داشته باشيد و به نسل كنوني و نسل هاي بعدي بخواهيد بسپاريد ،  روزانه ياد ...  انتقادات ، پيشنهادات و 

من بنوبه خودم . داشت گرفته و بتوانيد در نظر داشت  اينكه اين ياد داشت ها  منتشر گردند ، آماده سازيد 
د داشت هاي شما را  براي جمعي از دوستانم  بخوانم تا در حاضر خواهم بود در هر هفته يا هر ماه بخش از يا

آموزش و  پرورش خود ما از آنها مستفيد شويم و براي بدترين شرايط خود نيز آماده شويم و همين ترتيب اثر 
شما را در سطح وسيع پخش نمايم تا از يكسو استقامت دوستان مردم و از طرفي زبوني دشمنان مردم  برمال 

يد خيلي موثر باشد براي كسانيكه جزء حيطه خانوادگي خويش كساني ديگري را نه ميخواهند شا.   شود
مطمئاً نامه هاي شما براي همسر و اعضاي خانواده خودم هم  موثر و آموزنده خواهد بود ، زيرا ما نه . بفهمند 

هر گاه !  وجود دارد " بيان آزادي"در جائي حرف مي زنيم كه ظاهراً . گرمي دنيارا چشيده و نه سردي اش را 
  ]از توخي است .) م .  هـ (تكيه روي جمالت رفيق انديشمند [.  » ...الزم نديديد من اصرار ندارم 

  :  نوشت خويش چنين  19/5/1994مورخ همچنان در نامه ي 
ه دهيد و ثانياً  اگر بتوانيد با شكيبايي انقالبي جمع بندي علمي از گزارشات  محبس پل چرخي ارائ ... «

بدون حب و بغض مسايل را طوري كه بوده است ، محسوس و ملموس سازيد ، بخشي از مبارزات انقالبي كشور 
اما در هر حال الزم است  تحليل و بررسي وجه علمي پيدا كند  و در هر حال بر واقعيت . را روشن مي سازيد 

از اين سبب درد . زد كه روي آن آتش است  ثالثاً ، درك مي كنم كه ، زمين همان مي سو. ها تكيه نمايد 
جانكاه و استخوان شكن  شما را اگر من خود تخمين هم كنم ، نمي توانم به آن شدتي كه شما و امثال تان از 

و از آن زجر كشيده ايد ، حس و  لمس كنم ، لذا قابل قبول است  كه آن درد را حال به نيروي مبدل سازيد  
كه پوليگون آن سالخ خانة  انسان هاي انقالبي بوده است  ،  ، زندگي در زنـــدانآن در جمع بندي آن بخش 

  . ». يعني در آن راد مردان و راد زن  انقالبي سر به نيست  شده اند ، اثر آموزنده اي گرد آوريد 
نادا كه در كا.  ازمن خواست تا گزارشات و مسايل زندان را نوشته برايش ارسال نمايم  اين رفيق گرانقدرو

 تا گزارشات زندان را نوشته برايش رسيديم ، با ز هم از جانب اين رفيق انديشمند ، براين خواست تأكيد گرديد
 برآورده نشد ؛ - كه كمال  آرزوي من نيز بود -اين مأمول ) بنا بر داليلي (  ؛ كه با تأسف فراوان پست نمايم

ن جنبش كمونيستي كشور مي باشد ، بر تصميمم  به خاطر ولي خواست اين رفيق مبارز كه يك تن از پيشتازا
  ) .     ١( گذاشت  نيرو بخشنوشتن خاطرات  زندان اثر

  و مبارزيبگيرم ، رفيق عزيز)  سال25بعد ازتقريباً (قبل از اينكه تصميم قاطع به نوشتن خاطرات زندان  
 و با من از [مي گذرد  وي  را هرگز نديده ام  سال از آن تاريخ  36 كه تا به حال 1352كه بعد ازماه اسد سال 

 سياسي در رابطه با چگونگي مبارزه در شرايط  با تأسف  كه بعد از بروز اختالف. طريق انترنت مكاتبه مي كرد 
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، در نامه هايش تاكيد بر ]  اشغال كشور توسط امپرياليزم امريكا و شركاء ، ديگر كدام خبري از وي ندارم 
  :  خود چنين نوشته است 2005  مارچ 31ندانم مي نمود ؛ چنانچه طي نامه مورخ  نوشتن خاطرات ز

راستي هيچوقت به فكر نوشتن خاطرات زندانت افتاده  اي ؟  توجه نموده اي كه تا حال  هر چه چاپ « 
از شده از سوي سگان اخواني بود و در مركز آن ها شكسته و سست و مرتد و مذهبي نشان دادن انقالبيون ؟ 

خود ميتواند و بايد ادعا نامه اي قوي باشد عليه اراذل مذكور با تكيه روي مقاومت  تا به آخر شعله اي ها مجال 
  ؛ »   ... " براي انجام شدن فرياد مي كشند "واقعاً تنگ است  رفيق و كار ها بي نهايت زياد 

   :  خويش خاطر نشان ساخت  2005 جوالئي 12همچنان طي نامه ي مورخ   
نوشتن خاطرات زندانت هم ارزش بسيار دارد  كه مردم ببينند باالخره از اين سو كه آنقدر سخت زير « 

باران سنگ و اتهام رذيالنه قرار گرفته  نيز صداي رسا بلند شده كه يكبار و براي هميشه به لق لق سگان پاسخ 
 كه بودند ترسيم ميكند با رد يكايك مي گويد و چهره بزرگ زندانيان شعله اي تسليم ناپذير را همانطوري

   ». ... اتهامات به آنان 
  : خود متذكر شده 2006  نوامبر 22در نامه تاريخي  اين رفيق مبارز هكذا 
در مبارزه عليه . داليلي كه در رد  نوشتن خاطرات زندان آورده اي هيچكدام جدي نيستند  رفيق «  

نواعش بسيار طبيعي است  كه آدم با اتهامات رذيالنه اي مواجه دشمنان ضد كمونيست و انهم از كثيف ترين ا
اگر فرصت رد اتهامات به آدم دست داد خوب و در غير آن . به لق لق سگ دريا مردار  نميشود . خواهد شد 

ديگراني حتما پيدا خواهند شد كه به آن بپردازند و در صورتي كه چنين هم نشود ، خودت و امثال خودت 
بهر حال اميد وارم به اينكار موفق شوي و . انجام داده ايد )  مثالً نوشتن خاطرات زندان ( را كه بايد وظيفه  اي 

لزومي به گفتن ندارد كه مركز توجهت  را معرفي و برجسته ساختن زندانيان انقالبي و  بخصوص رد اين اتهام از 
چه .  زندان قران خوان شده بود و مسلمان سوي يك اخواني كه متأسفانه  نامش يادم نيست به رستاخيز كه در

بهتر كه چند و يا همه ي با اصطالح خاطرات اين قبيل عناصر وطني را بخواني و در رد اتهامات آنان بر  
   . »... هر چه بود برايت ارسال خواهند شد پشاورزندانيان شعله اي بپردازي اگر خواستي كتاب هاي فارسي چاپ 

ي در خور  بوده كه در اتخاذ تصميم بخاطر نوشتن خاطرات زندان ، بر من اثرفيقيراين رفيق شفيق دومين 
  .  داشته است  توجه

 كردم و اين آمادگي ناگزير مرا وا داشت ، تا روز ها و هسر انجام خودم را براي نوشتن خاطرات زندان آماد
لهاي زندان سپري نمايم كه فراموش هفته ها  را به باز يابي  و شكل دهي آن بخش از حوادث و رويداد هاي سا

بيشتر اوقات را با جمع و جور كردن آن بخش هايي خاطرات كه در . شده بود و يا قسماً آنرا به خاطر نداشتم 
مي كوشيدم آنهمه قضايا ي خونين و اتفاقات . رسوبات ذهنم نشست كرده بودند  ، مصروف و مشغول  بوده ام 

 يي دريا فرورفته ، و اليه هايي بر روي آن ته كشتي غرق شده و در قعر و رنگين و مرگ آور زندان كه بسان
در جريان . نشسته را بر سطح متموج ذهن شديداً كوبيده شده ام بكشم و رسوبات آنرا سترده شفاف اش سازم 

 [ اين تمرين و تجسس در درياي مواج خاطرات  زجر دهنده ي دو نيم دهه پيشم ، آثار مبارزين زنداني شده
 زندان "( ؛ )  " افغانستان در مسير تاريخ "دانشمند مبارز زنده ياد غبار، بخش زندان  مندرجه جلد دوم (

 افغانستان در "(؛ )  از انتشارات حزب منفور حكمتيار" شاهد "كتاب (؛ )  داكتر روستار تره كي- "پلچرخي 
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 دردوره "ان كارو"هللا كهگداي خبرنگارنشريه  شكر ا خـادي ؛ يعني–ضبط احواالتي اثر"چنگال خونين كمونيزم 
سندي از (؛ ) ر خدمت آمريت اطالعات زندان قرارداشت كه دامريكاظاهر شاه و ناشرآن نشريه در

كه در زندان و بعد سازمان مبتدي از اعضاي  كه يكي "پلچرخي"بنام ١٩٨٤ نوامبر٧ مورخ ،صفحه٢٥در"ساوو"
قاي رهبري  رف را يكي از حبس داخل سازمان خزيده گزارششسال٢ازاري مي نمود و بعد با خاد همكاززندان 

 ؛ )  عبدالصبور غفوري–"زندانيان قلعه ارگ"(؛ ) به رشته تحرير درآوردكه درجلد دوم به آن خواهم پرداخت
 - "در جدال با خاموشي" و كتاب - مطالعه كرده بودم 1354 كه آنرا يكبارهم در سالهاي -"حماسه مقاومت"(

خاطرات يك "(؛ )  عباس سماكار-"من يك شورش هستم"(؛ ) مت ايران اشرف دهقاني نماد مبارز و مقاورفيق 
 در چهار جلد ، بنام هاي  "نه زيستن نه مرگ"(؛ )  داكتر رضاء غفاري-"اني از زندان هاي جمهوري اسالميزند

ي  گزيده ا"(؛ )  ايرج مصداقي -"رتا طلوع انگو" و "هاي نا آرامتمشك " ؛ "اندوه ققنوس ها" ؛ "غروب سپيده"
ندگان و عنوان هاي زنداني با ذكر نام نويس٢١ خاطره از زندان از31، مشتمل بر در يك جلد"از داستانهاي زندان

      .را مطالعه نمودم... ) ] اوراق و اسناد ديگر( و ) علي دروازه غاري  - گرد آوري-خاطرات ايشان
يدايي و شكل گيري دوباره ي آن بخشهايي از حوادث و رخداد هاي بجاست هرگاه تذكر بدهم  كه در پ

 اين آثار و رفيق گرانقدر بشير نبي كه تعدادي ازآن  نجيبدرون زندان پلچرخي در ذهنم ، من از نويسندگان 
ء  كه مدتها پيش كتاب هاي داكتر رضا كاناداانتريويي در دوست مبارز ازكتاب ها را برايم اهدا نمود ؛ همينطور

 اين اثر را غرض بخش هاي اول و دومغفاري و ايرج مصداقي را غرض مطالعه در اختيارم  گذاشته بود  و من 
 سازمان چريك هاي فدايي " همچنان از رفيق شفيق و همرزمم بابك آزاد ، هوادار ؛تصحيح برايش فرستادم 

 دو اثر فوق الذكر رفيق نم  تاكيد ورزيده و از چند سال بدينسو بر نوشتن خاطرات زندا دركانادا ؛ كه"خلق ايران 
 ، و  رساندهمرا ياريو مشكالت تخنيكي آن هميشه  و در بخش كار با كمپيوتر نموداشرف دهقاني را بمن اهدا 

و به  رفيقانه تشكر ميكنم سهم گرفته اند ، مصارف چاپ اين نگاشته در) طور داوطلبانه ( با  بشير نبي يكجا
  .  ، صميمانه سپاسگزارم ه اند نمود كمك كه در اين راستا مراي ديگر رفقا از سايرهمين ترتيب

در واقع مساعدت و ترغيب اين دوستان و  نوشتار هاي مبارزين زنداني شده ، به ذهن شديداً كوبيده شده 
ن عبور ام ياري رساندند تا آن نكات مهم و مسايلي از خاطرم دور شده ، و به مرز فراموشي رسيده ، و يا از آ

هكذا از آن عزيزاني كه با من در زندان بودند  و برخي نام هاي از ياد رفته و . كرده را بارديگر بمن باز گرداندند 
قضايايي كه خود شاهد آن بوده اند را بدون كم و كاست ، و يا اضافات و اغراق ، افشاء كردند و به شماري از 

  .جيران سابق ابراز امتنان بي پايان مي نمايم پرسشم هايم صادقانه پرداختند ؛ از اين همزن
 اي كاش  نويسنده  مي بودم و از فن ": از آنجايي كه من در برخي نگاشته هايم هم اشاره كرده ام كه 

ها و كاستي ، توأم با كمي  و يا اگر مي فهمم  اندك ، ناكافي "... نگارش و تصوير حوادث چيزي مي فهميدم 
تأكيد بر همواره  كه -   و دانا اول و دوم اين نگاشته را براي آن دوست  مبارز هايخشاز همين  سبب ب . هاست

نوشتن خاطرات زندانم مي كرد و گاهي هم كه روابط ما روي مسايل سياسي دچار تكان و تزلزل مي شد ، با 
خشهاي آنرا  براي همچنان مجموع ب.  ؛ فرستادم  ... ، اشاره مي نمودم به چرايي ننوشتن خاطرات زنداناتكناي

 مائويست - لنينيست -ماركسيست ( گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان ، [ همرزم انديشمندم رفيق پوالد 
 از مبارزات يكه در صحبت هاي تيلفوني مكرراً اِبرام و اصرار مي نمود كه مسايل زندان را بنويسم كه بخش) ] 
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 كه هر دوي ايشان  نوشته هاي ارسال  .؛ روان كردم... وقوع پيوسته بسيار مهم چپ انقالبي افغانستان درآن جا ب
دو باره برايم  و  ، ندكمي و كاستي و نارسائي و اغالط تايپي آنرا نشاني  نمود. شده را با دقت مطالعه كردند 

همچنان خاطره . به سبب اين  مساعدت مبارزاتي از صميم قلب از آنها ابراز امتنان فراوان مي نمايم . فرستادند 
ي زنده ياد رفيق ميرزامحمد كاوياني را گرامي ميدارم كه بر نوشتن آنچه بر مردم آزاديخواه كشور و در 
. پيشاپيش آنها بر چپ انقالبي در زندان استعمار سوسيال امپرياليزم شوروي گذشت همواره پافشاري مي نمود 

 مبارز هستم انش خاطرات زندان ، مديون آن رفقا و دوستدر واقع ، من بخش  نيروي مكَـمِله  ام را براي نگار
 دست اندر كار سايت هايشجيع و رزمنده وهمينطور از تمام رفقاي . كه نام هاي شان در فوق تذكر داده شد 

ي گرامي رفيقانه تشكر مي نمايم كه هر بخش  روان شده ي  خاطرات "ا ــابـ ب" و  "ام آزاديــ پي"پرمحتواي 
  .بزودترين وقت بر روي صفحات  وزين و پر درخشش شان بر قرار نمودند زندان  را 

شكل جلد اول را ) پنج بخش آن (  بهر رو ،  هرگاه كمي و كاستي هايي در اين اثر ، كه با هزار خون جگر
  .بخود گرفته است ، بنظر برسد ، مبارزيني كه آنرا مطالعه مي نمايند ، بر  مني مريض ومسن خواهند بخشيد 

  !خواننده گان گرامي 
 كه مسبب اصلي آن -اين نگاشته اي نيست كه من تنها شاهد قضايا و حوادث و فاجعه هاي  خونبار انساني 

  بوده ، و يا با تجسس و كاوش -سوسيال امپرياليزم شوروي  ونوكران حلقه بگوش خلقي ، پرچمي و خادي  آن 
ا به كنكاش و شور  ومشوره گرفته و بعداً اسناد گرد آورده را از بيرون زندان ، رويداد ها و حاالت داخل آن ر

ترتيب و تنظيم كرده ، به مقايسه و مقارنه گرفته باشم ؛ بلكه اين خاطرات در واقعيت تشريح آن رخداد هاو 
جريانات و تفسير آن حاالتي بوده كه من خود جزء جنبنده و پويا و همواره  در حال جويش و پژوهش آن 

.  بوده ام - استعمار روس - ي خونين و آن حوادث رنگين و حيرت بر انگيز ، در آن كوره ي گداخته رخداد ها
كوشيده شده در تشريح و بيان موقعيت ها ، كه رخداد ها و حوادث زندان در آن  بوقوع پيوسته ، تنها بر يك 

؛ ( تمسفيري تĤكيد گردد كه من خود رويداد گرائي تكيه و تأكيد نگردد ؛  بلكه در برخي موارد  بر روانشناسي ا
 از چنگال خونچكان ارتش بسيار بيرحم شوروي و مزدوران  محيل وشرف  مردمچون ساير مبارزين راه نجات 

و اضافه . در شر و شور و غوغاي آن حضور پر تحرك داشتم  ) - خلقي ، پرچمي و خادي - باخته ي وطني آن 
و مناسبات  در بين اسيران از طيف هاي مختلف سياسي ؛ همچنان بين تر هيجانات و التهابات ، حال و احوال 

مجموع زندانيان مقاوم و  مبارز  از يكسو ،  و خدايان روسي زندان و مزدوران شان از سوي ديگر را بر روي كاغذ 
و در اين . د آورده ام كه در اصل انگيزه و توليد كننده همان رويدادها و حادثات ، حاالت و اوضاع خونين بوده ان

راستا بر آن مي بالم كه در هر لمحه ودر هر لحظه اي كه  در موقعيت هاي هولناك و خوف انگيز و در تنگناي 
اضطراب كشنده  قرار داشتم ، هيچ تكاني و هيچ فشاري ، مني نوعي و مني شكسته قلم و فروتن  را از مسير 

  . و مرگ آور ، نتوانسته دور ببرد باريك حقايق دهشتناك و هراس انگيز آن دخمه ي وحشتزا
در بيان و شرح حوادث و نام ها ، در برخي مواردي كه حافظه خسته ام ياري نكرده ، از دوستان و همبندان 
زندان در شهر ها و كشور هاي مختلف ، خواستار كمك شده ، به آنها رجوع كرده ، از حافظه آنان مدد گرفته ، 

انه ي  آنان را كسب كرده ، بعد از ارزيابي عميق و همه جانبه ،  در بيان آن آگاهي ها و ياد آوري هاي صادق
وقايع و اتفاقات ،  از آن دوستان گرامي نام برده ، و يا با در نظر داشت موقعيت آنها  تلويحاً به ايشان اشاره كرده 

  . ام 
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ولتي در نقش زنداني ويا زندانياني نه عوامل د( اساساً هر اثري كه در رابطه با زندان توسط زندانيان واقعي 
نوشته شده ، متن و محتواي آنها باز گو كننده ي آن حاالت ، وقايع ) كه درخفا در صف دولت قرار گرفته باشند 

و رويداد هاي  مهم و خونين تاريخي  مي باشد كه در محوطه سنگ و آهن و در و پنجره و قفل و حلقه و غل و 
اين رويداد ها و .  آغشته به خون مبارزين آزاديخواه ، يعني زندان  رخداده  است زنجير و الچك و زوالنه هاي

حوادث ، بخش بسيار مهمي از تاريخ مبارزات خلقهاي تحت ستم و استثمار و سركوب دركشور هاي مورد نظر 
زمان با آن  براي آناني كه  هم- در واقع ، گنجينه اي بوده مي تواند -مي باشد  كه منبع و مؤخذ ارزشمند 

هش در امور وحاالت و شرايط در خارج از زندان بسر مي برند و دست اندر كار تفحص و تجسس، كاوش و پژ
همچنان براي آينده گان ونسل  نوي كه در پي كشف حقايق  به خاطر سرنگوني . سياسي كشور شان مي باشند 

ر امپرياليزم در كشور هايشان مبارزه مي دولت هاي وابسته و يا دست نشانده و يا زير سلطه مستقيم و آشكا
  .      نمايند 

پژوهشگران ، وقايع و رخداد هايي كه در درون  زندان هاي : ضرورت به تذكار بيشتري اين امر ندارد كه 
ع  مي پيوندند ، مسايل را با شك علمي نگريسته و مي بايد در تمام ابعاد ، قضايا و حاالت  وكشور شان به وق

  .  نوشته اند ؛ همه جانبه بررسي و ارزيابي نمايند  واقعياب هاي را كه زندانيانمندرجه كت
در بخشهاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم خاطرات زندان ؛ همچنان در بخشهايي كه بعداً به نشر 

و تالش خواهد رسيد ، عمدتاً  به مسايلي پرداخته شده كه من خود شاهد عيني آن بوده ام وحتي الوسعه سعي 
به عمل آورده ام ، تا واقعيت  ها را همانطوري كه در زندان شكل گرفته و بوقوع پيوسته ، بدون  زره اي تصرف ، 
و بدون اندكي حب و بغض ، و عاري از اغراق و گزافه گويي ؛ همچنان بدون  مغازله و معاشقه با كلمات زيبا و پر 

به مثابه يكتا (  سوي ذهنيت خواننده به جانب خود آب و تاب ، و فضا سازي هاي بي موجب غرض سمت و
همچنان مسئله با اهميتي را در جريان نگارش وقايع خونين و رويدادهاي مرگ بار . ؛ بازتاب دهم ) مبارز مقاوم 

زندان ؛ حتا لحظه اي هم از نظر دور نداشته ام ، و آن  مسئله ي زندانياني  بوده كه بنابر ملحوظات امنيتي و يا 
 علتي ديگري  امكان پاسخ گويي به نقد  و نظرم را در مورد خود ندارند و نام و نشان آنها هم در كدام آثاري هر

مربوط به زندان در دوره جنگ مقاومت مردم آزاده يي ما بر ضد تجاوز سوسيال امپرياليزم روس ديده نشده و در 
دم  نگرديده اند ، و نقاط ضعف و كمبود هاي اگر زندان هم  مرتكب كدام عمل خالف منافع زندانيان مبارز و مر

در برخي موارد . داشته اند ، هم سبب اذيت و آزار ديگران نشده ؛ از بردن نام و هويت اينان خود داري كرده ام 
از بردن نام آن زندانيان مبارزي كه بنا بر اسناد كتبي و يا شفاهي از درج نام شان در نوشته هاي  مربوط به 

اراحت مي شدند و اكنون نيز ياد آوري نام شانرا در رابطه با زندان نمي پذيرند ، نيز خود داري شده است زندان ن
هرگاه ضرورتي پيش آمده كه در مورد عملكرد آنان تذكراتي داده شود ، بناچار بدون نوشتن نام شان تلويحاً به . 

  .  موقعيت آنان در مسايل و قضايا اشاره شده است 
در  ) ا - ل -م ( سعي و تالش ، كاوش و پژوهش ، پرس و پال صادقانه ام به مثابه يك كمونيست بهر رو ، 

اين راستا ، همواره اين بوده تا عينيتِ عملكرد هاي خود و زندانياني را كه در حيطه ديدم قرار داشتند ؛ 
شكنجه گران و جالدان ، و همچنان عملكرد ها و عكس العمل هاي  قوماندانان ، صاحب منصبان ، سربازان ،  

ساير  مسئولين و آمرين شرفباخته  خلقي ، پرچمي و خادي  و باداران روسي  آنانرا در زندان هاي  صدارت و 
  . زندان مركزي پلچرخي ، به صراحت ، وضاحت و شفافيت بنويسم 
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  :تذكر اينرا هم ضروري ميدانم كه 
ميان چپ انقالبي در زندان كه در حاالت و اوضاع سخت  در يكي دو مورد ، آن مسايلي مربوط به مناسبات 

 شكل حاد بخود گرفته ، و منجر به - بنا بر دخالت پيدا و نا پيداي عوامل خاد در قالب چپ -آشفته و مرگبار 
جر و بحثي آميخته با ناراحتي ، هيجان و التهاب ؛ حتا برخاش و قسماً برخورد فزيكي گرديده بود را در  مجموع 

ي خاطرات زندان بيان ننمايم ، تا حربه اي نداده باشم بدست لرزان و كثيف دشمنان چپ انقالبي كشور بخشها
به اضافه عوامل اطالعاتي سازمان سيا كه تجاوز امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركاء را به افغانستان با بي شرمي 

از هيچگونه توطئه و ) بخصوص كمونيست ها  ( به ستايش گرفته و براي كوبيدن نويسنده گان مبارز و آزاديخواه
  .تند  رو گردان نيس- برمبناي منافع خود و باداران امريكائي شان -دسيسه و رذالتي 

  
                 )2009/ 4/7 (كبير توخي                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                              
  
شمه ای از جنايات سوسيال امپرياليزم "ا بنام  بخش اول ، دوم ، سوم و چھارم اين خاطرات ر- ) ١(

. ارسال کرده ام... در سايت ھای " خاطرات زندان" و بخش پنجم آنرا بنام " شوروی در زندان پلچرخی
  بود و در رابطه با تاريخ نوشتن ھمين بخش در ھندوستان در 2007-12-23تاريخ نگارش بخش اول  

  .   متن ھم اشاره  شده است 
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  رات زنــدان  خـاطـ
  

  )١( بخش اول  
   )2007 -12-23(   

  

    :درآمدي برموضوع و تذكر نكاتي چند  -  ١

در برابر تجاوز آرام نه نشسته ] هيچگاهي[خلق شريف و آزاديخواه افغانستان در درازناي تاريخ  پر افتخارش 
رحم و بي پرواي  بي ارتش  نهايت  و " ناتو "اكنون هم خيزشهاي خود انگيخته اي در برابر اشغالگران . اند 

شاهد اين مدعا   توسعه شتابزده زندان ها به خصوص زندان . امپرياليزم امريكا در كشور به نظر مي رسد 
 "٤بالك "ميليون دالرامريكايي ) ١١(يازده )  هزينه(كه يك باربا مصرف [ پلچرخي توسط امپرياليزم امريكا  
، بخشي جديدي در  ميليون دالر ) ١٧( و بار ديگر با مصرف هفده . ازي نمود آنرا  مطابق معيار هاي مدرن بازس

مجهز . . . داخل چهار ديواري اين زندان وسيع الساحه اِعمار كرده ، كه با مدرنترين آالت و ادوات حفاظتي و 
را به روشني  اين امر  ازدياد زندانيان سياسي در زندان بزرگ پلچرخي  .    سلول دارد ٣٠٠بوده و بيش از 

؛ همچنان اعتصابات و واكنشهاي زندانيان در برابر زندانبانان  وطن فروش تا سر حد اشغال زندان ] نشان ميدهد 
 از اين   زيادي امريكا با خريد شمارCIAو برخورد باجالدان و دژخيمان نيرو هاي ائتالف شمال ، كه ساز مان 

ار دار عام  وتام تمام زندان ها به خصوص زندان مخوف پلچرخي  جاسوسان  و قاتلين حرفه يي ، آنان را  اختي
  .      ساخته است ؛ مي باشد 

اين نوشته كه محصول كاوشها ، چشمديد ها ، و تجربيات  نگارنده ي آنست ، مي توان گفت در ارتقاء  
امپرياليزم امريكا و سطح آگاهي  وطن پرستان  و رزمندگاني كه با قلم و قدم  بر ضد اشغال  كشور شان توسط 

 چون -شركاء مي رزمند و از شيوه ها ، شگرد ها ، ترفند ها و ميتود هاي خادي هايي كه اكنون هم بر زندان ها 
 و به خاطر كسب  امتيازات  نظامي ، سياسي و ، مسلط اند -دوران اشغال كشور توسط ارتش خون آشام روس 
واز هيچگونه . ايي در برابر امريكايي ها به راه انداخته اند اقتصادي براي  امپرياليزم روس ، خوش رقصي ه

افغان به مفهوم تمامي باشندگان اين سر زمين  دلير زنان و دلير مرداني ( شقاوت و پستي بر ضد زندانيان افغان 
     .دريغ نمي ورزند ؛ اگر كمكي باشد ، موجب افتخار اين قلم خواهد بود) كه تشنه صلح و آزادي مي باشند 

 زياد ي از طريق رسانه هاي افغاني و رسانه هايي كه در خدمت نظام هاي دست   مطالب،در همين ماه  
 و امثال شان در باره زندان ها ، BBC و راديوي "نيويارك تايمز"نشانده و امپرياليزم قرار دارند ، مانند نشريه 

 مظلومان بي د فاع  ؛ حتا مردان و  اين، ن زن مخصوصاً زندان معروف و مخوف پلچرخي كابل و تجاوز به زندانيا
جناياتي كه هم اكنون دولت دست نشانده و شركاي ( آوردن اينهمه مطالب . پسران داد سخن سر داده اند 

و سايرهمپالكي هاي جنايتكار و وطن فروشش به ، سيافي شوراي نظاري ، دوستمي ، خلقي ، پرچمي ، وحدتي 
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به روي  صفحات اخبار و )  سلطه امپرياليزم امريكا در زندان ها مرتكب مي شوند خاطر تحكيم پايه هاي لرزان
 ، عامدانه هم مي باشد ، تا از يك جهت رعايت امر BBCجرايد  و پخش آن از طريق راديو ها ، مخصوصا 

يستي از و از جانبي ديگر طيف مشخص  رسانه هاي امپريالكنند دموكراسي رسانه يي را در ارائه اخبار تمثيل 
 ، تا از بار  نمايندموضع منافع سياسي شان در مورد زندان پلچرخي و تجاوز به زنان و مردان  مطالبي را مطرح 

بسيار بسيار سنگين كشتار هاي دسته جمعي مردم مظلوم و بي دفاع ما توسط عساكرنهايت بي رحم امريكايي و 
هاي روز افزون شانرا اندك و ناشي از جاسوسي غلط شركايشان كاسته باشند و آنرا كمرنگ ساخته شماركشتار 

در همين راستا . شوراي نظاري ها ، دوستمي ها ، وحدتي ها ، و ساير بوكشان قالده به گردن شان جلوه دهند 
]  MI6[  كه سازمان اطالعات انگليس - BBCي كارمندان و نطاقان  رسانه ها ي امپرياليستي از جمله راديو

ظاهر (   ساخته و يكي از اين مزدوران " اختياردارش" پرچم را از سالها پيش طورمعروف وطن فروشان خلق و
  به اين كهنه كاران صالحيت هاي كم - فرستاده است " ملل متحد "را به سمت نماينده افغانستان به) طنين 

اينان نيز از موضع منافع . و بيش ، درانتخاب  اخبارمربوط به افغانستان ؛ حتا تفصيل و تلخيص آن را داده است 
خود و بادار روسي شان در افغانستان ، مذبوحانه  تالش مي ورزند ، تا  اخبار زندان ها ، شكل برخورد  مسئولين 
امريكايي و مزدوران شان نسبت به زندانيان را در افغانستان همواره در مركز  اخبار قرار دهند ، تا جنايات خود  

كه ؛ حتا خون و زندان و شكنجه وتجاوز و  ي اافغانستان از حافظه جمعي مردمو باداران روسي شانرا در 
خود را  درخواب نيز مي بينند ، بزدايند و ... پوليگون و اعدام و كشتار و آوارگي و طفل فروشي و انهدام خانه و 

پرياليزم آمريكا از به محكمه كشانيدن خود منحرف نموده به جانب جنايات ام -هرچند موقت  -توجه مردم را 
  .در افغانستان سمت و سو بدهند 

و شايد هم در امريكاي ( اين قلم روي ملحوظاتي ناگذير شده  تا اين نكته وضاحت يابد كه در كانادا 
 ٧كه به تاريخ ( روز بعد از تجاوز ارتش اشغالگران امريكا  به افغانستان ٢٤نخستين كسي بود  كه )  شمالي
 نگرشي مختصر به سياست "؛ تجاوز ابر قدرت را طي نوشته اي تحت عنوان ) ت  صورت گرف٢٠٠١اكتوبر 

 ( " شهروند"، به شدت تقبيح كرده ، آن را غرض چاپ به نشريه  قاره اي  "امپرياليزم امريكا در قبال افغانستان
 مي فرستاد كه در سايت آن مالحظه شده ) ٢٠٠١ نومبر ٢ مطابق ١٣٨٠ آبان سال ١١ جمعه ٦٣٠شماره 

    :  چنين آمده "شهروند"در پايان مقال چاپ شده در . تواند 
امريكا كه ديروز از طريق داره جهادي و طالبي اش به قصابي مردم و نابودي كليه ارزشهاي مادي و « 

فرهنگي افغانستان دست يازيد ، امروز با تبختر، فاتحانه ادعا ميكند كه بعد از گرفتاري بن الدن و به زير 
 "  داير شود و " لويه جرگه "شرايط را مساعد خواهد كرد ، تا   ) " ميانه رو"نه (  طالبان افراطي كشيدن

 باز سازي افغانستان توسط "و .  اعاده گردد " صلح و آرامش "  به ميان آيد، "دولتي  مطابق خواست  مردم 
، آنهـم زيـر برچــه و سر نيزه  "رامش  صلح وآ"، "دولت منتخب مردم "، " انتخابات آزاد "!  بياغازد "متحدين

مهاجم خشمنده و  انتقام جو ، به معجـزه اي شبيه است كه براي نخستين بار در تاريخ امپرياليزم به وقوع 
 در تاييد - ولو در قالب كلمات و جمالت زيباي ادبي -هرگونه تفسير به اصطالح فلسفي ... خواهد پيوست 

 باز " و " دولت منتخب مردم" ،"طالبان وحشي و فاقد فرهنگ انساني" كوب تجاوز  و جنگ امريكا براي سر
 ذريعه تجاوزگر، سرابي است  بس فريبنده كه در تموج آن موضع ايدئولوژيك و سياسي مفسر "سازي افغانستان 

  ]خاست و عليه آن بايد به پا [ »  ...تجاوز را با نفرت و انزجار بايد محكوم كرد. را ميتوان مشاهده نمود
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در رابطه با  ) " آزموني از نو و يا رسالتي ديگر"( در پي آن  نوشته تحليلي يي طي جزوه اي به نام 
  .  منتشر شد " عشرت " آقايتجاوزامپرياليزم امريكا به كشور ، از 

آنچه مطالبي را در زندان  پلچرخي و )   من نوعي منِ متواضع و شكسته قلم مي باشد -مراد از كلمه من ( من 
كه در آن  دوزخ سوسيال امپرياليزم روس  در افغانستان مي گذشت ، از تاريخي كه از زندان رها شدم ، در متن 
مضامين  و جزوه هاي منتشر شده ام گنجانيده ، با نام اصلي و يا با نام هاي مستعار در جرايد و بعد ها درسايت 

كه در شماره هاي ) ليان. پ (    با نام مستعار"غوش خرس  فرار از آ"به طور مثال . ها به دست نشر سپرده ام 
 نشر شده ، در ماه گذشته در پورتال وزين " پيام زن" سال  پيش درمجله ١٤ يعني ١٣٧٢ سال ٣٧ و٣٥،٣٦

 دوستم بر ساطور خونچكان هر متجاوز در افغانستان بوسه مي "هكذا نوشته . افغان ـ جرمن نيز منعكس گرديد 
 "، " كيوان " ، " مردم" ، "افغان رساله" مندرجه ٢٠٠٢ نومبر ١٨ مورخ "نـبـي.  ب" مستعار با  اسم"زند 

 فريد "(  با نام مستعار " در مزبله تحريف و تطهير آقاي داكتر روستار تره كي "، و يا مقاله آقاي ...  و"دعوت 
 مدافعان قلم به دست "قاله   ، ويا م" پيام زن" ٤٠در شماره ) ١٣٧٤سرطان ( سال قبل  ١٢كه ) "افسان

 همين مجله  نشر ١٩٩٨ سال ٥٠كه در شماره  ) " آذرويه "(    با نام مستعار "طالب  در تقابل با مدارك 
؛ هكذا مقاله )  نيز بر قرارگرديده " جرمن - پورتال افغان "نوشته اخير بر روي سايت وزين . (  شده است 

 تأملي بر "و نوشتار ) با نام اصلي  ( "هان و رئيس دولت افغانستان كرزيپايگاه نظامي امپرياليزم امريكا در ج"
 جرمن  منعكس -پورتال افغان "كه هر دو  نوشته اخيرالذكر نيز در )  با نام اصلي  ("كتاب جدال با خاموشي  

 و  "  شهروند" ؛ هفته نامه "مجاهد ولس"شده است ، و برخي از مقاالت  ديگر كه سالهاي پيش در نشريه 
 ارگان " پيام فدايي"  ونشريه " بــابــا "؛ " پيام آزادي "؛ همينطور در سايت هاي وزين ...  و " پگاه "ماهنامه 

نگارنده از ساير نوشتار هايش كه با نام هاي مستعار بوده و در . چريك هاي فدايي خلق ايران نشر شده است 
  .    خواهد كرد ي آورآنها به موضوع زندان پرداخته است؛ در آينده ياد

غرض ازتذكار باال اين بود تا عده اي از خوانندگان گرامي؛ از جمله  رفقا ، دوستان و آشناياني  كه  در [ 
 ازنشراتي كه در باال از آن نام - بنا بر مشكالتي-ما اقامت دارند و معلوم مي شود ي داخل كشور اشغال شده 

برسد كه من تازه به مسايل زندان و  قضاياي كشور نپرداخته ؛ بلكه از گرفته شد بي خبر اند ؛  به اطالع شان 
سال ها پيش به مسئو ليت خويش در قبال آنچه بر مردم در خون و آتش فرو برده شده ي ما توسط خلقي و 
پرچمي وخادي و  امپرياليزم روس،  همينطور اخوان جهادي و طالبي گذشته ، آگاه بوده ؛ مردمي   اسارت 

 مستنطق وافشاي اسماي اين  ي ي خود را در جريان پيگرد و تعقيب و زندان و تحقيق و شكنجهكشيده
و بسا مسايل مهم  ، فرومايگان شرف باخته و همينطور كار كرد هاي شبكه هاي خاد در زندان و بيرون از آن 

 ]ديگر كه طرح آن را ضروري ميدانستم ؛ قرار داده  ام 
 آورد كه استعمار و امپرياليزم در هر سرزميني كه  آرزوي  در بند كشيدنش را از اين نكته  را بايد به خاطر

، نهاد ها و ...  و" كمك هاي بدون قيد و شرط "طريق تجاوز مستقيم  داشته باشد، با شگرد هاي مختلف 
.  نمايد    زير نام هاي مختلف اعمار مي- روي اهداف خاصي استعماري -تأسيساتي را براي كشور مورد نظرش 

  :از اين امر دو هدف عمده در مركز ديدش قرار مي داشته باشد 
 به نهاد ها و "ساختار بنيادي"ذب شماري عناصر بومي آن سر زمين از طريق همين پروژه هاي ج جلب و -١

  ؛  شبكه هاي  اطالعاتي و استخباراتي خودش
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  در خدمت تجاوز مستقيم اش قرار گيرند ؛ مثالً "ساختار بنيادي " خواهان اين مي باشد تا بعداً پروژه هاي  -٢
، سيلو ها ، شبكه هاي آبياري ، راه سازي ، تونل ... روس ها  فابريكه هاي جنگلك و گلبهار و ، در كشور ما 

 ، ميدان ها ي هوائي ، پايگاههاي نظامي، پلي تخنيك ، شفاخانه  ها  - چون راه استراتيژيك سالنگ ها - كشي 
 ارتش شوروي چگونه استفاده   ،ديده شد كه در هنگام تجاوز. ر و امثال آنها  را اعمار نمودند چهار صد بست

 به پايگاههاي نظامي خود در كابل -روزانه  - استراتيژيك از شاهراه  سالنگ نمودند ، و مواد پخته شده  سيلو را 
مرگ خود را درشفاخانه چهار صد بستر انتقال دادند ؛ زخمي هاي در حال )  به زندان ها بعداً( و اطراف آن 

و دشمنان ... ) مزدوران بي عفتي چون جنرال  داكتر سهيال ها را نيز در خدمت خود داشتند (تداوي  كردند 
  .گرفتار شده ي شانرا  در زندان بزرگ و وسيع الساحه پلچرخي حبس نمودند 

ن را هم در نظر گرفته بودند و ميدانستد كه  استراتيژيست هاي نظامي آنان قيام مردم آزادي خواه افغانستا
  "دهمزنگ"چند صد نفري در برابر تجاوزشان قيام نخواهند كرد كه در آن صورت  زندان كهنه  و كوچك

 ي بسيار بسيار شديدي هم وجود داشته باشد كه متكي به آن " قانون جزا". گنجايش آنان را داشته باشد 
   .عدام  نمايند بتوانند قيام كنندگان را حبس و ا

پروژه اعمار زندان بزرگ پلچرخي از امداد  كشورهـند صورت گرفت كه پيوند تنگاتنگي با شوروي داشت و 
با زد و . ، اتحاد شوروي بود ...  در تمامي ساحات اقتصادي و نظامي و - در آن وقت -الگوي پيشرفت آن كشور

نقشه آن توسط  . بزرگ را براي  افغانستان تدارك ديدند بند هاي پشت پرده ، شوروي و هند ، اين زندان بسيار
همينطور قانون  جزاي . اعمار آنرا شاهد بوديم . دسين روسي  ظاهراً بنام مهندس   هندي رقم زده شد نمه

در يك بند آن چنين آمده .  ساخته شد ١٣٥٥ ماده در ميزان ٥٢٣داوود خان  كه به طور دقيق و مفصل طي 
 (  مستنطق روزي يك زنداني از [ "...  سال حبس رادر بر دارد ٢٠ الي ١٥رئيس جمهور از  توهين به "بود 

 شما كه خود ادعاي دموكراسي داريد و دولت داوود را به نام دولت ديكتاتور ":   پرسيده بود )قيوم صافي
اد كه گپي منطقي براي جالد كم سو. سرنگون كرديد چرا از قانون وي براي قيد و اعدام ما استفاده مي نمائيد 

نقل به ! (  ؟" چه كنيم ازهمين قانون موجود استفاده مي كنيم تا قانون ما ساخته شود " فرمود ،گفتن نداشت 
گپ از جالد بزرگ شان  نجيب بود كه آنان نشخوار مي . مسلماً اين گپ از جالد كوچك نبود ) قول مستقيم 

  . ]كردند
ه ميهن فروشان خلق و پرچم و جالدان خادي  سخت در تالشند تا اكنون مي پردازم به اين مسئله  ك

و درياي  جنايات شانرا در مقايسه با  جناياتي كه هم اكنون امپرياليزم امريكا و ناتو در كشور ما با بي حيايي 
 " مرتكب ميشوند ، جويجه كگي باريك  بارگه هايي از خون بي رنگ ، نشان داده  آن را ناشي از ديده درآئي

تقابل غير قانوني  اشراري كه به تحريك  امپرياليزم امريكا و اخوان بين المللي سالح به دست  در برابر  انقالب 
اين جانيان   .  شان براي مردم گرديدند ؛ تبليغ بنمايند"خدمات اجتماعي"شان قرار گرفته ، جنگيدند  و  مانع  

 اند كه خود  و حزب  وابسته ي  شانرا درجايگاهي كه وطن فروش هم و غم شانرا به اين امر  معطوف داشته
تالش دارند جنگ  . مردم تثبيت شان كرده و قانونمندي  شانرا هم از  مردم خود گرفته اند ؛ نشان بدهند 

مقاومت و برخاستگان دلير و سر به كف كه آزادي  وطن شانرا ازميان كام و دندان  دشمن متجاوز  بيرون 
 "  و " اشرار "ه غير قانوني بنشانند ودر گام نخست  آماج مالمت  ودر گامهاي بعدي به مثابه آوردند را درجايگا

  .به محكوميت شان بپردازند  و اذهان تاريخ را مغشوش  ساخته خودشان را محق  وانمود سازند "خاين 
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      : سخني چند در مورد بخش اول-٢

  
 شمه اي از جنايات سوسيال امپرياليزم "( زندان يا خوانندگان گرانقدر ، بخش اول خاطرات هشت سال 

اختصاص يافته به نگاشته اي  كه قبول زحمت فرموده آنرا در زير مورد  )  "شوروي در زندان مخوف پلچرخي 
با  خامه ناتوان اينجانب در كشور هند  رقم زده   ) 1990( سال پيش ١٨  ،اين بخش. مطالعه قرار خواهيد داد 

 چاپ تورنتو  منتشر شده " پگاه "سال دوم ماهنامه ١٣ يا سال بعد آن درشماره ١٩٩٦در سال  ،  و بودشده
  .  است

  بعضي جمالت به خاطر  وضاحت بيشتر موضوع ، - كه آغازين بخش اين اثر  مي باشد -در اين نگاشته 
دشه اي وارد كرده در متن اضافه شده ؛ همچنان برخي كلمات بازنگري شده ، بدون آنكه به اصل  موضوع خ

باشد ؛ همينطور  تشريحات و تبصره هايي كه تذكر آن  بعد از نزده سال از روي ضرورت بوده ، در بين قوس 
همچنان ، متن ذيل از سببي به مثابه  آغازين بخش انتخاب . و يا خارج از آن گنجانيده شده  است [  ]  مربع 

 زبان و قدم منحوس شان همواره تقال مي كنند  تا ذهنيت عوام گرديده ،  تا به خوش خدمتي آناني كه با قلم و
متمركز سازند ، تا مردم  خونين ) بدون پيوند با پس منظر تاريخي آن ( الناس را  به تجاوز امريكا  برافغانستان 

پيكر و در آتش كباب شده ي ما از ياد ببرند كه در سي سال گذشته خلقي و پرچمي و خادي در وطن شان چه 
كرده اند ؛ علت اصلي انهدام تمامي پايه هاي مادي و فرهنگي جامعه يي   صد ها هزار كشته داده ؛ و  مليون ها  

 كه درايران و پاكستان و هندوستان وساير كشور ها در شرايط غير انساني به -سرگردان و آواره ساخته شده 
 را  براي كشور هايي كه رژيم هايشان  دشمن  را  از ياد ببرند ؛ جاسوسي اينان-حيات شان ادامه مي دهند 

 مي گردند تا گوشه اي از خاك  سوخته  و مليون ها "چشم درد"محيل افغانستان بوده  همواره در پي فرصت 
  ملحق بسازند ، فراموش نمايند ؛ از ياد ببرند كه "خاك خود"زخم برداشته و شقه شقه شده ي شانرا  به 

باندي پرچمي خادي شده ي آن يعني قانوني و خاد روسي به سر باندي فهيم شوراي نظار ساخت روس به سر
 تا چه حد جنايات و FSB  اين جاسوسان شناخته شده  - دوستم و داره  گالب زوي "لم جمگ"خادي و  داره  

 ( سرباند متوفايشفاجعه هاي انساني را در افغانستان  به وجود آورده اند ؛ از ياد ببرند  كه حزب وحدت و
  اين دو مردار خوار جمهوري اسالمي كه   اكنون به مانند - محقق و خليلي با دو سرباند ديگرش) مزاري

 نيز پيوسته اند ، چه جنايات  هولناك و  دهشتناكي را در كشور راه انداخته CIAو  ISI گوساله دومادره به
  از  ياد ببرند  كه جاسوسان چند سره  بودند و هم اكنون پيشا پيش عساكر تجاوزگران تازي گونه مي دوند ؛

 و رباني وساير برادران و هم قطاران اخواني شان  به خاطر قوادي  خواهران  خود شان  به  و حكمتيارمثل سياف
در حالت آماده باش و گوش به فرمان  ايستاده اند ؛ از ياد ببرند كه وطن ...  عرب و در بندان ميليار"چهل تار"

 نهضت "شانرا در زير نام  پليد چگونه  ماهيت ....  سرباندي كشتمند و دستگير پنجشيري و فروشان پرچمي به
خودرا در اختيار امپرياليزم جنايتكار امريكا و  )  FSB(  قايم كرده اند تا به اشاره مركز اصلي شان "... آزادي 

د ببرند تا شعله هاي فروزان آتش انتقام خلق ناتو قرار دهند و بار ديگر  به جناياتشان ادامه دهند ؛ و همه را از يا
  .به خون كشيده شده ي ما  را به سوي امپرياليزم آمريكا سمت  وسو بدهند 
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   ) :175سلول نمبر ( يا » اتاق محصلين   «-٣
 

سلول "در امتداد چند روز در ١٣٥٩وحال برمي گرديم به بيان شمه اي از آنچه كه در ماه عقرب سال 
  : زندان پلچرخي گذشت " ٢بالك"، سمت جنوب شرقي ، منزل دوم "اق محصلين  ات" يا " ١٧٥

 ؛ بل " چهل مرغك در يك خانه "  و نه " افسانه است نه سي سانه "متني را كه مطالعه مي نمائيد  نه 
ار واقعيت زندگي توأم با هراس و خوف ، همراه با اميد و پيروزي اسيراني است  كه در تنگناي فرساينده ي چه

چهار ديواري  هايي كه بادندان هاي نامرئي شان ، قلب و قرار آنانرا مي دريدند و خون عمر عزيز و ( ديواري ها 
؛ گير ) پربار شانرا  به آهستگي مي مكيدند  و به امراض صعب العالج  جسمي و رواني مصاب شان مي ساختند 

ست  كه هم زيستن و هم به مرگ همزنجيران خويش تصوير عينيت نه زندگي ، نه مرگِ  آناني ا. كرده بودند  
تصوير رزمندگاني  است  كه شرايط و مراسم و اشكال اعدام هايي  دراماتيك را بر آنان  . گريستن را ديده بودند 

تصوير گوياي  دخمه نشيناني است كه هر لحظه  ساطور خونچكان زجر و ظلم و دسپيلين  . تحميل كرده بودند 
ن ، روح و جسم شانرا  شقه شقه كرده ؛ گوشه اي چيزي شبيه زندگي كساني است  كه با هالكت بار زندا

تا وطن فروشان شرف با  نامرادي ؛ اما با پايمردي و استقامت كم نظير  به پيشواز مرگ پر افتخار مي شتافتند ،
 ذلت و رسوايي خته خادي را در مصاف استقامت و سربلندي ، در رويا رويي وطن پرست با  وطن فروش به

و داغ صد هزارننگ را با حرارت پيكان نيزه هاي فوالدين  مقاومت شان ، بر پيشاني ذليل ترين گرگاني . بكشند 
بلي، گرگان  دهن . به نام آدم كه به خلقي و پرچمي و خادي در ميان مردم معروف شده اند ؛ حك نمايند 

ذ قدرت دست نشاندگي حقارت باري كه از جانب خداي  به خونيني كه براي تداوم استفاده از نعم مادي و لذاي
ظاهر جاويدان شان ، به آنان  ارزاني شده بود ؛  ناموس مردم چه كه ؛ حتا ناموس خودشان را نيز در بزمگاه آنان   

  .به قرباني  مي فرستادند ، تا در مسند قدرت بمانند 
كه از  - ؛ مگر انتظار اين  دوزخ نشينان"ز قتل است  كه انتظار شديد تر ا"مردم از قديم االيام گفته اند 

بستر دهشتبار هفته ها ، ماهها و سالها به بسيار كندي عبور مي كرد ، سر انجام به اعدام و يا حبس  شان 
كه نگارنده ي ناتوان اين نوشتار از ! دريغا .  هزار بار شديد تر و كشنده تر  ازهر قتلي بوده است -منتهي مي شد 

دوران اشغال ] و فاجعه هاي انساني  وحشتناك [ گارش و هنر ترسيم حوادث و رخداد هاي تكاندهنده فن ن
كشور ما توسط  ارتش روس و سگ هاي زنجيري اش بهره اي در خور توجه  ندارد ، تا واقعيت ها و اتفاقات 

حساس كرده است ، به درون زندان ها را در دوره اشغال كشورش ، آنطوري كه بر روي پوست و گوشت خود ا
خواننده گان بادرد و وطن پرستي كه قلب شريف شان به خاطر عقاب زخمي استقالل و آزادي كشور شان كه 
در پنجه ي كرگسان امريكائي و پنجال كفتار هاي بي عاراخواني و كاسه ليسان خلقي و پرچمي  و شوراي 

با آنهم سعي و تالش خواهد نمود تا شمه اي . دهد فشرده مي شود ؛ انتقال . . . نظاري و وحدتي و دوستمي و 
 طي چند روز اتفاق افتاد ، در ذهن جستجوگرش به " اتاق محصلين " يا ١٧٥زندانيان سلول نمبر  بر ازآنچه 

  .حركت در آورده ، زره اي  از كوهواره دينش را در قبال  مردم اسير ش ادا كرده باشد 
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[  و مجموع زندان دايره وي "٤بالك"،  " ٢بالك"، " ١بالك نمبر"بخشهاي متعدد زندان پلچرخي ؛ چون 
،  شامل مجموع   هشت مثلي  ميباشد  كه يك دايره بزرگ ...  ، و " ٦بالك" ، " ٥بالك"، " ٣بالك" ، "زون"

را تشكيل داده  در مر كز آن  دايره  ، ساحه اي  به وسعت بيشتر از ميدان باسكيتبال وجود  دارد كه  گفته 
 تعمير ٨شد در نقشه اصلي زندان محل  اعدام  را در دايره آن  در نظر گرفته بودند  و محاط شده با انتهاي مي

را ديوار هاي ]  چهار طبقه كه هر تعمير از فراخناي دايره آغاز شده و به تنگناي آن منتهي گرديده است 
 ٤ك ها با ديوار سنگي دومي به ارتفاع  تمام اين بال. مستحكم امنيتي جداگانه اي از هم مجزا  نموده است 

به ارتفاع  تقريباً ( شش قسمت ديوار هاي مستطيل گونه ي  عمومي  مترو عرض تقريبا يك مترمحاط شده ؛ اما
 برج سر برافراشته ي  سه منزله  مراقبت  به هم متصل شده كه دو ٧توسط )  متر و عرض يك متر و نيم ١٢

اين ديوار عظيم الجثه و طويل  . استدرب  عمومي محبس را محكم نگهداشته برج آن  چون دو بازوي آهنين  
سنگي ؛ به مثل  اژدهاي هفت سر به دور قامت ديوار دومي پيچيده و مجموع ساختمان  هاي زندان هول انگيز 

 فلتر حدود كمتراز يك صد متر دور تر  از ديوار عمومي ، كه با سنك و سمنت  و ريگ . ردرا در چنبره خود دا
شده بنا شده بود ، تانك هاي مدرن روسي همانند زنجيره اي به گردا گرد زندان كشيده شده و كل بناي مخوف 

    .آنرا  در حيطه تدافعي اش قرار داده بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ١٧٥سلول  ( يا » اتاق محصلين «نقشه مقرون به موقعيت                      
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 كه هوا به تدريج  رو به سردي مي رفت  در يكي از چهار اتاق جنوب ١٣٥٩ب سال در اوايل  ماه عقر
 تحت " اتاق محصلين " تن زنداني شكنجه شده را  به نام ١٥٠ ، حدود بيشتر از" ٢بالك "دهليز طبقه دوم ، 

عمليات " آناني را كه دوره تحقيق شان ظاهراً به اتمام رسيده بود، تحت[ نظارت شديد قرار  داده بودند 
  ] . قرار داشتند "اوپراتيف 

 كه نقطه عطف آنرا ميتوان گرفتاري هاي سوم حوت همان سال ١٣٥٨اطالعات زندان ، در اواخر سال
 آنها در ظاهر امر به پايان رسيده بود ، در سلول  "دوران تحقيق وشكنجه"ناميد ، محصلين و متعلمين ايرا كه 

.   مشهور شده بود "اق محصلينت ا"از همين  سبب سلول مذكور به . د تحت نظارت  قرار ميدا  , ١٧٥نمبر  
مربع شكل بوده  تقريباً گنجايش چهل "  ٢بالك " سلول سه طبقه سمت شرق وغرب ١١اين سلول مانند 
 در اصل هر اتاق براي  حد اكثر ":باشي ها كه با اطالعات زندان رابطه داشتند ، مي گفتند ( دوشك را داشت 

توشك ها در . ؛ اما از هر توشك آغشته به خون ، چند محبوس استفاده مي كرد  ) "نداني نقشه شده بيست ز
اثاثيه .  چهار خط موازي طوالً  شمال جنوب  و عرضاً شرق و غرب برروي كف مرطوب سلول  پهن شده بودند 

 از چند روز ، وقت براي  كه اگر صاحبش طالع ميداشت و بعد" قورزده "محدود  زندانيان از قبيل گيالس  
شستن اش ميسر مي شد ، بكس كوچكي كه برخي اشيا   ولوازم خورد و ريز زنداني در بين آن بود ، چپلك 

ترموز و آفتابه پالستيكي كه  باالي سر شان  ويا در پائين پاي آنان قرار دا شت  و ... پالستيكي  و بوت چرمي و 
باز نمي ] دست شويي[  " نوبت تشناب "آهنين سلول را به خاطر  در حاالت اضطراري و اوقاتي كه دروازه 

بعداً  آنرا با خود به  پنج  . ، يكي از آنها را مورد استفاده قرار مي داد ... و  يا رفع كردند ، زنداني غرض رفع ادرار 
ال بود و خارج   كه تشناب  و نل آب دا خل آن نيمه فع ]" كوته قلفي" يا سلول مجرد[ هاي ياشش كوته قفلي

  .    از اتاق محصلين بطرف شمال غرب د هليز  موقعيت داشت ، مي برد  و خالي ميكرد 
، جمعاً  تقريبا دو ساعت تخصيص داده ) زنداني ٢٠٠ -  ١٥٠( عمومي   تشناب براي يك اتاق٦ استفاد از

 باز مي كردند تا آنان به نوبت به هر دو ساعت بعد ،  براي مجموع زندانيان يك اتاق ، دروازه ي آنرا . شده بود 
  . تشناب بروند  

 غير فعال و يك سلول دو نفره " تشنابك" ، شش " اتاق محصلين"در يك طرف هر  سلول بزرگ همچنان 
ها دو دروازه آهني  بسيارمستحكم براي دخول و خروج " تشنابك "در دو طرف اين.  كوچك  ساخته شده بود 

  "بدرفت"در كنج هر تشنابك يك سوراخ فراختر از  لوله ي ) آنها  هميش قفل بود يكي ( زندانيان وجود داشت 
در ديوارهر .  متر كمتر  و عرض آن  حدود يك متر بود ٢طول هركدام از . و نل هاي آب ، ديده مي شد 

در دو اق دو متر تبعد از تشنابك سوم يك ا.   وجود داشت "هواكش"تشنابك يك يا دو سوراخ تيركش گونه اي 
در همان رديف سه تشنابك ديگر با ] . ١[ونيم متر وجود داشت  با دروازه ميله آهني به فاصله چهار انگشت 

در مقابل اين تشنابك هاي بدون در و دروازه ، براي اينكه نگاه ساير زندانيان درون . همان شكل ديده مي شد 
 متر و بيست سانتي متر دور تراز آن ها  دو به داخل پائيني تشنابك ها نيفتد ، حدود يك١٧٥سلول نمبر 

 سانتي ساخته ٣٠ به طول سه متر و بلندي حدود يك متر و - كه از هم مجزا بود -ديوارك به حد نيم خشت 
در عقب ديوارك ، يعني در فاصله ميان ديوارك و  تشنابك ها ، دو  زنداني مي خوابيدند ؛ اگرمشكل . شده بود 

 در تشنابك اولي متصل به دروازه خروجي - البته به داخل  آفتابه و يا ترموز شان-نياندفع حاجت برخي از زندا
  .وجود نمي داشت ، دو تن زنداني چنين جاي گوشه  را غنيمتي بزرگ مي شمردند 
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تعداد زندانيان كه بيشتر شده مي رفت ، بعضي ها  تنگي و خرابي  آن تشنابك ها را در نظر نگرفته در 
وشك بهتراست تآخر مي پنداشتند كه  از خوابيدن دو سه نفر برروي يك . اي آن مي خوابيدندداخل دو سه ت
 كه ازلباس يكي به ديگري به سرعت در رفت و آمد بودند ؛ در امان "شبش" و " كنه" و " كيك"وهمينطور از 

عموال خالي بود و بعضي كه اندكي دوتر از دروازه  آهني اتاق موقعيت داشت  م...تشنابك دومي و . مي ماندند 
  . اوقات كسي داخل آن شده نماز مي خواند 

با يك دنيا شرم ،  به رفع حاجت نياز شديد داشت -  به ناچار مانند ساير هم زنجيرانش -لحظاتي كه زنداني
و  ترس از اعتراض ساير زندانياني كه دريك متري تشنابك ها بستر شان پهن شده ومصروف صرف مواد غذايي 

حي زندان بودند ، رفته تشنابك اولي و يا دومي  را انتخاب كرده  مواد مضره بدنش را به آفتابه و يا غير ص
بلي ، ترموزي كه بعداً اگر ميسر ميشد چاي  را در آن ذخيره مي كرد و آفتابه اي كه از . ترموزش انتقال مي داد 

ن گرامي  عجيب و غير قابل باور به نظر آيد شايد اين گپ براي خوانندگا( آن براي وضو ساختن  كار مي گرفت 
آن سلول ها را صرفاً براي حد اكثر بيست زنداني با چپركت  وشش تشناب  نقشه كرده بودند كه ميشود گفت  .

بعضاً  شماري .  )وجود بيست تن در يك سلول عمومي با معيار هاي بين المللي ساختار زندان ؛ مطابقت داشت
د تا  كسي را نگذارند كه اين تشنابك ها  قرار داشتند از شدت بوي بد  تصميم مي گرفتناززندانياني كه نزديك 

    .رفع حاجت نمايد... به درون آفتابه يا رفتهكه در نزديكي شان قرار داشت  يكي دو تشنابك اولي درداخل
  
   :يكي از شيوه هاي ارضاي ساديزم خادي ها -٤
  

 كه " قره وانه "ن در بين ظرف مسي ناسفيد كرده يي به نام بعضاً عوامل خادي دور از چشم زندانيا
 نبود ، مقداركمي پودر صابون مي ريختند كه بعد از مدتي "شورباي پس آب"محتواي آن چيزي بيشتر از 

زنداني  به جانب درب آهني سلول مي . موجب تعامالتي در معده زنداني  شده سبب سراسيمگي وي مي گرديد 
خادي هايي كه مرتكب اين .  اجازه تشناب رفتن بگيرد "  اشرف مخلوقات" واني به شكلشتافت  تا از  حي

خادي .  را به همديگر نشان مي دادند  هراسانو با ايما و اشاره  زنداني. رذالت مي شدند زير لب مي خنديدند 
رديد ، دريغ نمي هاي مخفي زير پوشش زنداني از هيچ نوع عملي كه موجب ناراحتي و خشم شديد زنداني ميگ

  . ورزيدند ، و با ين شيوه ناشريفانه زمينه اي براي ارضاي عقده هاي حقارت و ساديزم خود مي ساختند 
كه به ( در بعضي موارد اداره زندان دست به چنين عمل رذيالنه اي  البته در ساحه محدود زندان مي زد 

 )شد علت و چگونگي آن  در نوشته هاي بعدي تماس گرفته خواهد 
 شاهد بودم كه ضرورت به "اق محصلين ت ا"پير مردي مؤقر ، بلند قامت ونجيبي از اهالي پكتيا را در همين 

 كه در نقش ازبك افغانستان  در برابر دروازه آهني -وي با تضرع  از سرباز  مؤظف شوروي . رفع حاجت داشت 
  مي خواست اجازه دهد كه به - چرخاند كشيك ميداد و غنچه كليد هاي آهني را در ميان انگشتان اش مي

: به وي ميگفت )  البته به زبان دري ( تشناب برود ؛ اما سرباز بيگانه با تمسخر و بي رحمي و با لهجه ازبكي 
  مرد كهن سال در حاليكه با تكه پارچه اي ، پاچه هاي "! نوبت تشناب نرسيده ، برو ، برو ، از دروازه دور برو "

 مي بست و اشك در چشمانش حلقه بسته بود ، چون پرنده اي سخت وحشت زده خودش رابه تنبانش رامحكم
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 نوبت  ":سرباز هم مي گفت  . دروازه مي زد و چيز هاي كه شنيده نه مي شد ، بر زبان  جاري مي ساخت 
پايان رسيده   رسيد  مقاومت پير مرد به "اق محصلين ت ا"  زماني كه نوبت تشناب "! تشناب مي رسه برو برو 

من ، جمله اي يكي از . چند تن زنداني بسيارحساس از ديدن اين  وضعيت دچار تأثر شديد شده بودند ... بود 
] لعين [ از زندان زنده برآمدم تو  له اينه ] اگر[ به ذات  خدا كه اگه "آنانرا كامالً به خاطر دارم كه گفته بود  

    ."زنده نمي مانم 
  
  ؟ و باسلماني چه ارتباط داشت  نويس كي بوده دفاعي څارنوال -٥

 
 اي از اهالي شريف و دلير پنجشير كه داغ سالدانه طرف چپ رويش از دور " ارنوالڅ " تني چند  به دور 

هر كدام شان  از وي مي طلبيدند تا دفاعيه يي برايش  بنويسد كه موجب آزادي . نمايان بود ، جمع شده بودند 
 " بي آبرو" و "بي حيثيت" آن  آدم را " نوبت تشناب "سياه چالي كه ( وفناك گردد اش از آن  سياهچال خ

 كه -  قد بلند كه چهره باز و خندان داشت ، به مجردي كه صداي جوش آفتابه پالستيكي ارنوالڅ) . مي سازد
ه به خاطر نوشتن  را شنيد از جمع زندانياني ك-آبگرمي ساختگي و بسيار قوي آنرابه زودي به  فغان مي آورد 

 در "آب جوش آمد نوبت كي  است ؟ !  چريك ها  ":  گفت رسادفاعيه احاطه اش كرده بودند ، بلند شده با آواز
من ، نخستين باري كه . [  نوعي تمسخر نهفته بود كه  در صداي وي انعكاس مي يافت "چريك ها "اداي واژه 
كه زنداني مبارز چطور همزنجيران پير و ... برايم دست داد  را شنيدم تعجبي آميخته با شك ارنوالڅاين جمله 

  " دلگي"يكي از افراد ] ؟ ! مي گويد " چريك "جوانش  را كه موقعيت هاي متفاوت اجتماعي دارند يكسان 
كه از صحبت  و نشست و بر خاست با چپ ] دادستان[ ارنوال څ ." نوبت ماست": دستش را بلند كرده  گفت 

وسيال امپرياليزم روس با نفرت پنهان احتراز مي كرد  آفتابه آب جوش راكه نرم شده وبوي انقالبي  ضد س
پالستيك ازآن به مشام گيرنده ي  آن مي رسيد ، به زنداني كه براي گرفتن اش آمادگي مي گرفت ، داد  تا وي  

 كه مركب از ده تن بودند ؛ "يدلگ"آن را كه دور از نظر سرباز مؤظف به دست آورده بود ، در ترموز هاي  افراد 
  ) .اين  شكلِ به دست آوردن آبجوش يگان روز ميسر بود ، نه همه روزه . ( خالي نمايد 

 قد بلند كه هيچ تشويش و هيجاني در چهره اش مشاهده نمي شد ، تو گويي خود صاحب خانه ارنوالڅ
ر منتظرينش پايان داده دوباره در حلقه ي است كه از مهمانان خوانده و ناخوانده پذيرايي مي كند ، به انتظا

 اگر از تمام  چند و چون ":  شرا مخاطب ساخته چنين گفت  اوپيش شان  به آرامي نشست و محبوسين دور
مسايل تنظيمي و سياسي و نظامي تان خبر نداشته باشم چطورميتوانم برايتان دفاعيه بنويسم ؛ مثالً اگر نزاع و 

فاميل در بگيرد هر دو فاميل هرگاه از من بخواهند يك طرف را مالمت نمايم اگر از گفت و شنودي در ميان دو 
اصل قصه گفتگوي شان بي خبر باشم چطور در بين آنان صلح و صالح كرده ميتوانم؟ شما خود تان فكر كنيد 

ه خداي كه بي خبر از اتهام و گرفتاري و حلقه و هر چيزي كه هست ؛ اگر دفاعيه بنويسم با اندك اشتبا
بعداً كه . با اين شكل استدالل ، ترفندش كارگر مي افتاد ). نقل به مفهوم  ( "ناخواسته قيد تان  باال مي رود 

قناعت اين ساده دالن و ساده انديشان را كه اكثراً سواد نداشتند ، فراهم ميكرد از آنان مي خواست تا به پرسش 
بلي ساده انديشاني كه در . قعيت مسايل را برايش بيان نمايند هاي زيركانه اش جواب كامًال صحيح بدهند و وا

كه تحت نظر و رهنمود جال دان نخبه  و تحصيل كرده و كار و ... و "٤ قسم " و " ٣ قسم"زير شكنجه جالدان 
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كه در اصل مؤظف تحقيق و شكنجه طيف  " ٣قسم" داوود خان را  پشت سر گذاشته "مصونيت ملي"تجربه 
حرفي خالف راه و رسم خود نگفته بودند و مستنطقين و شكنجه گران نامرد و اجير را ] ٢[دند چپ انقالبي بو

 دار و ندارشانرا " تحت نظارت"به ستوه آورده بودند ؛ مگردر زير عمليات اوپراتيف كه لقبش را گذاشته بودند 
د را قايم كرده و نقش  خو"حزب جمعيت اسالمي"  و  ارنوالڅبراي اين مستنطق داخل اتاق كه زير پوشش 

 ارنوالڅ.  بود ؛ اعتراف مي كردند ارنوالڅزنداني تحصيل كرده در رشته قضايي را بازي ميكرد و يا اصال هم 
موصوف كه وظيفه د فاع از دولت  درمناقشات قضايي با ساير افراد را به عهده مي گرفت و ظاهراً وي را در رابطه 

  " صاحبارنوالڅ "دراصل.  مورد اعتماد زندانيان ساده انديش قراربگيرد جمعيت اسالمي زنداني كرده بودند تا
  )* ( . در اتاق محصلين بود "عمليات اپراتيف"يكي از گردانندگان 

 در پي به دام انداختن زنداني به خاطر اعدام هرچه " صاحبارنوال څ"افراد ديگري هم بودند كه مانند 
 از دو يا سه تن  " ٢بالك "كارو بار اينها كه در آن سال ، در . ماني ها از جمله سل. زودترش ، تالش مي كردند 

  . بيشتر نبودند ، همچنان مهم بود 
 عمليات " موصوف يكي از گردانندگان " ارنوال څ" بود كه نوشتم " صاحبارنوالڅ"صحبت ما باالي 

ه وي مي گفتند تا موصوف صورت  بود كه زندانيان راز هاي پس پرده شانرا ب" اتاق محصلين" در "اپراتيف 
جهادي  "خادي هاي ديگر هم شخصيت (دعوي خوبي برايشان  بنويسد تا هر چه زود تر از آن دوزخ آزاد  شوند 

طيف چپ انقالبي  ).  را دراين اتاق و آن اتاق به شيوه ها مختلفي تبليغ مي كردند ارنوالڅ يعني  رفيق شان"
 .اسايي كرده بودند ، از وي اجتناب  ميكردند  موصوف را  به درستي شنارنوالڅكه 

  شك كرده به مشوره  رفقا نزد وي "...  چريك ها آفتابه جوش آمده " كه مي گفت ارنوالڅ من  باالي 
 داشتم ارنوالڅبعد از گفتگوي مختصري كه با . رفته از او خواستم تا در نوشتن صورت دعوي كمك ام كـند 

 عالوه بر اينكه  مطالب كشف شده زنداني را به اطالعات زندان مي رساند او را  ،دهپي بردم كه  وي عامل خاد بو
 اش ترحم دولت دست "صورت دعوي"با تشويق و تخويف از اعدام و قيد هاي باال وا مي  داشت كه در اخير 

و دولت روسي  نشانده را جلب نمايد و به خاطرآزادي زود تر؛ حتا از كرده و ناكرده اش در برابر تجاوز گران
ي داشته باشد " مفيد "دست نشانده ، ابراز ندامت نمايد ، تا روحيه مقاومت اش  شكسته  باالي سايرين هم اثر

هركي به طور دوامدار براي )  موجب طوالني شدن اين نوشته مي گرددارنوالڅتوضيح اصل د يالوك من با . (
در غير آن . اطالعات زندان رابطه نداشته باشد  مي نوشت ، نمي توانست كه با "صورت دعوي"زندانيان 
 را به سببي كه آنرا  به نفع  زنداني مي نوشت و متهم را به مقاومت تشويق مي "صورت دعوي نويس"اطالعات

يعني انكار و يا اعتراف (  به نقد بكشد و يا بر مبناي تحقيق زنداني نمود  كه تجاوز شوروي به خاكش را شديداً
عوي  وي را طوري مي نوشت كه مدت  محكوميت اشرا به حد اقل ؛ اگررسانده بتواند  چه بهتر ، صورت د) اش 

و مهمتر از آن ، آناني كه صورت دعوي مي نوشتند به اين علت كه عرصه اخذ استخبارات و اطالعات از . 
ا از چگونگي زندانيان را براي خادي ها  تنگ و محدود ساخته مانع رسيدن معلومات سياسي و نظامي آنه

موقعيت سازمان و يا حزب منصوبه ي شان در ميان اجتماعات مردم و مواضع نظامي آنان در جبهات جنگ 
 از آن سلول به سلول  ديگر انتقال مي داد ، تا از مقاومت وبسا مسايل ديگر، به اطالعات زندان ميگرديدند،
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 انتقال باالي زنداني اثر نامطلوبي به جا مي اين نوع نقل و. نوشتن صورت دعوي براي  سايرين دست بردارد 
  . در بخشهاي بعدي خواهم نوشتدر مورد  چرايي نقل و انتقال  زنداني از يك اتاق به اتاق ديگر .[ گذاشت 

تعداد بيشتري از زندانيان همين اتاق به اين نظر تاكيد ميكردند كه در دفاعيه به طور حتمي تجاوز ارتش 
  .    محكوم گردد ؛ همچنان دولت دست نشانده مفتضح و رسوا شود شوروي به شدت تقبيح و

شايد هم در فكر و سوداي آن بودند . شماري هم با دلواپسي و تردد صورت دعواي خود را زير و رو مي كردند 
 چه خوابي برايشان خواهند ديد و چه " قضات اختصاصي محكمه انقالبي" و يا فرداي آن " محكمه"كه روز 
 تا قيد و زندان موجب اذيت وي و عبرت ديگران گردد …«(  شان رقم خواهند زد " پارچه ابالغ " در حكمي را

… «  . (  
در اوايل تجاوز، قضات وجدان فروخته و خاين به مسلك قضائي و خاين به  مردم افغانستان چنين جمله اي 

  .        زنداني مي نوشتند" پارچه ابالغ "را در 
 تعيين مدت قيد هاي "ان چپ انقالبي و دموكرات هاي تحصيل يافته به اين باور بودند كه تعدادي از زنداني

   آن اعضاي مي رسيد و تعد ا دي از- كمتر و يا بيشتر - كرسي٢٦كه به ( كم از طرف بورد  رياست هاي خاد 
 و اعدام ها از جانب ، وتعيين مدت قيد هاي بلند)  بودند KGBمثل غني  و داكتر كريم بها  از جمله اعضاي 

مثل كشتمند و ،  كه گردانندگان اصلي خا د بودند KGBمشاورين بلند مرتبه نظامي روس و اعضاي پرچمي 
 " ثــناني "  ؛ " محكمه اختصاصي انقالبي "محمود بريالي  صورت مي گيرد و قضاتي چون كريم شادان رئيس 

ان شرف باخته در ستيژ قضايي بازيگراني بي مقدار و  و ساير قضاوت پيشگ" " اسكندري " ، " جبار خيل "، 
    "سفله گان ناموس فروخته اي  بيش نيستند 

قبل از اعدام ، نخبگان جنگ مقاومت بخصوص رهبران ... محمود بريالي  ، كشتمند  و پنجشيري  و[  
ه به خاطر عضويت شاهدي عيني ك. سازمان هاي چپ انقالبي را در داخل كوته قفلي هاي صدارت مي پائيدند 

 سال  حبس محكوم شده بود ، هنگامي كه  موصوف ٢٠در كميته مركزي يكي از سازمانهاي چپ انقالبي  به 
صدارت محبوس بود ، شخصاً محمود بريالي و  دستگير پنجشيري را درحويلي كوته قفلي " كوته قلفي "در 

 ٤زاديبخش مردم افغانستان  را كه ازمنزل هاي صدارت ديده ، يعني در آخرين روزي   كه رهبران سازمان آ
  بعد از صرف نان چاشت در همين اتاق ١٣٦١ سنبله سال ١٧ روز٣ و٢بين ساعت   " پنجره چپ"بالك سـه 

نگارنده اين نوشته و جمعي ازرزمندگان چپ انقالبي نيز در آن سلول حضور داشتيم و نان چاشت را با رفقاي ( 
در آينده  ...  و" پنجره چپ"  در " ساما"بطه مدت اقامت اعضاي رهبري  در را-ساما يكجا صرف كرديم 

  هاي " كوته قلفي " بعداً به _ در همان روز _نخست به بالك اول ) توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد 
  را ديدهKGB اين دو خاين ملي و عضو اصلي . صدارت انتقال داده بودند و براي اعدام شان آمادگي مي گرفتند

در بحث هاي آينده درمورد  بيشتر خواهم ...  . بود كه با سراسيمگي در صحن حويلي آنجا در رفت و آمد بودند 
  ] .نوشت 

 "نگارنده ياد گرفته بود  ناخن هايش را مانند مريضان( زنداني اجازه نداشت ناخن گير داشته باشد 
Neurose " اكسا  و كــام "كه معلوم ميشد در مكتب[ ن ؛ مگرسلماني هاي درون زندا)  با دندانش قطع كند " 
اجازه داشتند قيچي و ماشين و ]  نجيب درس خيانت به مردم را فرا گرفته اند - امين و خاد  كارمل - تره كي 

تيغ ريش را نزد خود داشته باشند ؛ اگر يك زنداني كه از شدت درد دندان چند شب  نه توانسته بود بخوابد ، 
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رباز ازبك شوروي در ميان مي گذاشت ، سرباز ازاينكه وي زجر مي كشد ، لذت مي برد ؛ مگر مشكل اش را با س
 خود داري مي -  "... " و " داكتر نا مده ، برق نيست " به بهانه اينكه - زندان " شفاخانه "از بردن زنداني به 

سرباز بدون ...  رسيده هرگاه  همان زنداني مريض در حين  وقت  به سرباز مي گفت كه موي سرش. كرد 
مي آ ورد )  ويا هر اتاق ديگر   ( " اتاق محصلين" را از سلولش بيرون كشيده  به  " خليفه سلماني "خشونت  

 . كند " تيار "تا  سر زنداني را 
 تا سر وي را بر " در اثنايي كه به گوش و گردن ، سر و صورت زنداني دست محبت مي كشيد " خليفه " 

نيز  ياد آوري مي كرد ) قوماندان عمومي زندان پلچرخي  ( " خوجه صاحب" از لطف و مرحمت "سر دار ببرد
كه برايش اجازه داده تا سر و ريش زنداني را تيار كند و بتواند پول خرچ  فاميل  بيچاره اشرا از اين راه تهيه 

 " صاحب ارنوالڅ "كرد كه  را همچنان  در ذهن زنداني نقطه گذاري مي "  صاحبارنوال څ"نيكي . نمايد 
.  ، از اعدام نجات داده و قيد ش را كم كرده است " صورت دعوي خوب"فالن جوان تازه داماد را با نوشتن 

 با ده ها شيوه و شگرد جاسوسي كه تشريح - مانند شماري از همسلكانش در خارج از زندان -خليفه سلماني 
  ... . دل گپ مي كشيد وآن دراين  نگاشته نه گنجد، از زنداني  ساده

  
  زندانيان به چه مي انديشيدند ؟ -٦

 
عده اي از آنان  بروي . در اين طرف و آنطرف اتاق زندانيان با لباسهاي رنگارنگ جلب توجه مي كردند 

 نشسته زانوي هاي زخمي  " امين - تره كي" خونِ دلمه شده از  قربانيان دوره ي -دوشك هاي  آلوده به خون 
 مستنطقين و افزار هاي شكنجه در آن ناحيه ديده " پيش بوتي "كه داغ ها و زخم هاي متورم ناشي از خود را  

  .كي ميدانست به چه فكر ميكردند . ميشد ، در بغل گرفته به نقطه ي نامعلومي چشم دوخته بودند 
ه بود ، به طرف  برخي  با چشمان كبود و خونين كه ضربات مشت و لگد  جالدان دورا دورآنرا سياه كرد

معلوم نبود به چه مي . سقف اتاق كه  چرا غ هاي كم نوري در آن نصب شده بود ، نگاه نافذ شانرا دوخته بودند
   .انديشيدند

ورادي هميشگي شانرا به آهستگي مي خواندند ، معلوم رد و اَ بعضي ها چهار زانو به جاي شان نشسته وِ
  فاميل و پسران خورد سال "بي كس و كويي"وس ها  و يا به خاطر نبود براي  آزادي وطن شان از چنگال  ر

شان كه خطر انتقال  آنان از جانب دولت مزدور به جبهات جنگ  احساس مي شد ، و يا به خاطر بهانه اي  ضد 
  .دولتي بودن  و به پلچرخي انتقال دادن آنها ، منظم دانه هاي تسبيح شان را به طرف پائين مي انداختند 

شايد هم تشويش شان . معلوم  نبود چراتشويش مي كردند . اري درتشويش كشنده اي به سر ميبردند  شم
به خاطري بود كه اگر در نوبت بعدي كه مجموع اتاق به نوبت و به سرعت كمتر از حد اكثر دو و يا سه دقيقه 

ظف تنظيم نوبت ؤ سرباز مبايد به تشناب رفته رفع حاجت كنند ، باز هم وقت براي تشناب رفتن شان نماند
 امين بود و در هر نوبت  تعدادي از هم زنجيرانش را به بهانه  حفيظ اهللاتشناب كه يكي از شكنجه گران دوره

 به جبر و زور از تشناب بيرون  مي كرد ، چه خواهد شد ؟ آخر " هيئت آمده " يا " وقت پوره شده "اينكه 
 نه در - در روز "٢بالك"تشناب  سه منزل ١٦ يا ١٤قات مختلف از حدود دوهزارو پنجصد زنداني  جمعاً در او

دواي مسهل اي كه [  خلقي  را چشيده باشند "دواي سرطبيب"شايد آنها هم مزه .  استفاده مي كردند -شب 
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] به تجويز سرطبيب در غذاي زندانيان مخلوط ميكرد ) در شرايطي كه خود الزم مي ديدند (شعبه خاد زندان 
 كوته قفلي ٦آنها ميدانستند كه  استفاده از . ت  دفع حاجت صدها بار مهمتر از آزادي شان شده بود كه اهمي

، جمعاً  تقريبا  دو  ساعت )  نفره ١٥٠(كه تشناب  داخل آنها را فعال ساخته بودند ، براي يك اتاق عمومي  
ايد گپ مستنطق شرف باخته خادي در ش. اين براي هر زنداني  زماني  بسيار كم است . تخصيص داده شده بود 

...   او ": ذهن شان خطور كرده بود كه در هنگام ضرب و شتم و برق دادن ، آنان را مخاطب ساخته مي گفت 
زندگي كني ) مدفوعيت ( هايت چتلي ؛ اگر گپ نزني ميداني ، در جاي روانت ميكنم كه در بين ... زنت را ! زن 

  . ان معني  جمله  جالد را مي فهميدند حاال كه در پلچرخي آوردندش. "
  
   :اشاره مختصر به تالش خادي ها براي جلب اعتماد زندانيان -٧ 

  
در اصل هر متهمي ؛ حتا براي چند دقيقه زود گذر اگر  از زير شكنجه جالدان فاقد تمامي ارزشهاي  

 پنداشته ، قلباً  به آرزوي تداوم را موهبتي عظيمي "خدا داد"اخالقي و  انساني دور برده شود ، چنين دقايق 
خاد و زندان وضع اين اتاق و ساير اتاقهاي مشابه آنرا ، با زماني كه زندانيان، . آن، خدايش را ثنا مي گويد 

  ، توهين  و تحقير، دو و دشنام اي كه مي شدند ، ضرب و شتم   و شكنجهي كه از آنان بعمل مي آمدتحقيقات
مي  )عمدتاً  (  كه آزاد شده اند ؛ چونكهندكرد مي  ، فكر  مي نمودندمقايسه،   ... و  اي كه مي شنيدند

در اكثر اوقات همچنان با خود هم گپ و گفتي داشته باشند ؛ . با همديگر صحبت هايي داشته باشند توانستند 
 خاد صدارت به زنداني پلچرخي ، ساعاتي را  در:  ؛ بگونه مثال برطبق خواسته هايشان خوابيده مي توانستند 

 و يا روي ضرورت دست از شكنجه اش كشيده  گي مفرطخاطر ميĤوردكه  فكر ميكرد  شكنجه گر به خاطرخست
 و  او مي تواند از اين  و او را تنها گذاشتهخاصي براي چند لحظه و يا چند دقيقه اتاق شكنجه را ترك  نموده ،

 - خواب تجديد قوا  نمايد ، تا  بيدار خوابي چند شبه را  با حالت نيمه كرده استفاده  فرصت كم پيدا حد اكثر
 تالفي كرده  بتواند ؛ مگر آرزوي بي موردش به هوا - كه نوع شكنجه يي بس طاقت شكن و ديوانه كننده بود 

 قيوم صافي و يا حيوان درنده ي ديگر كه به آهستگي داخل اتاق مي شد تا وي را " پيش بوتي"مي شد ، با 
چون فنري كه  به ياد مي آورد . اش گرد  "پينكي"ته با لگد خري او را  به شدت  بكوبد ومانع غافل گير ساخ

، ... باين مقايسه و . كه دفعتاً وزن ايرا از بااليش  برداشته باشند ، از جايش مي پريد ، و شديداً  تكان  مي خورد 
اينها از .  خوشبخت است  ،ي  انتقال بدهند پلچرخ زندانزندانيان تصور مي كردند  هر كي را از زندان خاد به

جانبي ديگر گمان مي كردند هر كي در اين اتاق هست واقعاً زنداني است و آزادي خواه ، و مسلمان صادق ، 
مردم بيچاره و شديداً عقب نگهداشته شده ي ما كه اكثراً از سواد بي بهره بودند ، و از . درست مثل خود شان 
[  شگرد هاي استخبارات و اطالعات  و ترفند هايش هيچ گونه اطالع  قبلي نداشتند سياست و دولتمداري و

مسلماً  نقش چپ انقالبي را در  آگاه  ساختن  و ارتقاي سطح  شعور سياسي  و شناخت پوليس سياسي و 
لي ،  جهادي مثل گلبدين ، رباني ، مسعود ، سياف ، مزاري ، محقق ، خلي خاينافشاي وابستگي سرباند هاي

و  فقط تشنه ]  هيچ وجدان بيداري انكار نمي تواند به امپرياليزم و كشور هاي منطقهمجددي و امثال شان
هر گاه  فردي  از اعضاي خاد  . آزادي بودند و به بيرون راندن اشغال گران روسي از خاكشان مي انديشيدند 
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و به زبان بي زباني خودش را  عضو  يكي از كه نام يك خادي از اهالي گلدره كوهدامن بود ( مثالً اسماعيل 
 ضد دولتي معرفي مي كرد و براي تثبيت ادعايش متن صورت دعوي  خود  را به  شماري از  چپسازمان هاي

 خود مي "برادر" و "دوست" و "رفيق"مورد اعتماد شان قرار  مي گرفت،  وي را )  زندانيان نشان ميداد 
گاه گاهي هم دلشان مي خواست از كار و پيكار و جبهات جنگ براي . ند پنداشتند ، با وي درد دل مي كرد

كه يگان آفتابه آبجوش براي غسل و يگان تابليت دوا  ، براي  [ "خوب"  تازه پيدا كرده و هم زنجير "دوست"
اسهال و قبضيت  و امراضي كه در زندان بيشتر شيوع  مي يافت  وزندانيان زودتر به آن مصاب مي شدند ، 

 شان صورت دعوي خود را به آنها نشان داده بود و اگر "دوست"آخر  . ؛ بگويند ] برايشان تهيه كرده ميتوانست 
اگر زنداني [ سواد نداشتند از ديگران هم شنيده بودند كه  اسماعيل به اتهام ارتباط با فالن سازمان  گرفتار شده 

دعوي  خادي هاي مؤظف در اين پروژه هم اتهام  متهم به ارتباط با حزب جمعيت اسالمي مي بود ، صورت 
بر وفق پروژه  تحت نظر داشتن زنداني ، اطالعات براي افرادش صورت . عضويت  به جمعيت اسالمي را ميداشت 

به گونه مثال اگر مستنطق نمي ]  ، قرار بگيرند زندانياندعوي مشخص مي داد، تا هر چه زودتر مورد اعتماد 
 از  داشتن پسر و يا  خود هم در تحقيق"رحيم".   زنداني  برادر و يا پسر جوان دارد "حيم ر"دانست كه  مثال  

 خوبي مثل  اسماعيل "دوست"  به اصطالح "تحت نظارت" كه  در  اتاق " رحيم "برادرش چيزي نگفته بود ؛ 
پسري دارد كه از همين :   بگويد  " دوستش "را خدا دم راهش قرارداده بود، هر وقت  اراده مي كرد كه براي 

چه خواهد شد ، اي كاش او ميدانست كه پدرش را گرفته .ناحيه در تشويش است ، مبادا  او را  دستگير نمايند  
 اش به "دوست" تصميم داشت راز داشتن پسر ، آنهم  پسرمجاهدش را به " رحيم" . ...اند و فرار مي كرد و 

.  داده  و يگان مشكل اشرا هم حل كرده مي توانست ؛ بگويد  اي كه خود را در خدمت وي قرار"دوست خوب"
اسماعيل كه قبال ً به رحيم تلقين كرده بود كه در دوسيه اش چيزي يا سندي كه موجب  محكوميت وي گردد 

مي باشد و آدمي  بسيار فهميده  و حقوقدان است ، هم ...  كه در اتاق نمبر ارنوالڅ و فالن  .، وجود ندارد
 پول زيادي را به يكي از اقوام نزديك ": همچنان كدام كسي برايش گفته كه . ته كه خالص مي شود برايش گف

مشاور به . وي كه طرفدار مجاهدين است  پول را به مشاور روسي داده است. تان كه عضو حزب است داده  اند 
 مي " رحيم "م با تشويش به  با احتياطي توأ؛ "خوشاوند تان وعده كرده كه زنداني به زودي خالص مي شود 

 بزودي آزاد مي شوم ؛ اگر كدام خط و يا خبر ضروري داشته باشي آنرا به خانه ات و يا به هر كسي كه ": گفت  
بخواهي  برده مي توانم  ؛ اگر مي خواهي آنرا زودتر روان كني  من آنرا به  همين سرباز كه  يك مسلمان  صادق 

يگان دفعه آب جوش را كه برايت مي . د ، مي دهم تا به هر كي بگويي  برساند  است و از خويشاوندانم مي باش
كي برايم در وقت تفريحي مي رساند ، شايد هم  نفر مجاهدين پآورم ، همين سرباز از اتاق خودش گرفته خَ

 و شك رحيم دودليبا اين گپ و گفتار و كار و كردار اسماعيل خادي ،  . "باشد كه اينقدر مهربان و نترس است
 نياز داشت پسرش بفهمد كه پدرش گرفته شده و فرار نمايد ، بر طرف مي شد و با مهرباني  كه شديداً، زنداني 

 اسماعيل تقاضا مي كرد كه اگر تو زودتر آزاد شدي به خانه ما  رفته اين و يا آن موضوع مهم را "دوستش"از 
ي  مي خواست  كه خبر ش  ضروري و عاجل است ، آنرا اگر به كه به تو مي گويم  به فاميل ما برسان و يا از  و

سرباز خويشاوندش  بگويد كه به فرد مورد نظرش در خارج از زندان  برساند تا هر چه زودتر از تشويش كشنده 
 واقع شود ، اگر به اين  وي روسيبادارخادي سرشار از كاري كه مي خواست انجامش مورد  قبول . خالص شود 

در شب هم دست مي يافت به  حمله مريضي شديد تمارض كرده تقاضاي رفتن به شفاخانه زندان  را خبر مهم 
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سربازان كه اغلباً جواسيس خورد وريز  و [  كه درهمان دهليز منزل دوم  موقعيت داشت از سرباز ميكرد 
ندان قرار گرفته بودند ،  و مخفيانه در  خدمت اطال عات زههمينطور آناني را كه در زير تحقيق و شكنجه  شكست

از همين سبب به خاطر رفت و آمد . و  به اشكال مختلف با اطالعات  تماس بر قرار ميكردند ؛ مي شناختند 
آنان از يك سلول به سلول ديگر و حل بسا  مشاكل ديگر شان به نحوي از انحا تسهيالتي براي آنان فراهم مي 

 مريضي خطر ناك  و يا  انواع  ديگري بيرون رفتن آنان به طور كردند ، تشريح  شكلهاي تمارض خادي ها به
 قسمي كه ديگران هم متوجه - "عدم تمايل" و "خشونت"سرباز با ]  عاجل از سلول ها ، باشد به فرصت ديگر 

 با مسئول " مريض"خادي .   دروازه آهني را باز كرده خادي متمارض را با خود به  شفاخانه  مي برد -شوند 
 كار ميكرد ، " غيرتمل" چيچك روي به نام "خلقي"عات كه بخش آن در شفاخانه تحت نظر سرطبيب اطال

خادي از پسر  زنداني .  را يكراست به دفتر اطالعات مي برد "مريض"تماس مي گرفت و يا سربازموظف ، خادي 
 بسيار مهم مي عاگر موضو . شنيده بود ؛ باتبختر اطالع مي داد " رحيم "در جبهه جنگ و مسايل  ديگري كه از

 بيرون " زير نظارت " به كدام بالك ديگر از اتاق محصلين و يا ساير اتاق هاي " جزائي"بود ، وي را  به بهانه 
 وطن شاه "از جمله ( آنگاهي كه مشاورين نظامي  شوروي خاد  .  مي كردند و مستقيماً به خاد انتقال مي دادند

اگربنا بر معلومات  قبلي خادي ها درمورد زنداني كه در اختيارشان قرار داده مي )  وامثال آنان "حارث شاه" ، "
، بهتر آن مي ديدند كه وي را  در زير شكنجه بسيار  شد ، تصميم مي گرفتند كه زنداني مورد نظر اعدام گردد

ر پنهان كرده باشند ، ، تا مطالب مهم  تشكيالتي يا  نظامي را اگ شديد و ميتوديك و دوامدار به قتل برسانند
به همين منظور چنين فردي را از ديگران جدا نموده ، در زير شكنجه هاي وحشيانه به .  اعتراف كرده بميرند

هم طبق ...) زنده ياد مجيد  و ( شخصيت برجسته جنبش انقالبي كشور ) من جمله ( قتل مي رساندند كه 
اميد همرزمان گرانقدر و . [ خاد به قتل رسيدند نخبه ي همين پروژه در زير وحشيانه ترين شكنجه هاي اعضا

دلير دراين رابطه  و شكل گرفتاري وي وساير زنده يادان حماسه آفرين ، مسائلي را پيگري  نمايند كه هرچه 
 كه  بخشي از كار وطن پرستانه  شان را -ن  و نهاد هاي مبارز و غير وابسته يزودتر  پيشكش كاوشگران و محقق

 ثور و تجاوز آشكار شوروي ٧مربوط به جنايات دوره كودتاي ننگين ... تدوين اسناد كتبي ، شفاهي و كشف و 
ر تحت نظر مشاورين روسي  اآدمخو  هاي"خلقي"اين ميتود شكنجه را ] .   گــردد - به افغانستان مي سازد 

 متهم را در زير شكنجه هاي - مي پنداشتند " ضرورتش" آنچه آنان -روي يك سلسله عوامل . انجام مي دادند 
كليد آنرا بايست . اين شيوه  را در مورد ده ها هزار زنداني اعمال كردند . وحشيانه ودوامدار به قتل مي رساندند 

 كه خود شانرا در زيرپوشش اسالم دو " كام " و " ا كسا"در دماغ سروري و گالب زوي و صد ها خلقي عضو 
و آنان را به زير تحقيق .  دست نشانده امريكا قرار گرفته اند ؛ جستجو كرد آتشه قايم كرده و در خدمت دولت

 امين و بسا مسايل مهم -كشاند ، تا راز كشتار ده ها هزار انسان بيگناه  اين سر زمين  در دوره ي  تره كي
  ) .را كه مردم از آن كدام اطالعي ندارند ؛ آشكار  نمايند ... نظامي ، سياسي و 
 " گپ"ر همين اتاق و ساير اتاق هاي تحت نظارت به اشكال و شگرد هاي مختلف از زنداني گفتيم كه د

گپ و گفت زنداني در مورد خودش ، تنظيم ويا رفقايش ، سبب قيد بلند و يا اعدام خودش و هم . گرفته ميشد 
بس و  يا شهادت هم سنگر تسليم شده اش نيز موجب بلند رفتن  مدت ح. حلقه هاي تنظيمي اش مي شد 

  . اعدامش مي گرديد 



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

36 

مسئله در مورد اعضاي سازمان هاي چپ انقالبي بسيار بي رحمانه وكامالً طوري ديگر بود كه صحبت [ 
مفصل و مستند روي آن باشد به مجال ديگر؛ اما  اين گپ بسيار پر اهميت و تاريخي را نمي توان نا شنيده 

استاد (  انقالبي كشور چون مجيد و بهمن و  هدايت  در اعدام رهبران جنبش چپ:  گرفت و آن اينكه 
كه هيچگونه اعترافي ، نه در تحقيق و نه در زير شكنجه  نداشتند  كه ... و نادر علي و ميرويس و ) مسجدي

شناخت خلقي ها و پرچمي ها ي كهنه پيخ كه طي ساليان . سندي شده بتواند بر محكوميت و اعدام شان 
، و شهادت بعضي همرزمان شان كه  در   از آنان داشتند"سازمان جوانان مترقي"تشكل متمادي يعني از اوايل 

نه به شكلي كه كس و يا . زير شكنجه شكسته ، ابتر و بيچاره شده بودند ؛ موجب اعدام آنان گرديده است 
 بعيد و قريب ،  به زبان بي زباني يعني با استعاره و كنايه و اشاره- غيرآگاهانه و يا روي هدف مشخص-كساني

اعدام اين ابر مردان را ناشي از اقرار خودشان وانمود مي نمايند ، تا سندي شده بتواند براي جنايتكاران دال بر 
د ر چنين صورتي  . " اينان خود معترف به گناهان خود شدند كه قانوناً به اعدام محكوم  گرديدند ": اينكه 

 ذره بين زره شمار داوري مردم را به جانب  در برآيندمي رسانند وجنايتكاران را  در امر برائت شان ياري 
     ] .خودشان مي گردانند 

  
  :  » اتاق محصلين« تأملي گذرا بر تركيب -٨
  

وشكي نشسته  تمرد چاق و قد كوتاهي هم به نظر مي رسيد كه برروي  ) " اتاق محصلين"( در اين  سلول 
ز آن استفاده ميكرد در وسط اتاق و متصل به يكي از چهار پايه هاي وشكي كه وي به تنهائي ات. چرت مي زد 

نه زيستن و نه «  زنداني در حالت ٢٠٠يا ١٥٠كانكريتي  بود كه وزن بسيار سنگين سقفي را  كه بر بااليش 
نه . وي كمتر از جايش بلند مي شد . قرار داده شده بودند ؛ به دوش مي كشيدند  ) "تحت نظارت"( » مرك 
وشكش  نشسته با وي صحبت ت و نه مي خواست كسي پيشش بيايد و روي  ،ش مي آمد نزد ديگران برودخوش
سر بازان سر فروخته ي خاد كه يك تعدا د  شان از جمهوري هاي جنوب شوروي  بودند وبه اطالعات . كند 

كه فقط دور سرش (ا  ،  اين مرد مؤدب ر" پايوازي "، تعلق داشتند ، به روز ها ي   )GRU( ارتش شوروي  
.  صدا مي زدند " جنرال عسكر يار ")  زودــارش مي افــبه گونه اي كه بر وق ، موي هاي سپيد ديده مي شد

مرد موي سپيد و گوشه .  به وي مي سپردند " مؤدبانه "لباس ها ، پرزه خط وساير اشياي ارسالي فاميلش را 
جنرال پير يگان دفعه كه دلش تنگ  و خاطرش بي رنگ مي . گير ، يكي از جنرالهاي دوره ي ظاهر شاه بود 

شد ، سربزرگ اش را به طرف پسرك خورد سال وخوش  چهره كه در سمت راست  دوشكش قرار داشت  دور 
خادي هاي مخفي شده زير نام   .  معلوم نبود  با پسرك خورد سال چه مي گفت. داده با  او حرف مي زد 

 به گونه  ناشريفانه اي تعبير كرده ذهنيت "جوان  مقبول "ال پير را با  تازه احزاب و تنظيم ها  صحبت جنر
قدش بلند ، . پسرك حدود سيزده سال داشت . سايرين را  مي خواستند در مورد آن دو ، مغشوش  سازند 

ورزيد ه و جواني فربه ، كوتاه قد ، ، در پهلوي راست پسرك . اندامش الغر و چهره خسته اش زرد و زار مي نمود 
 .پرحرفي را جاي داده بودند 
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.  مي ناميدند "داكتر" سال داشت ، ٢٦ ، جوان ورزيده اندام را كه تقريبا " آمو دريا "سربازان ازبك آنطرف 
 جوان عاليم و آثار شكنجه و ناراحتي و خستگي  مفرط ، ناشي از دوره تحقيق  "داكتر صاحب"در چهره 

 تقريباً هم صحبت دايمي و قايمي  پسرك بود و مي كوشيد " داكتر". مي شد فرساينده  خاد صدارت مشاهده ن
  .  تا وي  را از صحبت با جنرال پير  بر حذر دارد 

لي هايي كه ف بود و  درست در مقابل كوته ق"كوته قلفي" ١٦اصالً درهمين طبقه ، اتاق ديگري كه داراي 
ل اتاق محصلين و كارگاه زندان كه درمنزل اول موقعيت به شمو(  اتاق عمومي ١٤ازتشناب هاي  نيمه فعالش 

 ١٦ سال تا ٨ و ٧ از سن -  تن خورد سال ١٢٠تعداد تقريباً . استفاده ميكردند ؛ فعال ساخته بودند ) داشت 
راه يافته ) " اتاق محصلين"(معلوم نشد كه آن پسرك چطور و چگونه به اين  اتاق .   در آن زنداني بودند-سال 
    .]٣[بود 

 با سويه هاي مختلف ، از تمام مليت ها و اقشار اجتماعي كشور ما در  كركتر ها و شخصيت  ها ي متفاوت
 ؛ حتا مريض جزامي از مليت هزاره را نيز -داكتر و مريض  . نداين سلول  همانند ساير سلول ها  ديده مي شد

تر و پياده ، خانه سامان و تحويلداردفتر  ،  استاد و محصل ، معلم و متعلم ، مامور دف-زنداني نموده بودند 
 "دهقان و كار گر ،  صاحب منصب  و عسكر، دكاندار و منتو فروش و تبنگ به دوش ، همه و همه را در حالت 

 تحت نظارت محيل ترين ، بي پرنسيپ ترين و بي رحم ترين انسان هاي روي زمين قرار داده "بي سرنوشتي
مسلماً  تركيب اتاق ها را .   اغلباً  تا دو سال ؛ حتا بيشتر از آن به درازا مي كشيد " بي سرنوشتي"حالت . بودند 

 اطالعاتي  و امنيتي  -در هفته از يكبار تا چند بار و گاهي هم در يك ماه يك بار و يا بار بار  روي اهداف سياسي
نوشتن روي . ن شمرده مي شد تغيير مي دادند كه اين تغييرات در نوع خود بد ترين  شكنجه درحق زندانيا

دربخشهاي بعدي در مورد آن نوشته خواهد شد  [  نگنجدبخشچرايي آن به چندين صفحه نياز دارد كه در اين 
خادي هاي غيرت باخته و بي ننگ كه با شيوه و . در چنين حالتي اكثر زندانيان با هم صميمي تر مي شدند  . ]

راتي به زندان انتقال داده شده  بودند ، با آنكه  براي كتمان هويت شگرد هاي متنوع  غرض كار و بار استخبا
و ) شعله يي ها ( متعفن شان قوياً  تالش مي كردند ؛ ولي دربعضي اتاق ها از  جانب  زندانيان چپ انقالبي 

 " ها و "افسانه " مي نمودند و با " صميميت "برخي زندانيان آگاه ، افشا مي شدند ، با زندانيان  به اصطالح 
و از زندانيان آگاه .   بودن خويش توجه سايرين را به جانب خود جلب مي كردند" جهادي " هاي  "سي سانه  

 آنان وقعي قايل نمي شدند ، با اشكال مختلف ؛ اما غير مستقيم  انتقام مي " جهادي "كه به الف و پتاق 
  .گرفتند 

براي زجر  و شكنجه هاي رواني و قسماً فزيكي  خادي هاي جوهر باخته  با مهارت ، طرق عجيبي را 
 كه هر زنداني دچار "پايوازي"  به كار مي بستند ؛ از جمله  در روز هاي " تحت نظارت"زندانيان اتاق هاي 

موتر حامل پايوازان  ... ":  هيجان  و اضطراب شديد تري ميشد ، شايعه اي را پخش مي كردند مبني بر اينكه 
 ، اين خبر بر "... ن منفجر شده تعدادي زياد زنان و مردان  و اطفال كشته و يا زخمي شده اند به اثر اصابت ماي

اضطراب و دلهره ي زندانياني كه  پدر ، مادر پير و ياخانم و ياپسران خورد سال و يا خويشاوندان شان كه به 
 كرد  كه  پدر پيرش  ، يا مادر سر هر يك فكر مي. پايوازي آنان ؛ حتا از ساير واليات مي آمدند ، مي افزود 

 بوده ، تصور تلف شدن آنان نوعي ]ماشين  [ سفيد ش ، يا پسر خورد سالش و يا خانم جوا نش  در همين بس
زندانيان هرلحظه فكر .  ها درعقب دروازه بزرگ زندان ، متحمل مي شدند "پايواز"شكنجه اي بود كه تا آمدن 
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اضطراب كشنده يي شانرا از همديگر .  شانرا  در اين انفجار از دست داده اندمي كردند بزرگترين اتكاي رواني 
 "پايوازان"خيريت است انشاهللا به « : يك ديگر شانرا اميد وار مي ساختند و جمالتي مثل . پنهان مي كردند 

  .  ؛ مي گفتند " ... "و » ... كدام آسيبي نرسيده 
 " قات "وشك هاي ت هاي هموار شده را برداشته و " جاي نماز"  ، جماعت نماز گزاران"ديگر"بعد از نماز 

شده را ، بدون آنكه به تفت و تعفن و گرد و غبار و خون هاي دلمه شده ي آن  توجهي نمايند ، دوباره پهن 
گپ ها و . كردند و مانند روز هاي سپري شده ، يكي نزد ديگر رفته به صحبت و گفت وشنيد مشغول شدند 

گپ گرفتاري و تحقيق ، گپ  توهين ، دو ودشنام و تهديد به تجاوز . ي براي همديگر شان داشتند سخنان زياد
، گپ محكمه و حبس ، گپ دوري از فاميل و مهمتر از همه گپ ] ٤[از جانب فالن مستنطق به فالن زنداني 

گپ هايي از همين حزب و سازمان و تنظيم و گپ  عدم آگاهي از وضع جنگ مقاومت و نيرو هاي اشغالگر و 
كسي خودش را .قبيل ، كسي هميش حرف خود ش را مي زد  و از توجه و تعجب مخاطبين  خود لذت مي برد 

درنقش مخاطب با حوصله قرار داده با حركات تعجب بر انگيز  چهره اش گوينده هيجاني شده را تشويق به 
.  بدرد بخور براي اطالعات زندان گيرش بيايد زياده گويي  و پر حرفي مي  نمود ، تا اگر جمله و يا كلمه اي

كسي از روي ادب گوش به حرف ديگران داشت ؛ اما  از خود چيزي نمي گفت و اگر از روي نزاكت و همراهي 
با دوستش چيزي مي گفت لطمه و صدمه اش به ديگران كه در صف مبارزه مسلحانه عليه تجاوزگر و نوكران بي 

كسي راز سنگيني  داشت كه نگهداشت اش وي را بي تحمل ساخته . ؛ نمي رسيد هويت و فضولش قرار داشتند 
  ... . آن راز را با بيم و دلشوري به دوست مورد اعتمادش انتقال مي داد و دوست او هم دوستاني داشت . بود 

اينها .  زدند كسي و يا كساني   هم حضور داشتند كه راز و نياز شان را با خود به گور مي بردند ؛ اما دم نمي
بسيار "از دست اين گوشه گيران كم حرف ؛ اما .  كمتر حرف مي زدند  و با ديگران كمتر در تماس مي شدند 

 حوصله خادي هاي با حوصله ، كه حوصله داشتن و حوصله كردن ، گپ بد و بيراه شنيدن  و "بسيار خطرناك
 در - بدون آنكه خودشان را افشا نمايند -تنگ شده تحقير و توهين شدن ، جز مهم حرفه منفور آنها شده بود ، 

    … مي افتادند "گوشه گيران خطرناك"پي آزار و اذيت اين 
      

    ؟د  شدن" اتاق محصلين"سرباز شوروي ، چرا  براي بردن پسرك خورد سال  داخل  چهار- 9
 

  با صداي " اتاق محصلين"ني نجوا و سرگوشي ، سرسر و پچ پچ تازه آغاز شده بود كه دروازه بزرگ وآه
هر يك با هراس  به طرف دهليزك  كه به دروازه  خروجي منتهي مي شد  ؛ . خشك بروي پاشنه اش چرخيد 

چهار سرباز ازبك شوروي با گام هاي محكم و شمرده درحالي كه از روي سينه بي كينه سنگفرش . نگاه كرد 
 امين  و صد ها اعدامي دوره  تازه آغاز شده ي -دوره تره كي  كه ناظربيرون كشيدن هزاران  قرباني  -دهليزك 

هر زنداني با حالت  .  باتبختر و تكبرمي گذشتند ؛ وارد اتاق شدند -وطن فروشان پرچمي از همين سلول بودند 
هر كي فكر مي كرد كه . شبيه نه مرك و نه زندگي ، سمت حركت چكمه هاي سربازان  شوروي را مي پائيد 

قوماندان ] ترا[تره!  نام توست ، بيا …  ":  عاطفه كشته به طرف توشك وي آمده خواهند گفت دژخيمان
  . اين جمله مفهوم اصلي مرگ را در ذهن هر زنداني منعكس مي نمود "] دارد[صاحب كار داره 
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امش ، اصالً مسئولين اطالعات زندان ، زنداني محكوم به اعدام را  چندين روز قبل از زمان تعيين  اعد
 -  " اعدامي" البته  بدون جلب توجه -منحيث خطرناكترين زنداني تحت نظارت بسيار شديد خادي هاي مخفي

 اين سربازان كه زير نام ازبك هاي سمت شمال [قرار مي دادند ؛ همچنان تحت نظر سربازان ازبك شوروي 
احب منصبان وطن فروش وزارت دفاع و افغانستان  در نقاط كليدي و مهم زندان وظيفه اجرا مي كردند ؛ حتا ص

 "  در هنگام " پايوازي" را در روز هاي " اعدامي " ؛ هكذا  زنداني ] را تحت نظر داشتند ]كشور[وزارت داخله 
اين .  رفتن و هنگام صحبت با ديگران با دقت خاصي مي پائيدند ]دستشويي[ و در اثناي تشناب "تفريحي 

حزب "ن زندانيان تسليم شده در زير تحقيق و شكنجه و باشي هايي كه  عضو  اي( ها " باشي"وظيفه را به  
 به گونه ي پت و پنهان " سرشماري" نيز مي سپردند تا آنان در اثناي تفريحي و ) هم بودند "دموكراتيك خلق

وسيه شماري از زندانيان نظر به وضع تحقيق و د.  را تفتيش نمايند " اعدامي "اشياي داخل بكس و بستره 
اطالعات نمي خواست كه اينها خودكشي نمايند ويا خود شان  كسان ديگر . شان مي دانستند كه اعدام ميشوند 

وقت معينه كه فرا مي رسيد ، سربازان  ازبك شوروي ] ٥. [د ن را به قتل برسان- از جمله كدام صاحب منصب -
به درون سلول مي آمدند و قرباني )   ا محمد وفا خواجه اعط( ظاهراً به دستور  قوماندان عمومي زندان پلچرخي 

  .را با خود مي بردند  
وشك و اثاثيه ي محبوسان  حيرت زده  گذشته به طرف پسرك خورد سال رفتند و در تسربازان از روي 

 ، بيا كه تُره قربان سعيد خاسته!  او بچه ":يكي از آنان با صداي بلندي گفت . وشك وي درنگ نمودند تنزديك 
! او پسر بيا كه  ترا قربان سعيد خواسته [ "! اينجه جاي تو نيس ، بيا برو اتاق خورد سال ها ، بِي خِي زود باش 

، پسرك كه از شنيدن اين كلمات گيچ ! ] اين جا  ، جاي تو نيست بيا برو  به اتاق خورد ساالن برخيز زود باش 
مـه ده ": نت زبان و به نرمي ترحم برانگيزي پاسخ داد با لگ. شده بود ، عضالت چهره الغرش به شدت  لرزيد 

 من در اتاق خورد ساالن نمي " [ "اتاق خورد سالها نمي رم ، قربان سعيد مره چه ميگه ، همينجه خوش استُم 
 ناميده مي شد به " داكتر "جواني كه  ]. "روم ، قربان سعيد به من چه مي گويد ، همين جا خوش هستم 

) به زبان ازبكي ( يش بلند شده  سرش را به مشكل زير گوش يكي از سربازان رسانيده چيز هاي آهستگي از جا
آنان بعد از اينكه چند جمله اي بين خودشان رد و بدل كردند ، مثلي كه از بردن پسرك كه رنگش به ... . گفت 

هاي زندانيان عبور نموده   "بستره "سربازان وحشي به سرعت از روي . ، منصرف گرديدند  شدت زرد شده بود
اسباب و اثاثيه تنظيم شده ي آنان رابا نوك  موزه هاي براق شان به اينسو و آنسو پرتاب كردند و از اتاق بيرون 

  . رفتند 
زندانيانِ حيرت زده كه  به خاطر اين  نوجوان بي كس و كوي ،  شديداً دچار تشويش  شده بودند ، بعد از 

هر كي  . كنجكاوي و پرس و پال آغاز شد .  مفرط شانرا به موضوع ظاهر ساختند خروج سربازان ، عالقه ي
چيزي مي گفت و هر كسي  حدسي مي زد  و حادثه را مطابق  حدس و گمانش تحليل و تجزيه نموده به 

  .زنداني پهلويي اش مي رساند 
رو برو شده ، با گلوي پر و جوانك خورد سال  كه تصور مي شد اولين باري نبود كه با چنين وضع  دشواري 

 در ميان صحبتش مي دويد و به عوض " داكتر ". آواز گرفته چيز هاي به اين و  يا آن سوال كننده  مي گفت 
)  "سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي" (" ســاوو "يك تن از اعضاي . وي جواب سواالت سايرين را مي داد 

مانيش را كه براي فهم آنچه به وقوع پيوسته  كنجاوي زيادي  نشان كه چهل سال داشت  يكي از رفقاي هم ساز
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. مي داد ، متوجه اين امر ساخته از وي خواست تا به آن جمع داخل شده  چند و چون مسئله را معلوم نمايد 
با سيماي باز تر به نزد ) بود ] دانشگاه[وي محصل سال دوم پوهنتون ( ديري نپاييد كه محصل  كنجكاو 

اين «  : نموده گفت ) يعني  نگارنده اين نگاشته ( ش برگشت و رويش را به جانب رفيق چهل ساله اش رفقاي
 تورخم به ]مرز [پسرك  معلوم  ميشه كه از  كدام فاميل سرشناس كابل مي باشد ، مي خواست كه از راه سرحد

، برود ؛ مگر اورا در  سرحد دستگير پاكستان فرار نمايد و نزد فاميلش كه قبالً به آن كشور فرار كرده بودند 
 او را به اتاق " قربان سعيد "يك شب . بعد از تحقيق و لت و كوب اورا به  اينجا آوردند . كردند و به خاد آوردند 

مي .  واقع شده است ، احضار كرد "هاي خورد ساالن] كوته قفلي [ " كوته قلفي"خودش كه در  پهلوي 
معلوم نيست  .  فرار نمود "قربان سعيد"گر اين پسرك دلير  مقاومت كرده از اتاق ؛ مخواست به وي تجاوز كند 

آق سقال اصالً كلمه ازبكي بوده [ اين داكتر  افسقال .  اينرا نه فهميدم  ، آمده" اتاق محصلين "كه چطور به 
نمي ] اخله نمايدمعني ريش سفيد را مي دهد اينجا اشاره به كسي است كه كالن كاري نموده در هر كاري مد

زبان ازبكي مي فهمد . فكر مي كنم   داكتر   ازبك است . گذارد  كه آدم به درستي موضوع را از او پرسان نمايد 
داكتر ميگويد كه او تب دارد زياد  سوال نكنيد ؛ اما .  و با اين پسرك كه از كابل است كدام آشنايي قبلي ندارد 

 اين اتاق آمده فكر مي كند اگر قربان سعيد  پيدايش كند او را در زير لت من فكر ميكنم  پسرك از روزي كه به
پيش [ پيش داكتر هم نمي رود . و كوب خواهد گشت ، از همين سبب تب كرده ، چند روز شده كه تب دارد 

ن فكر ميشه از همين خادي هايي است كه اي. اين داكتر دندان آدمي مشكوكي  به نظرم آمد ] . داكتر زندان 
رفيق چهل سال اش كه از شنيدن اين .  » پسرك  را در همين اتاق تحت نظر گرفته ، فقط همينقدر فهميدم 

 شايد روزي خادي هاي جوهر باخته يگانه پسر نوجوانم را  نيز ": خبر دچار اضطراب شده بود با خود مي گفت 
 ازتصو ر چنين "اي وي نيز اتفاق بيافتددستگير و زنداني نمايند و آنگاه چنين حادثه اي بر) ٦(به حيله اي 

تمام . صحنه اي تمام بدنش لرزيد ، موجي از نفرت و خشمي آميخته با انتقام سراپاي وجودش را به آتش كشيد 
  . كه قربان سعيد را مي شناختند ، ازقضيه آگاه شده بودند  " ٢بالك"زندانيان 

  
  ؟  قربـــان سعــيد كــي بود  -10
  

 كه با بي ناموسي و نامردي اش اين شير مردان ِ در بند كشيده را با چنين دلهره و "سعيد  قربان "     
عده اي از زندانيان مشكوك و يا همكار . اضطرابي دچار ساخته بود ، كي بود ؟  وي بيست و چهار سال داشت 

 " مطالب نادرست يكي آن شايع كنندگان اخبار و  از جمله  [اطالعات كه منبع هر خبرنادرست در زندان بودند
 زير پوشش باغبان با تجربه ازيك بالك به كهبود ) دانشكده پوليس ( څاندوی استاد فاكولته "دگروال خليل

 "١بالك" به آساني رفته مي توانست ؛ درشب نيز به دور كُرد گل هاي  و از يك سلول به سلول ديگربالك ديگر
 و  پلچرخي و رفت و آمد صاحب منصبان روسي  بود ؛ مي گشتكه مقر قوماندان عمومي و جنرال روسي زندان

كه روزها را به بود) اكرم عثمانداكتر برادر زاده ( انجنير بري عثمان  ديگرشو .  آبياري مي كرد"گلهايش" 
، اين بالك و آن بالك و در اتاق قوماندان هاي زندان  هاي جديد و كار اعمار آن در"يكوته قلف "نقشه كردن 

 اخبار و مطالب ساختگي را -  درست مثل دگروال خليل - مي گذراند " كارگاه زندان " در "باال بيني"ن همچنا
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اين دهليز و ،  برايش مي گفتند در جريان گشت و گذارش در اين سلول و آن سلول  زندانكه صاحب منصبان
در يكي . سعيد ازبك افغان است قربان ... ":د مي گفتن]به نفع دولت دست نشانده پخش مي كرد... آن دهليز و 

از سربازي به رتبه خورد ضابطي ارتقا . از جبهات جنگ عليه مجاهدين موفقيت هاي براي خودش كمايي كرد 
 اين شايعه در واقع پاد زهري بود بر ضد "... نموده ، بعداً به مقام ضابطي رسيد و به زندان پلچرخي مقرر شده و 

من .  شناسايي كرده ، منحيث عنصر خارجي متجاوز به خاكشان افشا ميكردند گفتار كس ويا كساني كه وي را 
ان فعاليت داشتند ؛ نيز يكي از افشا گران همچو عناصر خارجي كه در نقش افغان  در زندان و يا خارج از زند

 از "كرزي  ت پايگاه هاي نظامي امپرياليزم امريكا در جهان و آرزوي رئيس دول"، در مقاله قبالً[ م ه ابود
آن در پايگاه نظامي خيرخانه چنبر زده بودند از قواي نمبر چهلم شوروي كه بخشيسه سرباز اطالعات  شناسايي

 .] اشتغال داشتند؛ صحبت كرده امجاسوسيه زير پوشش پياده دفتر به وظيفه و در وزارت تعليم و تربي
رد و زندانيان را وا ميداشت كه بدون  اين ساديست كه زبان دري را به طور  خنده برانگيزي تلفظ مي ك

اين قاتل  . تبسم به گفته هاي احمقانه اش گوش بدهند ، هميشه خشماگين وبر افروخته به نظر مي رسيد 
، يا در پايان ]شمار زندانيان ["سرشماري"جبهه ديده  در اثناي عبور از صف زندانيان ؛ همچنان در هنگام 

ت با لگد و يا هر چيزي دم دستش بود ، مي زد  تا هرچه زود تر به درون  تفريحي ، آنان را  مانند خري مس
مي كرد به سر ، روي  و يا چشم ) پرتاب(اغلباً سنگ هايي را كه باالي عقب ماندگان  وار . سلول هايشان  بروند 
 زنداني  بيناي يك. از اثر پرتاب سنگ هايش چند زنداني از ناحيه سرزخم هاي برداشتند . آنان اصابت مي نمود 

از ضرب و شتم و لت و كوب زندانيان خيلي . ساديزم آشكارش از دور نمايان بود . يك چشم اش را از دست داد 
بخاري و نفرت انگيزش مي شگفت و نفسي راحت مي كشيد و حالت , بعد از آن چهره عبوس . ها لذت مي برد 

وان استعمال شده شوروي ، در اين سر زمين آفت  آخر اين  ج. رضايت بر سيماي نكبت بارش نمايان مي شد 
 زندان بزرگ ومركزي پايتخت يك كشوري مثل "٢بالك"آمركل منزل دوم !   شده بود " كالن آدم "زده 

ش درجبهات جنگ مقاومت ، برادران هم خون و هم زبان وي را  اافغانستان شده بود كه جنگجويان سر به كف
، بي رحمانه انتقام مي كشيد افغان از همين سبب او از شير مردان در بند . درست مثل سگهاي هارمي كشتند 

  حاال در زندان كشور اشغال شده  باالي بيشتر "آمرصاحب". و به ناموس پسران خورد سال شان تجاوز مي كرد 
  مهندسو  و معلم مكتب و داكتر گرفته تا   انجنير]دانشجو [ از استاد پوهنتون، محصل-از دو هزار زنداني 

همه را دو و دشنام مي داد ، همه را برده و بنده خودش .   امر  ونهي مي كرد -... متعلم  و كارگر و دهقان وو
  .مي پنداشت 

  
    !از هيچ كس صداي بر نمي خاست  - ١١

  
سكوت دردناك و غرور . سايه وحشت و نفرتي توأم با خشم بر چهره هر زنداني  داخل سلول ديده مي شد 

 اسيرخورد سن و سال و به خاطر مقاومت دليرانهسكوتِ ناشي  ازقهر و زور  دژخيمان  مسلح شوروي كه شكن ، 
،  )كه خودش را در دفاع از ناموسش به كلي تنها و بي كس  احساس مي كرد( تب كرده ي  درون قفس آهني 

چنان . صدايي بر نمي خاست از هيچ كسي  . ؛ فضاي دم كرده سلول را به بازي گرفته بود نشان داده شده بود
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مي نمود كه  زندانيان همه در سوگ ناموس برباد رفته پسران اسير خود نشسته ، و يا  به سان اشباحي به نظر 
سكوت هر دم و هر لحظه بر سنگيني اش مي . مي رسيدند كه درميان تابوت هاي خود  ؛ ميخكوب شده باشند 

وانسته بود جمعي  جنگاور سنگر مقاومت بر ضد  تجاوزگران شوروي افزود و برنيروي گستاخ  اش مي باليد كه ت
  .را  در گور هايشان خاموش و بي صدا بسازد 

چون قلب تجاوزگران روسي (واپسين روشنايي روز از عقب ميله هاي يكي از پنجره گك هاي ديوار سخت 
 در سوگ نشسته را مي ين، به درون سلول مي نگريست و تك تك محبوسا) شان نجيب  وسر دسته  جالدان

. يد و با ايما و اشاره از بازگشت دوباره  اش به آنان مژده ي مسرت آفرين مي داد و بر نيروي شان مي افزود يپا
اسيران ، با  شتاب  لحظه هاي زودگذر شام مغموم ، امواج سياهي را فرا مي خواند و خود از برابر ديدگان متحير

 امواج ظلمت و تيرگي بتواند از البالي ميله پنجره گك هاي ديوار ضخيم ، تا  هميشگي اش عبورمي  نمود
  .وخشن به درون سلول ، چون ماده سيالي ، سرازير شده  زندان بزرگ و هول انگيز را در كام خود فرو برد 

گر سكوت كشنده با پايكوب يكنواخت اش بر يگر شب پر اضطراب و ظلماني  فرار مي رسيد ؛ بار ديبار د
گر در تاريكي شب ي زندانيان مي كوبيد و خواب پريشان  را از چشمان ماسيده ومغموم آنان مي ربود ؛ بار ددوش

 ": عده اي از سربازان شوروي داخل سلول مي شدند و باالي بستر كسي پاي مي گذاشتند و به وي مي گفتند 
 ، آنگاه ]! يز كه قومندان با تو كار دارد برخ[ " بِيخِي كه تُره قومندان صاحب كار داره " ، "! نام توست ... 

فرداي آن ، . زنداني از جايش بر مي خاست  و در سياهي شب ناپديد مي شد  و ديگر خبري از او نمي رسيد 
 را " فرد گم شده"عده اي سرباز سر افگنده  به  درون  اتاق مي آمدند با خجالت و واهمه ، اسباب و اثاثيه ي  

  .ي بردند برداشته  از سلول م
  

    :فتهــرال بر آشـرش جنـغ  -12
 

ساعت يازده شب را نشان مي داد كه دروازه آهنين  اتاق بارديگر  برروي پاشنه خشكش چرخيد و آواز ي از 
باز هم همان سربازان ازبك شوروي بودند كه از برخورد موزه هاي ميخ دار شان بر سينه ي . آن بر خاست 

و از روي توشك هاي .  لذت مي بردند ، باز وارد دخمه مرطوب و دم كرده شدند سنگفرش دهليزك درون  اتاق
سر دسته ي . بويناك و ناتكيده ئي زندانيان عبور كرده ، در مقابل توشك آن پسرك خوش قيافه توقف كردند 

 [ "ته تره قربان سعيد خاس!  زود باش بيا ": سربازان با خشونت ، پسرك خوردسن را مخاطب قرار داه گفت 
، رنگ زرد از رخ  پسرك پريد و عضالت چهره الغرش به  لرزه افتاده با ]ترا قربان سعيد خواسته! زودباش بيا 

 مه پيش قربان سعيد ": صدايي كه درگوشه و كنار  اتاق  به مشكل شنيده مي شد ، به سرباز بي حيا گفت 
  ]! د نمي روم ، قربان سعيد برايم چه مي گويدمن پيش قربان سعي[  "نمي رم ، قربان سعيد مره چه ميگه ؟ 

 "! بيا !  قربان سعيد كاره داره ، بيا ": بالوقفه آواز سرباز خشماگين در فضاي دم كرده اتاق طنين انداز شد 
 پسرك هراسيده به گريه افتاد وبا چشمان اشك پر، نا اميدانه به اينطرف و ]!قربان سعيد كارت دارد بيا بيا [

ر آن جوان بد بخت در جستجوي حامي و پشتيباني بود كه نگذارد وي را گتوگويي نگاه التماس. ريست آنطرف نگ
 با اين پسرك خوش قيافه چه كار " قربان سعيد"زندانيان  حاال فهميده بودند  .   ببرند "قربان سعيد"پيش 
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از هيچ يك صدايي . مي رسيدند ، آنان مانند صاعقه زده ها بر روي توشك هايشان خشك شده به نظر ... داره 
آخركي خواهد توانست جلو آن چهار . بر نخاست ، وحشتي آميخته با نفرت و خشم بر هر كدام چيره شده بود 

اق خواب  تدژخيم بي حيا و لجوج ، سنگدل و تحريك شده را بگيرد و مانع بردن آن پسرك خورد سال به ا
داري مي كرد ، معلوم نبود كه فردا چه برخوردي با خودش صورت هرگاه فردي از او جانب.  گردد "قربان سعيد"

آيا منجي وي را كه به دفاع از هم زنجير خوردسال وبا غيرت اش برخاسته بود ، در زير  مشت و لگد . مي گرفت 
 هاي " هوا كش "،  چوب و چماق ، سيم و كيبل بيهوش و خون آلود  نمي كردند ؟ آيا پشتيبان  او را به داخل 

  تاريك ، جايي كه النه گژدم ها و غندل هاي خطرناك بود ، نمي انداختند ؟ 
 كه حاكم مطلق و مالك بي چون و چرايش مسئولين - و حمايت از يك محبوس " پشتي خواهي"اصالً 

 توسط محبوس ديگر كه حيثيت برده و غالم را براي آنان داشت ، در قاموس زندان داري جرمي -زندان بودند 
حمايت كننده كه خود مي بايد سراپا تسليم و منقاد جالدان استعماردر . يار سنگين و غير قابل عفو بود بس

زندان مي بود ، با حمايتش از زنداني در واقع اعالن  جنگ عليه مجموع قوانين وعملكرد هاي نظام حاكم در 
نين ظالمانه و دسپلين استخوان شكن آخر زندان به مثابه كام نظام مستبد و قوا.  مي داد "كام و دندانش"ميان 

و كشنده ، درست مثل دندان هايش بود كه در يك لحظه ي زود گذر، زنداني را هزار بار مي جويد تا خوردش 
  . و اين ديگر براي خدايان خون آشام زندان غير قابل تحمل و برداشت بود . كند و هضم اش نمايد 

مجرم  گستاخ ، يعني .  هم  به آن مي گفتند "نوشتي بي سر"  كه حالت " تحت نظارت"در شرايط  
محكمه ي "تمام محبوسان  منتظر ].  ٧[حمايت كننده ،  نشاني شده ، بعداً بر مدت قيدش  افزود مي گرديد 

در واقع امر زير ساطور خونچكان جالدان روسي و .  دولت  مزدور، در مورد خودشان بودند "اختصاصي انقالبي 
  .شان  قرار داشتند اجيران بي مقدار

چكمه پوش سيه دل و بي خبر از آينده  و انفجار سيستم استعماري كه بدان وابسته بود ، از تكرار  جمله 
با گستاخي و بي حيايي ، باالي پسرك تبدار و بي دفاع دست .  خسته شده بود " قربان سعيد تره كار داره  "ي 

غر  وي را محكم گرفت تا با جبر و زور او را از جايش تكان انداخت و با چنگال كرگسي اش بازوي راست و ال
ي كه بر روي آن  ابه گوشه توشك)  نه به مفهوم پشتون ( داده ، كشان كشان با خود ببرد ؛ اما پسرك  افغان 

نشسته بود چنك زد و آنرا محكم گرفت ، تا اين نامردها او را از روي بسترش حركت داده نتوانند ، شايد هم در 
ن لحظه فكر ميكرد كه توشك چون مادري  نخواهد گذاشت  سربازان او را از آغوشش جدا كرده با خود ببرند ، آ

هر دو مزدور و خاين . سرباز دومي نيز مداخله نمود و با چنگال  گرگي اش دست چپ پسرك را  محكم گرفت 
ن مي توانستند نو جواني را كه به به خلق هايشان  خواستند هر طوري شده شكار را با خود ببرند ؛ مگر چسا

  تنهايي به دفاع از ناموس اش برخاسته بود ، وادار به رفتن به اتاق خواب قربان سعيد  نمايند ؟
 سنگالخ چ انسان با تماشاي آن كشمكش ، به فكر چهار پلنگ درنده وخونين دهني مي افتاد كه دركج و پي

خواهند او را به بيشه اي ببرند ، تا با خيال راحت طعمه ي لذيذ ، آهو بچه اي را با چنگ و دندان گرفته ، مي 
هر كدام چون سنگواره  و سنگ شده به . اتاق  و زندانيانش شبيه سنگالخ ها بودند . خويش را بدرند و بخورند 

از  بس عظيمي درحالت بر پا شدن بود ، توفاني از نفرت ، توفاني ينظر مي رسيدند ؛ اما در درون شان  توفان
  .خشم عليه متجاوز و اجيران درنده خوي و  حيوان صفت اش 
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 در قاب صورت آن پسرك معصوم و بي چاره " مرد چهل ساله "نقش چهره ي يگانه پسر تازه جوان 
وي تصور نمود كه او پسر خودش است كه  گريه مي كند و كسي به ياري اش نمي .  نشست و به حرك در آمد 

ننگين به شدت دگرگون شده و خشمي  سخت بار ولتمزاز تجسم چنين صحنه اي  حالي كه  وي در. شتابد 
 اينجه كسي ": توأم با انتقام روان حساس و بي قرارش را پيهم شالق كش مي كرد ، با تمام جانش فرياد زد 

ر  و فرياد ناگهاني و غير منتظره اش در فضاي  مكد . ]خود را بكشد  ... [ "مرد نيست كه صداي خوده بكشه 
سربازان بيگانه در حالي كه با آن  . ماتم گرفته اتاق پيچيد و چون ضربه پتكي بر پرده ي گوش  سربازان نشست 

ترس از عكس العمل تمام اتاق و سرايت آن ( پسرك در كشمكش بودند ، درنگ نموده با حيرتي آگنده از ترس 
  ، تا گوينده ي " كي بود ؟ ": كرده ئي شان گفت سر. به اين سو و آنسوي سلول نگاه كردند ) به ساير سلولها 

آنان بعد از درنگي زود گذر ، . بيباك راشناسايي نموده ، بعداً به حسابش برسند ؛ اما چيزي دستگير شان نشد 
يعني درگيري و كشمكش بين يك  نو جوان ضعيف البنيه . كار بيشرمانه و ضد انساني شانرا  از سر گرفتند 

فشار . گر آغاز شد يزور آور و خون آشام وشهوت پرست  شوروي بعد از لحظه اي توقف ، بار دافغان و دوغول 
انگشتان  زورمند سرباز بر بازوي ناتوان پسرك ، كه در آتش تب مي سوخت ، موجب شد كه انگشتان نحيف 

اري  به سرعت   كنده شود ؛ ولي او از روي ناچ- كه صداي  پاره شدنش بلند شده بود -وشك كهنه تاش از 
.   سختي خورده بود ؛ چنگ زد   ، تكانِ" مرد چهل ساله "  كه از فرياد " جنرال پير "قابل ستايش  به توشك  

چهره ي گوشتي و سرخگون جنرال پيركه مانند ساير هم زنجيرانش با خشم شديد اين كشمكش را دنبال مي 
  به غرور جنرالي "ي مرد نيس كه صداي خوده بكشه  اينجه كس"شايد هم  جمله ي . نمود ، به كبودي گراييد 

 ويا فكر كرد پسرك مظلوم و بي كس فرزند خودش است كه در چنگال سربازان وحشي  .اش برخورده بود 
آخر او هم زاده  . بيگانه و متجاوز افتيده و شديداً نياز دارد تا كسي به دادش برسد  و نگذارد به وي تجاوز كنند 

 "دفاع  از خاك مقدس"زماني درس ننگ و غيرت و . عاطفه انساني داشت و تأثير پذير بود  . اين سرزمين بود
 سرباز  متجاوز بيگانه يكي از فرزندانش را مي  سه چهارچه شد كه حاال. اش را به سربازان اردويش مي داد 

سيده بود دست چپ پسرك جنرال پير كه خشمش به نقطه انفجار ر. د ند و به او تجاوز كنند با خود ببرنخواه
را كه به توشك وي چسپيده بود ، با انگشتان قوي اش محكم گرفت وبا صدايي كه به نعره ئي فرماندهان در 

 غرش جنرال برآشفته ، ] .ولش كن ["!  االيش كو ":  به سربازان ازبك شوروي گفت  ،ميدان جنك شبيه  بود
 ، هراسي ناشي از واكنش دسته جمعي زندانيان ، بردل ناپاك زمين و زمان سلول اندوهبار را به لرزه در آورد

 مستولي شد ، آنان بي درنگ دست  لرزان و الغر پسرك افغان را رها نموده و با وحشتي  شورويسربازان جبون
وشك هاي زندانيان با شتاب گذشته در حالي كه زير لب چيز هايي تكه از چهره هايشان نمايان بود ، از روي 

  .د ، از اتاق بيرون رفتند مي گفتن
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  :نخستين شعله عكس العمل و همبستگي زندانيان  -13
  

پسرك حيني كه اشك هاي سوزانش را ازچهره داغ و گلگونش مي سترد ، با نگاهي آگنده از سپاس و 
 بود ، مي امتنان ، گاهي به چهره جنرال پير و زماني به جانب مرد چهل ساله ؛  كه به ديوار سلول تكيه زده

 .نگريست 
مسئولين زندان از نخستين  شعله عكس العمل  و همبستگي زندانيان آن سلول كه از سينه دو زنداني به 

 بعد از دو يا سه روز تغييري در . سراسيمه شده بودند  ،خاطر هم زنجير خورد سال شان زبانه كشيده بود
كه طور حتم افراد خاد دربين شان ( اي از زندانيان را عده.  آوردند " اتاق محصلين" يا ١٧٥تركيب سلول نمبر 

 آوردند و شماري از زندانيان آن اتاق را كه با " اتاق محصلين "از ساير سلول ها بيرون كرده به) وجود داشت 
  .هم زنجيران شان مأنوس و مالوف شده بودند از آنجا به سلول هاي ديگر  انتقال دادند 

از اين  واقعه ، اشكال شكنجه هاي فزيكي و رواني ، انواع ضرب و شتم ، اززدن با در امتداد دو ماه  ، بعد 
؛ همچنان اشكال دسپلين ...  و كمربند گرفته تا لت و كوب باسيم كيبل و آهن پاره و]چكمه [ نوك  موزه

رسيد كه كشنده و ضد كرامت  انساني و اقسام  اهانت به زندانيان از پيشتر بيشتر شده رفت ؛ به آن حدي 
اعتصابي را سازمان دادند كه  )  " ٢بالك"( زندانيان  آگاه و مبارز در چهار اتاق عمومي طبقه سوم  همان بالك 

 دررأس -هراس دولت مزدور . تار و پود خادي ها و خداوند  نعمات مادي و معنوي شان را به لرزه در آورد 
 ارگ "صاب در سطحي بود كه بخشي از گارد مخصوص  و فرماندهان روسي  شان از اين اعت-خاين ملي كارمل 

 هاي مدرن روسي بودند را به ]مسلسل [  را فراخواندند و افراد زبده ي اين گارد كه مجهز به ماشيندار"كارمل
 " و "١بالك" و ديوار امنيتي  دومي زندان ، همچنان بر باالي بام  هاي آهن پوش شده " ٢بالك "دور 
   ]٨. [ ابجا كردند و بر تعداد محافظين و ديده بانان  هفت برج مراقبت  افزودند  ج"٣بالك "  و "٢بالك
و به يك (  تن ٧٠٠ تابيشتر از ٦در اعتصابات سالهاي بعدي ، زندانيان خورد سال كه شمار شان در بالك  

ن آنها ديده رسيده بود ، نيز اشتراك داشتند ؛ ولي  پسرك شجاع و خوش قيافه در ميا)  تن ١٢٠٠روايتي تا 
 او  از اثر لت و كوب قربان سعيد كه رازش را افشا كرده بود ، ": عده اي از زندانيان مي گفتند كه .  نمي شد 

   .  "...تلف شده است 
اين جوان با ناموس و تسليم ناپذير نخستين زنداني بود كه اخگر مقاومت اش در زندان استعمار به شعله  

يادش گرامي باد . به اميدي آنكه  زنده باشد . ها و اعتصابات بعدي مبدل گرديد  هاي فروزان و سركش مقاومت 
از آن اتاق بيرون ) آزادي ( " خالصي"  را به نام " جنرال  پير " ، " اتاق محصلين "قبل از تغيير تركيب .  

اد اين جنرال  گرامي ي. » ...بعد از آزادي از زندان  فوت كرد «   كسي  گفت كه موصوف ١٩٩٦در سال . بردند 
باد كه درهمان مقطع  معين تاريخي از خود شجاعت نشان داده به دفاع از ناموس يك هم وطن اش برخاست و 

   ◙. فرياد زندانيان آتش گرفته رابا غرشي آذرخش گونه اش فروزانتر ساخت 
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  )اول(  بخش تـوضيـات
========== ==========  

  
اختيار دو تن قرار ميدادند ، يك زنداني خادي زير پوشش حزب و ياسازمان   بعضاً اين سلول را در  -]١ [

زنداني اصلي كه ادعاي عضويت در سازمان وي را ميكرد و با شگرد هاي گوناگون زنداني را متيقن و باورمند به 
قا  متوجه من و دو سه تن ازرف. هر دو مدتي را درآن اتاق  سپري مي كردند . اين مي ساخت كه بيگانه نيست 

 يك -كه ازمنطقه زنداني بود -شده بوديم كه چگونه يك زنداني مربوط به چپ انقالبي را با فردي نفوذي  خاد 
خاد از روز گرفتاري اين رزمنده ي جنگ مقاومت ، اعدام  اش را رقم زده .  داده بودند "جاي"اق تجا در همين ا

و گفتي نداشت كه موجب اعدام  خودش  و يا همرزمانش بود ؛ زيرا كه در زير وحشيانه ترين شكنجه ها گپ 
 سياسي  -  ميدانست كه مهمترين مسائل نظامي وشهادت فرد ديگرگردد ؛ مگرنظر به موقعيت سازماني اش

با خود به گور نبرده باشد وي را تحت عمليات اپراتيف براي اينكه آنرا .  را در حافظه اش دفن كرده استسازمان 
موقتاً نام نه بردم كه در به خاطري از وي . چك در درون سلول بزرگ قرار داده بودندكو  سلولتكدر همين 

  .؛ صحبت نمايم... آينده بيشتر درمورد اين زنده ياد و آن خادي كه با قيد پنج سال از زندان بيرون شده و 
پيش در مزارشريف  دوكان كه به شاگرد مستر ي مشهور بود و تا  مدتي  ( " لطيف شريفي":  از جمله - ] ٢  [ 

 كه شامل تيم تحقيقات و شكنجه نهايت " قيوم صافي"؛ ) موتر فروشي و رهنماي معامالت خانه باز كرده بود 
 در تحقيق و شكنجه مجيد ، بهمن، "٣ قسم"اكثريت شكنجه گران( وحشيانه زنده ياد مجيد رهبر ساما نيز بود 

از . ميرويس وساير رهبران جنبش چپ انقالبي نقش اساسي داشتند ، انجير نادر علي، ) استاد مسجدي( هدايت 
..... ( ميان اين جالدان اجير شده ، صرفاً  قيوم صافي بود كه از تحقيقات مجيد به خود مي باليد و مي گفت 

چگونگي شكنجه عجيبي كه در مورد مجيد و بهمن و لطيف محمودي و قاضي ضيا و استاد مسجدي به كار 
معروف به امين ( ، امين دست دراز "حميد كومه كته"، حميد شتاب معروف به ) شد به مجال ديگر بردند ، با

شهور به از استاكاران كوهستان م( عبداهللا بچه سرور ) جالد برادر فاروق زرد آمر سياسي وزارت داخله كارمل
 بيني بلند و جسمي شبيه الغر اندا م با( و قاسم خان عينك " ٣قسم"چمي رئيس غني پر) عبداهللا رقصنده 

  .  بود " ٣ قسم "نهايت قسي القب و خاين به كشور كه مدير.  فلم هاي كارتونيك روسيكآدم
ديگر ي كه خود . امريكا ديده است ... را در شهر) قيوم صافي ( يكي از دوستان  گفت كسي جالد مشهور
اقامت دارد و  لطيف شريفي مشهور به س تحقيق در جرمني ئيزنداني بوده اظهار داشت كه وي مانند غني ر

 ديده كه به خريد و فروش  خانه و رهنماي معامالت آن مشغول بوده "مزارشريف"شاگرد مستري را در شهر 
اميد جمعي از زندانياني كه در تدارك تشكيل يك نهاد براي تجسس ، شناسايي  شكنجه گران خاد و . است 

به  نهاد هاي قضايي كشور ) ه دعوي عليه اين شكنجه گران جنايت كار يعني اقام( سپردن شان از طريق قانوني 
ادامه مي ) البته با حضور شاهد هاي عيني(هايي كه آنها در آنجا مخفيانه به زندگي ننگين شان ادامه ميدهند  

  .دهند ، به كارشان توفيق يابند 
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 را خواندم در هنگام "اطرات زندان  خ"بخش اول " : دوست گرامي ام بشير نبي تيلفوني به من گفت [*]  
در يكي از سلول ها  يك .  دفاعيه نويس گپي در مورد يك دفاعيه نويس در زندان  به يادم آمد ارنوالڅمطالعه 

 از اهالي بدخشان كه همواره  ادعا مي نمود كه از گروپ  موالنا باعث دروازي " معلم جليل "زنداني بود بنام 
موصوف مرا . منهم از وي خواستم تا برايم دفاعيه بنويسد . ي ها  دفاعيه مي نوشتاست براي برخي از زندان

 كه دفاعيه نبايد سخت و در ضديت با دولت نوشته شود تو كه ميگويي كه عضو كدام ": تشويق كرده گفت 
اين خوب سازمان نيستم اگر در دفاعيه ات اعتراف  نمائي  و نام سازمانت را بنويسي و تقاضاي بخشش نمائي 

 در جوابش گفتم وقتي كه من عضو كدام سازمان نباشم چرا بنويسم كه عضو فالن "... است ترا مي بخشند 
بعد از مدتي  توجه و ارزيابي به اين نتيجه رسيدم كه معلم جليل . باالي اين شخص شك كردم . سازمان هستم 

معلم . سايل ناگفته زندانيان را كشف  مي كرد از جمله عوامل اطالعات زندان بوده بنام نوشتن دفاعيه خوب  م
در حاليكه كمتر از . جليل بخاطر تثبيت هويت چپي  هميشه از موالنا باعث زنده ياد  در زندان ياد آوري ميكرد 

  .» ... يكسال در زندان نماند و خالص شد 
سربازان قبل از اتمام دفع حاجت  گاهگاه زندانيان در اثناي  نوبت تشناب يك اتاق كه  با ضربات كمر بند  -]٣[

از تشناب بيرون كشيده مي شدند با زندانياني هيجان زده از اتاق ديگر در دهليز و يا در تشناب مواجه مي شدند 
در همين لحظه ي زود گذر ظاهراً خادي ها دور از چشم سربازان از اتاق خود به اتاق مورد نظر شان ميرفتند و . 

به احتمال زياد كه اين جوان هم از همين طريق به .  همين  صورت بر مي گشتند در نوبت تشناب بعدي  به
  " سر شماري اتاق خورد ساالن"مسئول بالك شايد در همان روز و يا چند روز بعد از. اتاق محصلين آمده بود 

. ( پيدا كردند " اتاق محصلين "سر انجام او را در، در جريان پاليدن  . بودند آن پسرك شده عدم حضورمتوجه 
 و يا -  تن و اضافه از آن مي رسيد ٢٥٠ تا "٢بالك"كه تعداد زندانيانش در  - هراتاق "سر شماري" ،در اوايل 

  .)   صورت مي گرفت "٢بالك"چند اتاق يكجا در صحن حويلي 
 روزي در  ، ساله اي به نظر مي رسيد28 كه مرد ازدواج كرده و تقريبا " افغان ملت" يك تن از اعضاي -]٤ [

يكي از سلول ها در هنگام صحبت كه باالي تحقيق و شكنجه  مستنطقين تمركز يافته بود ، بخشي از تحقيق 
[ ي كه الچك اصاحب خيلي  وحشتناك است كه كسي دستش را به طرف تنبان آدم ... ": اشرا چنين بيان كرد 

 اين .كند ات  ...بازه ميگُم كه سرِت باال  شود و  در دستش زده اند  برده برايش بگويد اگر نگويي اين سر]دستبد
كرده موضوع   قطع" اينها بسيار بي ناموس اند " بعداً حرفش را با گفتن "مستنطق بي شرف قيوم صافي بود 

    .صحبت را به طرف ديگر كشاند
. محبوس بود  در بالك  اول سمت غربي آن ١٣٥٩ اسم كسي فراموشم شده  كه از اوايل سال  ، با تأسف-] ٥[

  :چنين گفت )   و دو سه تن ديگر از  محبوسين مندر حضور ( وي روزي در رابطه با اعدام 
زنداني . نوبت دهليز ما رسيد . در يكي از روز هايي كه قومنداني زندان براي اعدام  آمادگي مي گرفت « 

چند سر باز آمده . ا يك نفر را صدا زدند رو بروي م... در اتاق  نمبر. هاي زيادي را از همين دهليز بيرون كردند 
 را نمي "شمس الدين كور"يكي از زندانيان كه معلوم مي شد » ... هم همرايشان بود "شمس الدين كور"بودند 

 گوينده با تعجب برايش "شمس الدين كور كي است ؟ «  : شناخت، دفعتاً صحبتش را قطع كرده  پرسيد
.  ميگويند " كور شمس الدين"از پنجشير است در منطقه ي شان ويرا شمس الدين كور « توضيح  داد كه  
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مي گويند بعد از اعدام مرمي آخري را . آدمي بسيار  زياد خطرناك مي باشد . قوماندان  همين بالك است 
تاق ا... « بعداً  گوينده صحبت اشرا با آهستگي دنبال كرده  اضافه نمود » همين آدم  به شقيقه  اعدامي مي زند 

بود و چند روز پيش معلوم نيست چطور فهميده ... بودم زنداني را كه نامش ... من در اتاق . روبروي را باز كردند 
يك  آهن پطره ايرا از . بود كه اعدام مي شود ، شايد از روي تحقيق خود فهميده بود كه اعدامش مي كنند 

ناي قدم زدند بر روي ديوار كشيده و تيز كرده بود ، كدام جاي پيدا كرده و نوك آنرا در هنگام تفريحي در اث
  كه مثل كارد "آهن پطره "زنداني وقتيكه ازدروازه اتاق بيرون شد با همان . صدايش كردند كه بيرون شود 

دو  دفعه وار كرده توانست يك دفعه اش بروي سينه راست . ساخته بودش باالي  شمس الدين كور حمله كرد 
... ر رفت  ، در دفعه دوم عسكر ها خود را باالي شمس الدين كور انداختند وكارد را ازدست نزديك شانه اش گو

 فتندنجشك مي لرزيد دريشي اش خون پر شده بود مي گگگرفتند ، شمس الدين رنگش سفيد پريده بود مثل 
  » زخمش زياد عميق نبود برابر يك و نيم بند انگشت  بود

 نشده بود بعضا ً زنداني ها توته و يا پارچه  حلبي هايي قيچي شده آهن پوش در صحن  بالك ها  كه كانكريت[ 
فزار كار ساختماني را در اثناي اهاي زندان و ميخ و برخي اسباب مثل  پيچ كش و غيره  بخش هايي از آالت و 
 به اتاق گران چشم دينرا دور ازآقدم زدن و يا نشستن در گوشه و كنار  صحن بالك ها پيدا كرده با خوشحالي 

اكثراً سربازان آنرا پيدا كرده .  را پنهان كنند"طالي ناب"خود مي آوردند در هنگام تالشي مي كوشيدند آن 
   ] ..غصب ميكردند و در صدد پيدا كردن صاحبش مي افتادند تا

را دستگير كرده  شبنامه اي را به داخل جيب نو جوانان مورد نظرشان مي انداختند، بعداً به همين بهانه او-] ٦[
 توته اي چرس،  تالشي جيب افغان ها هنگام؛ درست مانند پوليس كثيف پاكستان كه در ... به خاد مي آوردند و

 را در ميان انگشتان چتل شان گرفته به بهانه ي پاليدن آنرا داخل جيب افغان ها مي انداختند و ]حشيش[
ام داشتن  مواد مخدره دستگير ميكردند تا دار و ندار شانرا غصب دوباره آنرا بيرون آورده مهاجرين افغان را به اته

  .نمايند 
.  غرض دفاع از خود، بودند"محكمه اختصاصي انقالبي" در اين اتا ق شماري از محبوسان منتظر رفتن به - ] ٧[

در آن رقم و تعدادي هم  جريان محكمه شان به اتمام رسيده بود ، منتظر پارچه ابالغ شان بودند كه مدت قيد 
تعدادي كمي از محكمه رفتگان را بار ديگر زير نام رفتن دوباره به محكمه به طرف قتلگاه كه به . زده مي شد 

  . انتقال مي دادند كه اين عمل اغلباً در روز به وقوع مي پيوست .... باوراين قلم پوليگون نبود 
 به خارج از زندان  "تحقيقات دوباره"   و يا زير نام"رفتن به محكمه"خادي ها نيز تحت همين عنوان 

آنان به همين  عناوين يا به منظور صحبت با مسئولين شان در خاد  و يا غرض  كار و ( انتقال داده مي شدند 
بار اطالعاتي در زندان هاي خاد و يا كدام جاي ديگرمثل جبهات نزديك به مركز و يا  براي  استراحت  وديدن 

هايشان فرستاده مي شدند تا  بعد از تجديد قوا دوبار وظايف شانرا در زندان از سر بگيرند؛ از به خانه ... واليدين و
  .] كه در جايش در مورد وي صحبت خواهد شد" شفيق خالدار "آن جمله باشد 

روستار  تره كي در مزبله تحريف   آقاي"( در رابطه با اين اعتصاب  مراجعه شود به نوشته اين قلم -] ٨[
     www.payameazadi.org  و  www.baaba.eu هايبرقرارشده برروي صفحات سايت ) "روتطهي

=====================  
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   :ده ــت نگارنــ ياداش– ١

از اضافه گويي و كش دادن بي مورد ) همچنان در بخش هاي بعدي نيز ( در اين نگاشته مانند بخش اول 
اغراق آميز و خالي از واقعيت عيني كه  فضا سازي هاي تصنعي و ترسيم تصاوير وي و بي اهميت ئيك مطلب جز

به خاطر بر انگيزاندن خواننده در نظر گرفته مي شود ، جداً پرهيز شده ، هر خواننده اي كه قلب پاكش به خاطر 
ظلم هايي كه بر اين  مرز و بوم رفته ، و به خاطر كشتار هاي دسته جمعي هزاران تن در جبهات  و ده هاهزار 

اي افغانستان و يك و نيم مليون كشته توسط روس ها و سگان زنجيري شان ، و هم اكنون تن ديگر در زندان ه
اشغال فعلي آن توسط آدمكشان ناتو و اشغالگران جنايتكار امريكايي و شركا مي تپد ؛ گپ و گفت و نوشت هر 

نب چپ انقالبي اصيل زنداني را ، چه از هندوي افغان ، چه از مسلمان افغان ، چه از الييك افغان ، چه از جا
، چه از جانب اته ئيست افغان ) به مفهوم كمونيست هاي ضد اشكال متعدد وابستگي در گذشته و حال( افغان 

ويا  از هر افغاني كه باشد ، با  حوصله مندي و بدون حب و بغض با غور و تعمق بشنوند و نوشته هايشانرا نقادانه 
  . مورد مطالعه قرار دهند 

گر ، كه  بايد خدمت خوانندگان كاوشگر و متجسس تذكر بدهم اين است كه من اصل نكته مهم دي
كالسيك يا سنت خاطره نويسي زندان را كه از نخستين روز دستگيري ، يعني از تحقيق و شكنجه و محكمه و 

 رويداد هاو گذشت ماه و سال وحوادث و زندان  آغاز مي يابد و به سپري كردن زنداني حبستعيين مدت 
 آگاهانه رعايت .  ؛ پايان مي يابد يكي پي ديگر بوقوع مي پيوندد ،ويدر بند بودن وفاجعه هاي كه طي مدت 

نكرده ام ؛ زيرا به اين باورم كه نگارش برخي از رخداد هاي زندان كه از لحاظ شدت فاجعه هاي مدهش انساني 
 ، داشته مكمل يكديگرند ماهوياهت هايي كه توسط روس و نوكرانش در زندان به وجود آمده بود ، با هم شب

 خوانندگان  به خصوص نسل نو كشور ه مطالعه ب،گرچه از لحاظ  تاريخي ، يعني زماني باهم تسلسلي ندارند 
 نوشته هاي بسيار موذيانه و خاينانهآماج تير هاي زهر آگين كه [ شان ذهن صفحه تا ،برسداشغال شده ي ما 

و بد نام ساختن جنگ آزاديبخش مردم دليرو تبرئه خود به خاطركه خاد قلم به دستان خلق و پرچم و 
  شنيداري  ودررسانه هاي ديداري ، گفتاري – دردو مورد فوق - راي بسيارمبارزافغانستان ، الطايالت و اراجيف

   .  نگرددمغشوش از اين تبليغات  خائينانه و دروغين ] قرار گرفته ؛ به دست نشر مي سپارند
ا ميان اين حوادث و رخداد ها را در نوشته هاي بعدي با ذكر تاريخ و مكاني كه اين حوادث و فاصله ه

وضاحت خواهم داد ، تا جاي  سوالي در ) به طورحتم ( رخداد ها و فاجعه هاي انساني در آن به وقوع پيوسته 
  . اين زمينه  باقي نماند 
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شكنجه هاي وحشيانه و كشتار هاي دسته جمعي در   نگاهي گذرا بر زندانياني كه آغاز گر - ٢

   :افغانستان بودند
  

خوانندگان  گرامي ، متني  را كه  در رابطه با   زندانيان خلقي ، كه خود آغازگر گرفتاري و تحقيق و 
شكنجه هاي عجيب و اعدام هاي دسته جمعي ده ها هزار زنداني بي گناه در افغانستان بودند ، در ذيل مطالعه 

مورخ »  مدافعان  قلم به دست طالب در تقابل با مدارك «  نماييد ، بخشي از نوشته اين قلم تحت عنوان  مي
همچنان ؛ ١٣٧٧  قوس ٥٢ و٥١ - ٥٠ شماره هاي "پيام زن"در) آذرويه ( ، كه به نام مستعار١٣٧٦ - ١٩٩٨

 و پر خواننده " بابا " ، "ام آزادي پي"و سايت هاي وزين و پر محتواي ...  و ١٢ شماره " قطب نما "در نشريه 
متن  ذيل به خاطر ارتباط با  جنايات سوسيال .  جرمن  منتشر شده ؛ مي باشد -ترين سايت يعني پورتال افغان

  .امپرياليزم شوروي درزندان پلچرخي انتخاب شده است 
دوهبارترين و  ؛ واژه شريف  خلقي را به ان١٣٥٧ ثور٧عملكرد  خلقي ها بعد از كودتاي ننگين « 

مشمئزترين  مقوله ها مبدل گردانيد كه ياد آوري آن جزء تحقير و توهين مردم ، پيگرد و گرفتاري، استنتاق و 
و پلچرخي و ... بازجويي و شكنجه ، ترور و زندان و اعدام هاي دسته جمعي ده ها هزار هموطن ما ، در پليگون 

ي ما متبادر نمي ساخت ؛ مگر پس از ظهور طالبان اين واژه ، چيزي ديگر را در اذهان مردم شكنجه شده ... 
 "چلي"ابعاد ديگر نيز اختيار كرد ، يعني به عالوه اينها ، جمالت ، واژگان  ونامهاي منفورِ ديگري ؛ مثل ) خلقي(
 "دره" ، "شالق" ، "سوته" ، "پوليس" ، "بن الدن" ، "القاعده"،  "ISI "، "  CIA " ، "پاكستاني" ، "طالب"، 
 ، "كشتن زن با مرمي در استديوم ورزشي" ، و " سنگسار" ، "مثله" ، "جمره" ، "قطع پنجه" ، "قطع دست"، 
و بسا ... [  و "به شفاخانه ...  بردن خانمها غرض معاينه " ، "...  انهدام بت هاي باعظمت و باستاني باميان "

و آنان را شديداً . صدمه ديده ي مردم  ما تداعي مي نمايد ] بسيار [ را نيز در اذهان] مفاهيم ضد كرامت انساني 
  . ناراحت و حتي عصباني مي سازد 

 ، نگاهي گذرا به  عملكرد اينان نگاشتهبا در نظر داشت همين مطلب بي جا نخواهد بود ، هرگاه نگارنده اين 
  .آگاه شده اند در زندان پلچرخي بنمايد كه كمتر كسي در خارج از زندان از همچون عملكرد ها 

بعد از قتل [  ضربه خوردن بر ق آساي اعضاي مركزي فركسيون خلق  به رهبري داكتر شاه ولي صدراعظم 
 نفري كه مشتمل بودند بر اعضاي بيروي ١٢٠ تقريباً  يو انتقال  اين دسته] امين به دست جنرال روسي 

بان داراي مقام هاي كليدي در وزارت سياسي و كميته مركزي و كادر هاي مهم حزب و همينطور صاحب منص
، به زندان پلچرخي ؛ واكنشها ي مذبوحانه اي را از جانب  شماري از ...  و " شوراي انقالبي"دفاع و اعضاي 

اينان درهر كجايي كه فعاليت تخريبي بر ضد  فركسيون نازدانه . اعضاي آن فركسيون در خارج از زندان بار آورد 
تداوم اين فعاليت ها . د  حركات و جنب و جوششان شديداً  مراقبت و نظارت مي شد پرچم داشتند ، توسط خا

 منجر به بر كناري دو صد تن صاحب ١٣٦٤ ميزان ١٣باري فعاليت هاي ضد دولتي و ضد  پرچمي اينان در [  
 سر انجام ] منصب ، تنزيل رتبه  و تني چند هم به سفارت خانه هاي كشور هاي وابسته شوروي فرستاده شدند 

عناصر گرفتار شده ي خلقي در دوره  استنتاق و بازجويي  با . موجب بر كناري و يا گرفتاري شان مي گرديد 
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اندكترين فشار رواني از جانب مستنطق پرچمي خادي شده ، به گناه خودشان اعتراف كرده ، از كرده و ناكرده 
 نمودند و پيش از تعيين مدت حبس خود ، ي شان  با جبن و ترس ، ذلت  و شرمساري ابراز ندامت مي

  . داوطلبانه  شامل گروه هاي استخبارات زندان شده ، به فعاليت سياسي و اطالعاتي برضد زندانيان مي آغازيدند 
 دردوره تحقيق و شكنجه ، همچنان در دوره ي نظارت زندانيان در كوته قفلي هاي اينهايكي ازمشهورترين 

اين . » به اعدام برابر ساخته بود«  زندانيان دهها زنداني را  يبود كه به گفته» تيغالم غوث هرا« صدارت ، 
 كه وي رامانند -عنصر بسيارمكار، زيرك و با هوش كه خود زنداني بود ، با شگرد هاي نويني از سايرمحبوسين 

 " خر قيوم "به نام  اعتراف مي گرفت ؛ همچنان  قيوم  كه در واليت قندهار -خودشان زنداني مي پنداشتند 
مرتكب جنايات بيشمار در آن واليت شده بود ، درزندان ] كندهار[ معروف بود و به سمت منشي كميته واليتي

 " كوته قلفي"در يك ... با زندانيان چپ انقالبي ، مثل زنده يادان سيد بشير بهمن  ، مسجدي  و ] "١ بالك"[
  .قيد مي شود 

 ، مربوط "٢بالك" و "١بالك"اير  بالكهاي  زندان پلچرخي ، به استثناي   اداره س١٣٦٢بعد از حوت سال 
به همين سبب فعاليت استخباراتي خلقي هاي .  شد - KGB اين عضو اصلي  -وزارت داخله  گالب زوي 

توظيف شده در داخل سلولهاي زندان پلچرخي محسوستر و ملموستر شده رفت ، به خصوص در آن بخشهايي از 
اينها در حلقه هاي آموزشي و پرورشي احزاب اسالمي كه در درون  . ربوط وزارت داخله شده بودزندان كه م

سلولها  داير مي شد ، اشتراك نموده وظايف و فعاليت هاي متنوع اطالعاتي را انجام مي دادند ؛ من جمله 
پشتونهاي احزاب اسالمي را در اختالف نژادي ، قومي ، زباني ، منطقه يي رانيز بين زندانيان بيشتر دامن زده ، 

گاه گاهي دامنه اين مخالفت ها منجر به . تقابل با تاجيك ها و ساير اقوام دري زبان آن احزاب قرار مي دادند 
بايست به طور فشرده توضيح كرد كه  نفوذ كنندگان اعم از خلقي و . خونريزي بين طرفين مي گرديد 

 در حلقه هاي آموزشي و پرورشي احزاب اسالمي جا باز مي نمودند كالً به دو صورت) "سازايي"همچنان (خادي
:  
 خلقي هايي كه هيچ گونه فعاليت  و يا سابقه اي در احزاب و تنظيم هاي مذكور نداشتند، در داخل زندان -) ١

و از طريق خلقي ها و خادي هايي قبالً نفوذ كرده به داخل  تشكل اخواني ها  به مسئول حلقه منحيث مسلمان 
  . مي شدند  مجاهد معرفي شده داخل حلقه مورد نظر شان

اينها يا .  خلقي هايي كه سابقه فعاليت و عضويت در تشكيالت فوق را پيش از زنداني شدنشان داشتند-) ٢
. در آن تشكيالت داخل شده بودند ] "حزب دموكراتيك خلق "[ نفوذي بودند و يا در ضديت با حزب شان

به گمان اغلب ، نه به يقين ،  قبال ً نماينده ( ره دوم ، خلقي نفوذي  مال حكيم مجاهد نمونه برجسته ي  پيك
 فعاليت سياسي "حركت انقالب اسالمي افغانستان"وي در داخل تنظيم . مي باشد ) طالبان در نيويارك 
وي در .  گرديد بعد از به دام انداختن حلقه و يا حلقات تنظيم مذكور، خود نيز زنداني. استخباراتي داشت 

 ي كوهدامن مربوط سراي "دهكو" از -» مالي  لنگ« در حلقه ي "٦بالك"سلولهاي زندان پلچرخي از جمله 
 به دفتر ٣و٢مال حكيم مجاهد  معموالً شب ها بين ساعات . خواجه منصوب به تنظيم فوق تدريس مي شد 

  . آن دفتر مي سپرد اطالعات زندان احضار مي گرديد و اطالعات به چنگ آورده را به 
كشتار هاي دسته ] اصلـي[ منهاي اعضاي رهبري شان كه مسئول (       اكثريت خلقي هاي زنداني شده 

تعدادي زير پوشش .  در سلولهاي مختلف فعاليت هاي گونه گون داشتند) جمعي ده ها هزار زنداني  مي باشند 
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برخي ديگر شان . استخباراتي را نيز انجام مي دادند حزب اسالمي حكمتيار منحيث  باشي وظيفه گرفته ، امور 
 "٢ شفاخانه بالك" سرطبيب " غيرتمل"مثل(ها » شفاخانه«، »كتابخانه«در محراقهاي اطالعاتي زندان از قبيل 

 ، مصروف و مشغول كار )عزيز و خليل برادران  (  يعني كارگاه زندان"سنگر زندانيان تسليم شده"، به خصوص )
همينطور شماري از مال هاي  قبالً تربيت شده ي خلقي در پيشاپيش نماز گزاران سر . باراتي بودند و بار استخ

و . ، فريب  بدهند » زندانِ كافر ديده « بر زمين مي نهادند ، تا در آينده هموطنان شانرا زير عنوان رهبر مذهبي 
 "كنج" و" دولت خدا داد "گفته خودشان اما  هيئت رهبري خلقي ها  كه در مخالفت با دولت دست نشانده به 

 رمزي بود كه توسط اعضاي رهبري خلقي ها در مورد گروه گالب زوي ، وطنجار ، صالح زيري ، "كنج"( 
قرار داشته و آنا ن را به خاطر ) كه با دولت كارمل  پيوسته بودند ، به كار برده مي شد ... پنجشيري ، سروري و 

به گفته ي . [ ورد انتقاد قرارمي دادند ؛ كدام  ارتباطي با اطالعات زندان نداشتند اشتراك در كابينه كارمل  م
مسئولين زندان خبر چين هايي را از ميان   ) :  بگفته خودش دررهبري قرار نداشت-زدورم( يك تن از آنان 

 به گفته ي يكتن از فردي بسيار نزديك به امين جالد كه. سلطان از هرات : شان برگزيده و توظيف كرده ؛ مثل 
. "وي يگانه فردي بود كه با تفنگچه اش بدون تالشي نزد امين رفته مي توانست "اعضاي رهبري آن فركسيون  

اشرا به وي داده بودند ، روز » وعده«سلطان به آرزوي رهايي و مقرري دوباره اش به سمت معاون خاد ، كه 
ايت پليد و آدمكش حرفه اي را به همين وعده ي معاون مشاورين روسي زندان اين  فرد نه. شماري مي كرد

رياست خاد شدن ، وادار به  جاسوسي  بر ضد  رهبرانش ساخته بودند ؛ عبيداهللا محك  كه فعالً  در بخش 
كليوال مردي [ مشغول است ؛ آقا محمد تالش ننگ مليت هزاره ؛ كليوال ... و  به نطاقيBBCپشتوي راديوي 
را با ساير  هميشه موضوع اي  قد بلند كه هميشه با احترام از جالد خاد نجيب ياد آوري كردهبود  الغر اندام با

 چرا تو ":  آمد  به داكتر شاولي گفت كه "١بالك"داكتر صاحب نجيب كه در « : زندانيان در ميان مي گذاشت 
امين بود كه هميشه از جمله وابستگان ( » مستري«؛  ] " است CIAنمي فهميدي كه داكتر درمانگر عضو 

كه هم دخشان شريك تمامي جنايات منصور هاشمي در ب[؛ آذرخش حافظي ) فحش و ناسزا نثار امين مي كرد
؛ ]  دولت دست نشانده امريكا بوده به چور و چپاول تاجران مشغول مي باشد " اتاق هاي تجارت"اكنون رئيس 

  .» . نيز از همان طيف به شمار مي روند 
 بنگريدكه چگونه  ) امپرياليزم  جنايتكار امريكا( صاحب اش نندگان گرامي  به دولت دست نشانده و     بلي خوا

اين قاتالن ده ها هزار افغان را در حضانت خود قرار داده با بي شرمي ادعاي به اصطالح  محكمه اينان و 
  .همپالكي اخواني شانرا در اوايل تجاوز ، از شيپور كرزي پف مي كرد 

  :) نبرد ميان از خود بيگانگي وخود آگاهي ( خني پيرامون  حاالت رواني زنداني   س-  ٣

در هر لحظه زود  ، زنداني را  دولت عمل كردهقهريهزندان به مثابه دهان و دندان قوه  كه  بايد تذكار داد
 توان گفت  كه دراصل مي.  ، و سراپا مطيع و فرمانبردارش بسازد كند  خوردشگذر ، ده ها بار مي جود ، تا 

بوده كه )  به مفهوم اطالعاتي (  استخباراتي - فشرده ي سياسي محراق هاي بسيار بسياربهم زندان خود يكي از
. دولت ها مخالفين شانرا در آن محل ، هر آن و هر لحظه تحت نظر داشته ، حاكم بر سرنوشت آنان مي باشند 

غير قابل باور ؛ حتا براي قلم به دستان سطحي نگر و (بل باور مي كوشند كه با قيد و نظم  بسيار شديد و غير قا
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و دسپلين استخوان شكن و غير انساني ؛ تمامي حركات و سكنات ، ادا و اطوار ، چگونگي گپ ) ساده انديش 
رفتن )  دستشويي ( زدن و نگاه كردن ، ايستادن و نشستن ؛ حتا خوابيدن و در خواب حرف زدن و به تشناب 

تحت نظر داشته ، در واقع امر  تمامي عادات و كردار وي را مطابق دستور العمل هاي ) دقيقاً ( ا نيززنداني ر
 ؛ تغيير  دهند ، و زنداني را از تمامي داشته هاي فرهنگي و كليه ارزشهاي عنعنه " بااليي ها "وضع شده ي آن 

 تلخ و شيرين زندگي ا ش ؛ از تجربيات و يي اش كه به آن باورمند است ؛ از عادات و كردارش ؛ از خاطره هاي
مهارت ها  و لياقت هايش؛ از فرهنگ معاشرتي اش ؛ و هول انگيزتر و مدهشتر از آن ؛ از فرزند ، همسر ، پدر و 
مادر و عزيزانش ؛ واز  عزيزترين چيزش ، يعني  از همه راه و رسم اش ؛ از باور ها و اعتقادات سياسي اش ؛ و از 

همان از خود بيگانگيي كه ماركس در مورد طبقه كارگر به كار برده ، . لمي اش ؛ بيگانه سازند اندوخته هاي ع
؛ در همين عرصه مصداق  عملي پيدا ) اليناسيون (  توليد كرده بيگانه مي شود  خوديعني از چيزي كه كارگر

  .مي كند  

 رژيم هاي وابسته و دست نشانده  ؛ چون زندانيان آگاه ، دلير ، متعهد ، مبارز ، آزاده و شديداً متنفر از
خسرو روزبه ها ، اشرف دهقاني ها ،سعيد سلطانپوري ها، وارطان ها، در ايران  و در دوره صدارت هاشم جالد 

چرخي ها و در دوره حاكميت ... داكتر محمودي ها ، عبدالرحمن بلشويك ها ، سرور جويا ها ، غبار ها، 
لهيب ها ، رستاخيز ها ، سرمد ها ، مجيد ها ، بهمن ها ، : و دست نشانده پوشاليان ، يعني دولت وابسته 

در اين عرصه ي  مسجدي ها ، نادر علي ها ، مير ويس ها، وساير فرزندان مبارز و باورمند به امر آزادي مردم ، 
 متخصصين بسيار به هم فشرده ، هم از مبارزه بر ضد رژيم دست نمي كشند ، وهم نمي گذارند كه مشاورين و

زندانيان معتقد . شكنجه و روانشناسي ، آنانرا از خويشتن خويش جدا  ساخته  به جسم ميان خالي مبدل سازند 
و باورمند  به امر رهايي انسان از اشكال ظلم و تعدي و تجاوز و استثمار و استعمار و چنگال سياه خرافه هاي 

رآن جو مدهش و مرگبار زندان ، مقدم بر همه ابعاد آن ، در خنده بر انگيز دين و مذهب  ، اين شكل مبارزه را د
و زندان را به جبهه جنگ تعرضي ، بي امان و پيگير، برضد دشمن طبقاتي وملي يعني نيروهاي . نظر مي گيرند

اشرف يا به گفته رفيق . وابسته به ارتجاع وامپرياليزم ودولت وابسته و يا دست نشانده ؛ تبديل مي نمايند 
  : ي دهقان

براي يك مبارز ، مبارزه  مكان و زمان مشخص نمي شناسد و هر شرايطي براي يك انقالبي مي تواند « 
 .در واقع براي مبارز، مبارزه پايان  ناپذير و بي حد و مرز است. محيطي باشدكه در آن به مبارزه خود ادامه دهد 

دشمن  در مورد زندانيان اين است  كه آنها را از در شرايط زندان عمومي با آگاهي به اينكه هدف و تمام مساعي 
پر داختن به مسايل سياسي  و به طور كلي از امر انقالب  و خدمت به خلق دور ساخته و به خيانت و بي طرفي 
و حد اقل بي عالقگي وادار نمايد ،  بايد هميشه تالش نمود كه نيرنگ هاي دشمن افشا گردد تا بتوان با آن  به 

به هر صورت بايد اين واقعيت را در نظر داشت  كه با وجود اينكه  در زندان اسير « و يا » خاست مقابله بر 
 ولي در واقع  كسي ما را جز خود مان  مجبور به ؛دشمنيم و دشمن تمام آزادي هاي بيرون را از ما گرفته است 

مبارزه مي بيند ،  زندان به هيچ وجه به براي  يك انقالبي راستين كه زندگي را تنها در . زندگي در آنجا ننموده 
چرا كه در زندان  هم او مي . حتي در زندان . يك انقالبي هميشه آزاد است .  عنوان ضد آزادي مفهومي ندارد 
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اگر در شرايطي اسلحه به دست گرفتن  . تواند به مبارزه ادامه دهد و همين ادامه  مبارزه براي او آزادي است 
ه مبارز بودن باشد ، در شرايط ديگر در زندان از هر مكاني بر عليه دشمن استفاده كردن ،  وجنگيدن شرط مبارز

به هر .  مبارزه چيست ؟  تسليم نشدن بر هر آنچه كه با رشد و تكامل در تضاد است . نشانه مبارز بودن است 
 شكل مناسبي از مبارزه هر محيطي بنابر شرايط خود. آنچه يأس آور است  وسخن از مرگ و خاموشي مي گويد 

انقالبي راستين كسي است  كه در هر محيط بنا به مقتضيات  زمان ، به مسئله اساسي مطرح شده  . را مي طلبد 
 و ٢٦٣-٢٦٢ صفحه هاي - اشرف دهقاني "حماسه مقاومت "كتاب (»  . در آن محيط ، پاسخ درستي بدهد 

٢٦٤(   
 زندان درحالت آماده "١بالك"بود كه نگهبانان ١٣٥٩ سال نمي دانم در كدام روز نيمه دوم ماه  ميزان

مفاهيم فشارو تضييق ، . خفاش خاموشي باز هم بر فضاي سلولها ، بي صدا به پرواز آمده بود . باش درآمدند 
،  ضرب و شتم ،  تحقيق و شكنجه ، هر يك  ) "تجسس و انهدام"( دسپلين و انظباط ، نقل و انتقال ، تالشي 

حول و هراس ، . ريمن خون آشام از تابوت زمان ِ درجا زده ، بيرون شده به حركت در آمده بودند به سان اه
وحشت و دهشت ، درد و زخم ، چرك و التهاب ، اندوه و ماتم ، يأس و نا اميدي را به هر گوشه و كنار ، و به هر 

در .  و دم كرده ي زندان مي افشاندند زاويه ، و به هر بعد پيدا و ناپيداي درون و بيرون سياهچال هاي نمناك
اصل اين وحشت و نا اميدي بود كه حاكم مطلق و خداوند بي چون و چراي زندان بود ، كه در آن شب 

 باهم ٩علت آماده باش نگهبانان را در زير عنوان ( پراضطراب و ظلماني چهره كريه شانرا  نمايان مي ساخت  
  ).يكجا خواهيم خواند 

ما زندانيان همه تا مرز لمس مطلق . » مطلق  اصالً وجود ندار ، همه چيز  نسبي است « : هد گفت       كي خوا
اساساً هر زنداني در هر كجاي دنيا كه درقيد و بند و زنجير باشد ، مطلق را مي شنود ، مطلق را . رسيده بوديم 

  . لمس  مي كند  و مطلق را مي بيند و با مطلق به نبرد برمي خيزد 
 هر روز كه مي گذشت من از نهايتي ": مردي زنداني اهل نايجريه در كنفرانس بين المللي در الگوس گفت « 

   ] *[  » " از اميد مطلق به نا اميدي كامل -به نهايت ديگر نوسان مي كردم 
اه هر گ.  اساساً كشيده شدن زنداني در بين دو قطب اميد و نا اميدي مطلق ازماهيت زندان بر مي خيزد 

زنداني با اين دشمن بي رحم ذهنش به چنين نبردي برنخيزد ، به طور قطع قدرت تعقل اش را  يا به تدريج و 
اندوه مطلق ، وحشت مطلق و نا اميدي مطلق بر دل و دماغش . يا بطور آني و به يكبارگي از دست مي دهد 

ميرد و از خويشتن خويش  ذهنش مي. در همين مقطع است كه مرگ ذهنش فرامي رسد . مسلط مي شود 
با لبخند ) توده اي هاي  افغانستان ( بگذار چيز فهمان وطن فروش . او از خود بيگانه مي گردد . خالي مي شود 

تمسخرآميز بر اين  برداشت زندانيان آگاه و ژرف انديش از جو زندان ، درنگ نمايند ، و با ذلت يك مزدور از  
دشمنان ما چقدر هذيان « خم شده ، اظهار دارند كه گويا ] امپرياليزم امريكا [ نظر افتاده و به پاي بادار جديد

مي گويند ، خبر ندارند  كه رفيق فيلسوف ما احسان طبري در ياداشت هاي فلسفي اش اين نظر را رد كرده ؛ 
  )١(.  » ... حتا از انشتينن  هم بهتر به موضوع پرداخته 

 -  خوانده »مسلخ انديشه و اميد « آنرا ] بدرستي[ كه سعيد سلطانپور -يكي از خاصيت هاي تباهكن زندان 
اين است كه  تفكر و تخيل  زنداني را به جانب مطلق انديشي مي راند ، يعني تا مرز نهايي اندوه ، و سرحد 
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آخري وحشت ، وآخرين پله نا اميدي مي كشاند ؛ تا تضاد ميان خوشي و اندوه ، ميان شجاعت و ترس ، ميان 
يك . اميد و نا اميدي ، با نشست دايمي  اندوه وحشت و نا اميدي به جاي  متضاد شان در ذهن ، منتفي گردد 

ذهن هميشه غمين و اندوهبار ، هميش وحشت زده و نا اميد  سر انجام   بدون حضور ضد شان يعني مسرت و 
  .سرور ، شجاعت و  اميد ؛ نابود مي شود  

لين تالشيي كه از وي به عمل مي آيد ، سنگين ترين  ضربه را بر مغز و روان او و نخستين مرحله گرفتاري 
 ميدان نبرد ميان مرگ و - كه خود شكنجه اي است  رواني -  آغاز تحقيق  .كندخودش و خانواده اش وارد مي 

  .زندگي را در ذهن هر زنداني پهنا مي دهد
 كردن زنداني از اجتماع ، در مجموع ، آنرا بار آورده  كه  جدا- مرگ ، يعني اندوه و هراس و نا اميدي اصالً

، يعني شجاعت و اميد به برگشت به اجتماع فاميلي و اجتماع  محيطي ، يعني  ، مسرت  زندگي يعني خوشي-
  .آزادي خودش و مردمش كه استعمار آنرا سلب كرده است 

ر نوع خوشي و مسرت و آسايش  جالدان مي كوشند تا زمينه پرورش يك طرف تضاد كه مشتمل است بر ه
و رفاه موقتي ، و هر شكلي از شجاعت ، واكنش و اعتراض در برابر ناهنجاري ها  وهر نوع اميد به آزادي و 

با اشكال و شيوه هاي آزمون شده و تازه كشف گرديده ( رسيدن به اجتماع را در ذهن ، در روح و روان زنداني  
نمايند كه مانع ريزش آب  روح پرور و جانبخش ي سرور و مسرت و متالشي ساخته  سدي محكمي  ايجاد ) 

سدي كه  سامان و مصالح آن همان فشار . شجاعت و اميد و آزادي به ذهن  تشنه ، ملتهب و تبدار زنداني گردد 
هاي استخوان شكن و تضييقات عجيب ، همان  نظم و انتظام غير قابل باور ، همان ضرب و شتم دايمي ، همان 

اينجاست كه زنداني احساس مي كند به .   ؛ مي باشد  روز وير و توهين هميشگي ، همان كشتار هاي شبتحق
  .طرف مطلق انديشي رانده مي شود 

همه با هم در شب و روز هاي اول دهها بار و ، ...  حمالت درد و رنج و اندوه و ادبار و وحشت و نا اميدي و 
مراتب بيشتر از پيش ، در ذهن زنداني جاگزين شده  ريشه هاي زهرآگين  صد ها بار و در فاصله هاي بعدي  به 

در همين روند  به خوشي اندك اش ، به كوچكترين ابراز . شانرا در پهناي بي نهايت مغزش مي دوانند 
شجاعتش ، يعني عكس العمل و اعتراضش ، به كمترين اميدي كه دل و دماغ اشرا  به خود مشغول ساخته ، 

  .د  نقطه پايان مرگبار بگذارند مي خواهن
 اگر اين بار به ؛ حال ببينيم خوشي ، شجاعت واميدش به آزادي چيست ؟ زنداني از تصور رفع مشكلش كه 

آرامي دفع حاجت  نموده بتواند ؛ اگر اينبار اجازه دهند  پايوازش بيايد و خبري از خانه اش بياورد ؛ اگر از 
 بچه "نم جوانش كدام اطالعي برايش بياورد ؛ اگر خانم جوان و عفيف اش را اوالدش ، از مادرش پيرش ، از خا

 هاي خادي به جدا شدن از وي تشويق كرده باشند چه خواهد كرد ؛ اگر پسر تازه جوانش را خادي ها "بازنگر 
گرم براي به خدمت نامقدس عسكري سوق دهند ؛ اگر وي را بد راه و بيراه بسازند ؛ اگر بتواند يك آفتابه آب 

شستن تن و بدن بويناك و شبش زده اش  بيابد ؛ اگر اينبار سرباز، مثل دفعه پيش لباس هاي شسته و  پاكيزه  
 تن و بدنش آن را "شستن"اشرا كه در فاصله ميان  ميله هاي آهني دروازه تشناب خواهد گذاشت تا بعد از

 نيندازد و بي نمازش نكند ؛ اگرچنين كند به  سرباز بويناكبپوشد ، به داخل تشناب و بر روي آب آلوده به مواد 
از تصور استفاده انساني از تشناب ، از تبارز واكنش در ... . اعتراض شديد نمايد و يا به آن مزدور حمله  كند 

 - زودگذر "مالقاتي" و از تجسم صحبت با عزيزترين كس اش در هنگام  روسبرابر دسپلين غير انساني مزدوران
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فاميلش را  اعضاي  وي و"پلك زدن"حتا ؛  اي كه " چهار چشمه "هار دقيقه ، آنهم درحضور سگي سه يا چ
 ، از تصور اينكه از زندان رها خواهد شد ، خوشي و اميدي  زود گذر به زنداني دست مي -دقيقاً زير نظر دارد 

 بسيار حقير و ناچيزش هم  نمي گذارند به همين خواسته هاي] هيچگاهي[روسي   جالدان مزد بگير؛ وليدهد 
بايد انجام  يابد ، تا يك  ) در كمتر از دو دقيقه ( در نوبت تشناب ، در اثناي دفع حاجت كه به عجله . برسد 

به شدت بر روي ميله هاي آهني ... چوب دست سرباز پليد .  اش بماند ]شستن تن[دقيقه وقت براي جان شويي
در گشت بعدي هرگاه زنداني لباس هايش را از ميان ميله هاي آهني  . تشناب ها  كوبيده و يا كشيده مي شود

سلولي كه به عوض تشناب از آن استفاده مي نمايند نبردارد ، سرباز با نوك چوب دست لباسهاي پاك زنداني را 
 به داخل تشناب نا پاك ، پرتاب مي كند كه زنداني بيچاره از ديدن لباس هايش بروي آب ملوس كف اتاق به

 -لباس هاي تر وآلوده شده اشرا با انگشتان لرزان برداشته . شدت خشمگين شده اعتراضي هم كرده نمي تواند 
  .روز پايوازي و مالقاتي هم نمي رسد ... .   و با شتاب آنرا مي پوشد و - " اوقات تلخي"با يك دنيا 

ن  اجساد جان گرفته ي خون آشاماني  در اين نبرد ، اندوه و درد ، زجر و حشت ، و يأس و نا اميدي ، بسا
بر خاسته از گور اعصار و سده ها ، به سراغش مي آيند و ذهن نهايت خسته و كوبيده اشرا از دست نوازشگر  

و به جاي آن ها خود . خوشي و مسرت و شجاعت و  اميدي اندك  و زود گذر مي ربايند و آنرا خالي مي سازند 
ر قبلي  مي خواهند  نشست شانرا بر روي قشر مغز زنداني بيشتر از پيش تداوم  اينبار نسبت به با. مي نشينند 

  . بخشند  
نبرد همچنان ميان  اميد به زندگي به شيوه انساني ، اميد به آزادي از يك طرف و نا اميدي و مرگ 

 تمركز مسرت و خوشي اگر زمانِ. تدريجي از جانب ديگر، در امتداد روز ها و هفته ها و ماه ها ، ادامه  مي يابد 
نسبت به بار قبلي ، به كم و كمتر و  كمترين ... ) بعد از نبرد با  متضادش (وشجاعت و اميد در ذهن زنداني 

 هر بار نسبت به بار  قبلي دوامدار تر گردد ، سر  در ذهن ويبرسد و نشست وحشت وترس ، اندوه و نا اميدي
جاي خوشي وشجاعت و اميد اندك به زندگي و )   هاو بيشترين هاميان كمترين( انجام در اين نبرد نابرابر 

و به حاكم مطلق و بي رحم ذهن زنداني مبدل مي . آزادي را ، اندوه وترس و نا اميدي بزرگ اشغال مي نمايد 
در همين برش حساس زمان است كه زنداني راه بيرون رفت ازچنگ  پوالدين و دندان هاي خونينِ اندوه . گردد 
اينجاست كه زنداني دست به .  ، يأس و نا اميدي را دربيزاري از زندگي ، يعني در خودكشي مي بيند وترس

  .خود كشي مي زند 
 در زندان ، خود كشي كردند ، آنان وشماري از  .تعدادي از زندانيان در زندان اعصاب خود را از دست دادند

 "دام به خود كشي كرد ؛ مگر نجات داده شد ؛ و يا در اق- در صدرات - از جمله يك تن فرانسوي در زندان خاد 
قبل از  (" كاكا محي الدين " طبقه اول سمت شرقي اتاق آخري طرف جنوب ، پيرمردي زنداني بنام "١بالك

كه هم اتاقي هايش -باره به اتاق اش برگشت ، صبح وقتزماني كه ازتحقيق و شكنجه دو)  1359ماه سنبله سال
يكي از زندانيان چپ كه هم اكنون در كانادا اقامت دارد و با [داخل تشناب خودش را كشت  در - خوابيده بودند

؛ همچنان يك مرد مسن بلند ]كرد تعريفچگونگي خودكشي وي را برايم ، نام و م سلول بودكاكامحي الدين ه
ق  من با وي هم اتا زندان ، كه شماري به شمول" ٢شفاخانه بالك" در " بي بي مهرو "قامت و مبارز ، باشنده 

؛ يا يك تن از ]ي بعدي؛ تشريح آن باشد در نوشتار ها... وهرگاه نمي كرد [بودند ، به نوعي خود كشي كرد 
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 به نام عالوالدين كه جواني بود ورزشكار، در زير شديدترين استرس هاي رواني "دافغانستان بانك"مامورين
وي هر باري كه فكر مي كرد خادي ها در . ف گذاشت اعصابش را از دست داد و قدرت تعقل اش رو به  ضع

هنگام مراسم نامزدي وارد خانه اش شدند ، گرفتارش كردند ، پيش چشم همگان تالشي اش نمودند ، و 
تحقيرش كردند ، جشن نامزدي اشرا، خوشي وسرورشرا به آتش كشيده  زنداني اش نمودند ، شكنجه اش 

در جريان حمالت مريضي كه . دند ؛ چه  حالتي به وي دست مي داد كردند وبه بيست سال قيد محكومش نمو
حدت آن تا سه هفته وبيشتر از آن ادامه مي يافت ، باالي هر زنداني كه مستقيماً به چشمانش نگاه مي كرد ، 

ي خاد. معروف ساخته شده بود  " عالوالدين ديوانه "وي از جانب اعضاي خاد در زندان به نام . حمله مي نمود 
   ) . در نوشتار هاي بعدي درموردش صحبت خواهد شد ... ( ها و جواسيس شرف فروخته  بر وي مي خنديدند و 

متخصصين  شكنجه  و روانشناسي ، زنداني را در چنين  جوي قرار  داده بودند كه نمي  شود به آن زندگي 
 زيستن آمدن ، هر رسيدن و تا سرحدفضاي نه زيستن نه مرگ ، تا مرز مرگ . گفت و نه مي توان مرگش ناميد 

 كه -براي بيرون رفتن از اين بن بست . دو را لمس كردن ، هر دو را چشيدن ، نه به اين ، و نه  به آن پيوستن 
 زنداني طور نا خود آگاه و يا خود آگاه به -نمي توان با كدام شيوه نگرش به تصوير و تعبير و تفسيرش پرداخت 

 " آزادي" كه برايش  باز گذاشته شده بود ، مي نگريست ؛ كه عبور از آن به " روشن "جانب يگانه دريچه اي 
در واقع تمامي وسايل و اسباب شكنجه هاي  جسمي و رواني وي را وادار مي ساخت كه . اش منتهي مي شد 

يندازد ، كه  نيم نگاهي ب" آزادي"به جانب آن دريچه ي عبور به سوي ) هر چند با نفرت و انزجار ( گاهگاه 
  كشورششرايط گذشتن ازآن آبرو و شرف و ناموس اخالقي و اجتماعي خود را در پيش پاي  دشمن متجاوز به 

در صورت . ، قربان كردن و بعد آن سر فرود آوردن در برابر خواسته هاي استعمار و  پوشاليان مزدورش بود 
اني  فعل و انفعاالتي  به وقوع مي پيوست و پذيرش  شرط و شرايط خداوندان  زندان ، در دل و دماغ زند

در دماغش به جاي اندوه و درد و رنج و دلهره و ترس و وحشت و يأس و نا .  استحاله اي صورت مي گرفت 
براي وي گفته شده بود . اميدي ؛ سرور و خوشي و شجاعت و اميد به آزادي و زيستن در اجتماع ، مي نشست 

تخفيف در مدت . دي  با دولت  به زودي  به آغوش گرم فاميل بر مي گردد در صورت پذيرش همكاري و همون
روزهاي  ورود خجسته سربازان " ؛ در" روز هاي جشن  انقالب ظفرنمون ثور"در . حبس اش داده مي شود 

 ويا  به نام "مريض صعب العالج " ؛ در روز هاي عيد ها ؛ در روز هاي جشن استقالل ؛ به خاطر "برادر شوروي
 ويا با امضاي تعدادي از افرادي محل اقامت اش و يا  " تبادله باسربازان و صاحب منصبان اردوي برادر شوروي"

تا زمان رهائي . [ و از امتيازات بهتر زندگي در خارج از زندان  هم مستفيد مي گردد . ، از زندان رها مي شود ... 
 "امتيازات خاص آن بر خوردار گردد ، از جمله كار در در زندان نيز مي تواند از ] كه به زودي فرامي رسد 

ديگر  مصيبت  نقل و انتقال هاي پي در پي ، ضرب و شتم ، مشكل تشناب ، خطر انتقال  . "كارگاه زندان 
و دهها خطري كه در زندان )  فقير و بيچاره را نيز زنداني كرده بودند " جذامي "دو سه تن ( امراض مثل جذام 

  .... هر آن  زندگي هر زنداني را تهديد مي كند ، با آن مواجه نمي شود و هر لحظه  و 

 اند كه چون دانه هاي الماس  مي آزاديدر چنين حالتي صرفاً زندانيان آگاه ، مقاوم و باورمند به مردم و 
 خون سان صخره هاي كنار ساحل در برابر شالق  موج هايو ب. كنند ، و نه خورد مي شوند درخشند ، نمي ش
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افشان شكنجه هاي جسمي و رواني ، به خود نمي پيچند ، و سر ِ تعظيم و تسليم ، در پيشگاه  شكنجه گران 
 خم نمي كنند ، و از خويشتن خويش جدا نمي - اين خادمان بي مقدار سرمايه  جهاني-مزدور و شرف باخته 

س از دشمنان آزادي ، استثمار ، لحظه اي هم بي نفرت و كين عميق و خشم شديد و انتقام مقدشوند ، و 
  . استعمار ، ارتجاع و امپرياليزم ؛ در زندان زندگي نمي كنند 

 زيست باهمي كه اختالف و در شرايط)  " انتقام و خشم ، نفرت ، كين "(بلي، كار برد عملي اين چهار واژه 
 متنفر و كين توز، خشمنده  داشته ، فردي، ، نقش بس مخرب و مصيبت آفرينتضاد طبقاتي وجود نداشته باشد

 ؛ كين و نفرت و و انتقام گير را مردم از خود مي رانند ؛ مگر در شرايط تجاوز و اشغال و انقياد و شكنجه و زندان
  .مي داشته باشدو سازنده كار برد اين واژه ها نقش نيرو آفرين و خشم و انتقام توده ها بر انگيخته مي شود

نويسندگاني كه به مسايل حاد سياسي و تحليل :   نيز توجه خواهند نمود كه خوانندگان گرامي به اين امر
قضايا و رخداد هاي نظامي و يا مسايل  تئوريك و يا حل معادالت رياضي و علوم مثبته مي پر دازند ، با خيال  

كه آن  بدين معني .  به كار  نگارش در زمينه هاي مورد نظر شان مبادرت مي وزند راحت  و آرامش خاطر
 كه  سرا سر يالتهابات و سوزش ها ، آن زجر ها و درد ها و شكنجه ها ،  آن نفرت  بي پايان  و آن كين و خشم

فرا مي گيرد و دل ) ديده هايش ، شنيده هايش (  وجود  كوبيده شده ي  زنداني را در اثناي نگارش  خاطراتش 
از آتش سوزان مبدل مي سازد كه هر آن احتمال  انفجار و دماغ و تار و پود وجود شكنجه شده اشرا به كوره اي 

به خاطر تداعي هرآنچه در زندان بروي روا داشته اند ، زنداني در وقت نوشتن ، خودش را . آن مي رود ؛ ندارند 
درد و رنجي را  كه متحمل شده ، توهين و تحقيري را . در زير شكنجه  احساس مي كند . در زندان مي بيند 

نگفته ، شكيبايي و مقاومتي را كه نشان داده ، آواز اعتراضي راكه در گلوگاهش خفه مانده ، چيغ و كه جواب 
فغاني راكه  در زير شكنجه كشيده ؛  همه و همه ، به يكبارگي  و با بي رحمي عجيبي در وقت نوشتن يا بيان 

  .  مي كشند  آنچه خود تجربه كرده ، به سراغش مي آيند ، و سرا پاي وجودش را به آتش 
. هر زنداني واقعي ، در هنگام صحبت در مورد مسايل و رخداد هاي درون زندان ، دچار هيجان مي گردد 

خون . عضالت چهره اش به لرزش درآمده  منقبض و گرفته مي شود . آرامش  قبلي خود را از دست مي دهد 
و . مي باشد ، هم  زبان گويا پيدا مي كند در رگهاي صورتش  مي دود ، سيمايش كه بيانگر مكنونات قلبي وي  
اعتراف زنداني به خواننده و يا شنونده ، . با پرسش كننده ، با  شنونده و با خواننده اش ، به تكلم مي پردازد 

  . مسايلي را عرضه مي دارد كه زبان به عنوان يك وسيله ارتباط گيري ازتوصيف اش عاجز است 
و زور و اجبار و خشونت  فراسوي انسانيت كشانده شده اند ،  از شرايط زندان ، بلي  قربانياني كه با  تحقير 

از تحقيق ،  ازكوه اندوه و درد و رنج  و شكنجه يي كه  بر شانه هاي خميده و زخمي شان سنگيني مي كند ؛ 
ست ، بيان هيج  جمله اي ، هيچ كالمي ، قادر نمي گردد عمق چيزي را كه بر آنان گذشته ا. صحبت مي كنند 

او در حالي كه مي سوزد ، مي نويسد ؛  در حالي كه آواز الفاظ ركيك ، دو و دشنام ، توهين و . دارد 
 مي  و بند بند وجودش را به آتش مي كشد  ،تحقيرجالدان زندان پرده گوشش را دريده ، وارد مغزش مي شود

نويسد ؛ در اثنايي  كه مزدوران ، نويسد ؛ در حالي كه به طرف اعدام ساختگي كشانده مي شود ، مي 
بلي ، در همچو حاالتي كه هر آنچه ديده و . مي برند ، مي نويسد ) از اتاقش ( همزنجيرانش را براي اعدام 

باچه مريضي هايي كه  پيش . شنيده و تجربه كرده ، در ذهن بي قرار و نا آرامش متبادر مي شود ؛ مي نويسد 
  .، در لحظه حمالت همچون مريضي ها مي نويسد از زندان به  آن مبتال نبوده 
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و .  كه به سان طفلي شوخ و گريز پا همواره از نزدش فرار مي كند ؛  مي چسپد " تمركز و دقت"زنداني به
 اضافه نويسي و در اثناي صحبت  ،تا وي را نگذارد كه در هنگام نگارش. مي خواهد  تمركز و دقت را نگهدارد 

ارد به مبالغه متوسل گردد ؛ نگذارد غير مسئوالنه بنويسد ؛ نگذارد به حاشيه بيفتد ؛  كذافه گويي كند ؛ نگذ
نگهداشتن چنين دقتي گريزپا و چنين توجهي در حال فرار ، كاري ... . نگذارد با حب و يا بغض بنويسد و نگذارد

با اين مشكل  ) نداني غير ز( است براي شخص اسارت كشيده ، بسيار و بسيار دشوار ، كه ساير نويسندگان 
  .  نگارش دست و پنجه نرم نمي نمايند هنگامرواني در 

 در طرح اين نوشتار شامل نيست كه بنويسم كه هر زنداني با چه عاداتي كه از زندان به ارمغان آورده واز [
 كه خواب آن ناحيه مشكالتي براي فاميل ، رفقا ، دوستان و اجتماع پيرامونش  ايجاد كرده  و كابوس هايي

از زحمات ورنج هايي كه  به خاطر باز يافت و ترميم اندوخته هاي ضربه . راحت را از وي ربوده ، سر دچار است 
  ].... ديده ، شكسته شده و پاشان گرديده اش در زندان ، تا هم اكنون مي كشد  واز 

 -  فرمان خاد به وقوع  پيوسته  به خاطر انتقال بهتر آنچه كه در زندان هايي تحت بخشاز اينكه درآغاز اين
 آگاهانه متن رويداد هاي عيني  درون زندان را باز نه كردم و  به انعكاسات  آن رويداد ها  و -به خوانندگان عزيز

  .بسا موضوعات ديگر درذهن و روان زنداني  پرداختم ،  پوزشم را بپذيرند 
  
     :  درنگي بر نقل و انتقاالت زندانيان-  ٤
  

، يعني خادي هاي مؤظف در زندان مخوف پلچرخي كابل كه تحت » دمات امنيت دولتيخ«جالدان 
به ) در سالهاي جنگ مقاومت(نظرمستقيم مشاورين نظامي شوروي ، اعم از روس ، تاجيك ، ازبك وغيره 

. ردند شكنجه و كشتار زندانيان آزاديخواه ما مشغول بودند ، زنداني را در يك سلول و يك بالك نگهداري نمي ك
   . از يك بالك به بالك ديگر و از يك سلول به سلول ديگرانتقال مي دادند وي را به طور متداوم

اكثر     و سلولهاي زندان براي مدت حد اقل چند ساعت و حد در واقع يك فرد زنداني تقريباً درتمام بالك ها
 و انتقال زندانيان در پايان اين بحث ، باز تشريح  عوامل نقل( از يكماه  گرفته تا دو سال و نيم به سر مي برد 

زنداني در گير و دار اين نقل و انتقاالت پي در پي ، باساير زندانيان از طيف هاي مختلف سياسي ، ) خواهد شد 
باطرق و شگرد هايي كه باز يافته هاي  ( البته به دور ازديد خادي ها ي پيدا وپنهان و يا در برابرچشم  آنان 

، ارتباط  ) ايط زندان و مناسبات متضاد مابين حاكم و محكوم ، مابين زندانبان و زنداني مي باشد ناشي از شر
  .  آنچه درساير جا هاي زندان مي گذشت ؛ تبادله معلومات  مي نمود   گرفته راجع به
بعد از  - زنداني آگاه ، رسالتمند وشديداً متنفر از رژيم ، كه مهم ترين و اساسي ترين  هدفش    مسلما

 افشاي جنايات رژيم در زندان مي باشد ، با يك جهان اشتياق و دلهره و با پذيرش اشكال -رهايي از زندان 
شكنجه ؛ حتا محاصره غذايي ، مي خواهد هر چه ، يعني هر حادثه و هر پديده و هر فعل و انفعالي را كه در 

 فراموشي "  وي با  تمام زجري كه از آشفته فكري و.بداند  زندان اتفاق بيفتد ، و يا به وقوع  پيوسته باشد ؛
وي مي كوشد نقشه پر .  خويش مي كشد ، همواره تالش مي ورزد چيزي تازه ايرا در زندان كشف كند "موقتي

 زندان را كه  ديوار هاي آن شيره ي عمر خودش ، هم رزمان و هم زنجيرانش را " تو در توي"پيچ و خم و
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در طول روز ها ، هفته ها وماهها و سالها ، وقايع داخل زندان را . ق به خاطرش بسپارد مكيده است ؛ به طور دقي
و با اين سياق  حافظه ي . به طور منظم  ومتواتردرصفحات ذهن شديداً ضربه ديده اش بگردش در مي آورد 

را فراموش  ] و حوادث ديده و شنيده[ صدمه ديده و مكدرش را تمرين داده ، مي خواهد زره اي از مسايل 
  .ننمايد 

 مي ايرانهم در زندان هاي افغانستان و هم در زندان هاي ...  زندانيان  آگاه و متعهد به امر آزادي 
در ساير بالك ها و سلول هايي كه خود  توانستند  احصائيه  و آمار بسيار مقرون به حقيقت مجموع زندانيان را

دراثناي نقل و انتقال ) همگان ( د ؛ زيرا كه آنها و ساير زندانيان در آن جا ها حضور نداشتند ، به دست بياورن
ازيك بالك به بالك ديگر ، از يك  اتاق  به  اتاق  ديگر ، از يك دهليز به دهليز ديگر، از يك منزل به منزل 

، به نحوي ديگر و از يك زندان به زندان ديگر ، به زودترين فرصت ممكنه و به دور از چشم  پاسبانان حرفه يي 
به يكديگر   زندانياني را كه قبل از انتقال ، با آنان هم اتاق و هم زنجيربودند و يا نبودند،شماراز انحا ، 

كه چون دايره اي خبيثه ، بدون درنگ و يا توقف ( آنان به خاطراينهمه نقل و انتقاالت  پيهم . برسانند  شان
در به شناخت سلول هاي مختلف زندان و زندان ها بودند و ، قا) مؤقت به گردش سرگيچه آورش ادامه مي داد 

  .آشنايي دقيقي با هر گوشه و كنار زندان داشتند 
  
  : علت  نقل و انتقاالت زندانيان -  ٥
  

 علت انتقال زندانيان از يك سلول به سلول ديگر ، از يك دهليز به دهليز ديگر ، از يك منزل به منزل 
يگر را در زير پيكره بندي نموده ، درپي آن خواهيم ديد كه چرا نمي گذاشتند ديگر و از يك بالك به بالك د

 " عرق پايش خشك نا شده "طور معروف . زنداني  در سلولي كه قبالً آورده شده بود ، مدتي اقامت داشته باشد 
يش هزار فتنه  كه در پهلو" آرامشي"نمي گذاشتند كه در يك اتاق به . وي را به سلول ديگرانتقال مي دادند 

  . نهفته بود ؛ دست يابد 
        به تنگـنايم نفـرسايد قفـس ، اي فـتـنه رسوا شو          

  "  رواز استـــگرچه صيد صيادم ، دماغـم مـست پـ  "     
سربازي كه با تبختر به داخل يك سلول مي آمد ، به طرف توشك و يا چپركت هر زنداني كه مي رفت  با 

نام تو  ... [ "  فالني نام تو اس ؟ ": مي كه بوي مرگ از آن  مي آمد ، نام زنداني را مي گرفت خشونت و تحك
 آن  " : زنداني در جواب جالد مزدور با آواز گرفته كه خوف دروني اش را نمايان مي ساخت ، مي گفت ]است 

ود گاز داني را مخاطب قرار داده ،  سرباز با خشونت  آميخته با تكبر، زن] آن نام من است   [ "نام مه است 
زود كااليته جم كو، زود باش كه از اينجه !   بي خي":  دهان خونين اش خبر مرگ را به گوش وي ميريخت 

سرباز كه اثرات ] زود اسباب و اثاثيه ات را بردار  عجله كن كه از اينجا تبديل شدي  ! بر خيز  [ "تبديل شدي 
زنداني بي . نداني مي ديد ، به آن لذتي كه در انتظارش بود ؛ دست مي يافت تحكم  جالدانه اشرا در چهره ز

جهت دچار تشويش كشنده نمي شد ، او در حين حال كه نمي خواست ناراحتي دروني در سيمايش نمايان 
ه فالن براي اعدام ؟ نه ، اعدام نخواهد بود ، چراك. سربازمرا به كجا خواهد برد « :  شود ، با خود فكر مي كرد 
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] اسباب و اثاثيه ات را بردار  [ " كااليته جم كو"زنداني را كه  روز پيش براي اعدام بردند ، برايش نه گفتند كه  
؛  پس مرا به كدام بالك ديگر خواهد برد ، در بالك اي كه من را مي برد آيا  باشي جاي  درستي برايم  پيدا 

مرا ، در رفت و آمدند به دفعات  كه  ده ها زنداني در شبانه روز خواهد كرد يانه ؟  اگر در نزديك تشناب جايي
جاي دهند چطور كنم ، آنجا تعفن و رطوبت بسيار زياد است ، از پاي نمانم ، در اين اتاق جايم از تشناب دور 

يي با آنها با من همدردي مي نمودند ، صحبت ها. دوستان خوبي كه از هرچيز بهتر است ، پيدا كرده بودم . بود 
  ببرد ،  آيا كسي را گرفته اند كه مرا مي شناسد "خاد صدارت" شان داشتم ، شايد مرا براي تحقيق به  ييهمه

در چنين صورتي  حتماً مدت حبسم را باال مي برند و يا اعدامم . ، نشود كه در مورد من گپ هاي زده باشد 
زنداني در . اً كوبيده شده اش خطور مي كرد به سرعت عجيبي اينهمه افكار در ذهن  شديد»  خواهند كرد 

 با متانت از جايش برخاسته به جمع و جور كردن و بستن اسباب مي شدحاليكه عميقاً ناراحت و شديداً  عصبي 
و اگر مزدور بي آبرو برايش . مي پرداخت ... و اثاثيه اش مثل بكس حلبي ، ترموز، آفتابه و سطل پالستيكي و 

و اگر ] توشك و بالشت و كمپل  خودت را هم بردار، زودباش  [ "!زود باش! ت را هم بگي   بستره ا"مي گفت 
زنداني مسن مي بود ، در آن صورت هم زنجيرانش فوراً توشك و كمپل وي را با  روي جايي بسته كرده بعداً آنرا 

ان مي داد از بردن بعضي  برخي زندانيان براي اينكه مزدور در انتقال  شان  شتاب نش.در پشتش مي گذاشتند 
و يا فراموش شان مي شد كه آنرا . اشياي كار آمد شان كه سنگين به نظر مي رسيد ، صرفنظرمي نمودند 

، ١٣٥٧ ثور ٧در هنگام نقل و انتقال داكتر شاولي صدراعظم  دولت كودتاي ننگين [ بردارند و با خود ببرند  
تمام ساز و برگ اشرا .  داشت " گوني" جالد بود ، يك جوال  يعني از جنايتكاران وابسته به باند امين تنكه يك

در آن مي انداخت و بر پشتش مي گذاشت و خيمده خميده با ساير رفقاي جنايتكارش از عقب سرباز روان مي 
 ] . دهن دروازه صدارت اشرا داشته بوده باشد ) نگهباني( داري رهي بلي ، سربازي كه شايد روزي افتخار پ-شد 

نگاه زنداني با يك جهان درد و اندوه و يأس ازسلولي كه با زندانيانش عادت كرده بود ، از سلولي كه به در و آ
درحين نفرت بي پاياني كه ازاين قاتلين (  زده اش "فنكس"دروازه و دريچه گك ها و ميله هاي آهني و سقف 

دنبال سرباز راه مي افتاد  و هم سلولي وي به . عادت كرده بود ؛ جدا ساخته مي شد ) روح و روانش داشت 
  .هايش را به دست  امواج  اندوه كشنده مي سپرد 

در روز پايوازي بعدي ، سربازان مؤظف آوردن كاال و پرزه خط  پايوازان براي زندانيان ، در همان اتاق 
محبوسين  كه همه وي ) ند نام همان زنداني انتقال داده شده را مي گرفت ( "...  فالني "درآمده ، جار مي زدند 

سرباز مؤظف  انتقال كاالي .   فالني را با كااليش چند روز پيش سرباز از اينجا برد ": را ميشناختند ، مي گفتند 
زندانيان ، كه خبر نداشت زنداني را باين شيوه از سلولش بيرون برده و به ذبحگاه فرستاده بودند ، به چند سلول 

 ، سرانجام  پرزه خط و كاالي زنداني اعدام شده را  دوباره به پايوازش  سپرده مي و يكي دو بالك ديگررفته
آه كه چه دشوار است . " بسيار گشتم ، چند بالك را گشتم ، پيدايش  كرده نتوانستم بگير كااليته ": گفت 

ه دركنج دهان بويناكش را از مزدور دني ك برانگيز  حتا تصور آن حالتي كه پايواز زنداني اين خبرغوغا ؛ترسيم و
  . كف لزوجي تراكم كرده ؛ مي شنود 

بگذار از چشم ديد هاي يكي از هزاران  پايواز زندانيان در پلچرخي ، يعني چشم ديد رحيمه توخي خانم 
 سال خدمت به مريضان كشورش را در شفاخانه علي آباد داشت و در مدت  تقريباً ٢٨كه افتخار ( مبارز نگارنده 
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 بدون وقفه به پايوازي  من به پلچرخي مي آمد ، شاهد عيني وقايع بي شماري  در عقب دروازه  سالي كه٨
و درهمين تازگي ها بخشهاي از خاطرات اش از پايوازي  را بدست نشر سپرده عمومي زندان پلچرخي  بود 

  : را در اين جا بياورم ) است
  [ " بـِگي كااليته ، زنداني ته  نيافـتـُم ": ر زنان زيادي را ديده بودم كه در هنگام  شنيدن اين خب« 

، دچار شوكه و رعشه شده با تمام جانشان چيغ مي زدند ، چيغي ] بگيراسباب واثاثيه  ات را ، زنداني ترا نيافتم 
به موي . به هر سو مي دويدند ، بر رويشان چنگ مي زندند . كه نه به آواز  انسان و نه به آواز حيوان شبيه بود 

با ناخن  جدار روي شانرا مي دريدند ، طوري كه خطوطي از  . شان چنگ مي زدند ، موي شانرا مي كندند 
بر زمين چرب و خاك مرطوب كه بوي . خاك را برسرشان باد مي كردند . خون بر رويشان  نمايان مي شد 

ن ، به خاطر اعدام زندانيان شان جايي كه  ده ها هزار ز(  امين را مي داد -خون دوران كشتار هاي باند تره كي 
 گفته سر و روي  خون "واي از براي خدا". ؛ مي افتادند ) توسط همين باند ، دچار همين حالت شده بودند 

ماتم و محشري به پا مي كردند . داد و فغان و شيون وناله و نوحه سر مي دادند . آلود شانرا به خاك مي ماليدند
عمق فاجعه ايرا كه باالي انسانهاي مظلوم اين سرزمين آورده بودند . زه در مي آوردكه قويترين قلب ها را به لر

گوشه اي آنرا در همين جا در برابر همين دروازه عمومي  زندان  مخوف  پلچرخي مي شد ديدكه روزي ، چگونه 
سته ؛ مادري طفلي دو سه ساله اي از ديدن آن حالت مادرش ، يعني مادري كه خاك و خون بر سر و رويش نش

كه چيغ زده ؛ چيغي كه آن طفل  تا قبل از آن روز نشنيده ؛ مويي كه تا آن روز كندن اشرا نديده ؛ گريه اي كه 
از ديدن چنين . تا آن وقت از وي  نشنيده ، به وحشت  افتاده از نزديك شدن به مادرش شديداً ترسيده بود 

 ، نمي خواست به آغوش مادر شديداً در هم كوبيده وضع عجيب ، طفل هم چيغ مي زد ، به شدت مي گريست
طفل فكر مي كرد ، مادرش ، . ي در زنجير بسته را پيداكره بود ؛ باز گردد يشده اش كه حالت شبيه ديوانه ها

، باديدن چنين صحنه اي رقت بار ، ساير پايوازان همه در فكر زندانيان ... يگانه پشت و پناهش چرا اينطور شده
. حالت تهيج  به آنان نيز دست مي داد . هراس طاقت شكني درسراسر وجودشان مي دويد . ند خود مي شد

 به جرم آنكه - نَگِريست ؛ ما زنان افغان كه گلوي اسيران ما " آسمان خدا "درآن لحظه هاي زمين سوز، اگر
ستيم ، خوني به رنگ اشك  در زير ساطور اشغالگران روسي قرار داشت  ؛ خون گري- آزادي را فرياد كرده بودند 

از ديدن وضع اين مادر و « :رحيمه بعد از بيان صحنه اي كه خود در آن حضور داشت عالوه نمود كه »  ...
طفلش در آن روز دچار يأس شده بودم ، به يكبارگي گفته ي يك  پرسنل طبي تاجيك شوروي كه در كلينيك 

 روزي در حضوردو سه نرس يكي از آنان را مخاطب قرار صحي مركزي كابل كار مي كرد در ذهنم متبادر شد كه
 دعاي سر مردان تانرا كنيد كه در كوه مي جنگند ورنه مثل ما مي شديد كه پايتان را بدون ": داده گفته بود 

    » "اجازه روس  برداشته  نمي توانستيد 
 گرامي  نگردد ، به همين براي اينكه سخن به درازا نكشد و موجب ناراحتي بيشتر  خوانندگان دلسوز و

نكته بسنده مي كنم كه  همسران زنداني و يا هر عضوي از فاميل  آنان  كه  چنين  فاجعه هاي تكاندهنده و 
]   بعد ها در رابطه پايوازي و مالقاتي صحبت خواهد شد [ در فاصله هرپايوازي . غير قابل تحمل را مي ديدند 

همه ي شان فكر مي كردند شوهرشان ، . بي نمي توانستند بخوابند در امتداد اين مدت ، شب ها را به خو
آنان بي صبرانه  .   ، اعدام كرده باشند"آدم خوران خود فروخته"برادرشان ، پسرشان و يا پدر شانرا مبادا اين 

ده است ؛ منتظر روزپراضطراب و پر مخاطره پايوازي  بعدي مي بودند كه بدانند براي زنداني شان  چه اتفاقي افتا
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در درازناي هر پايوازي چرخش دو .  پايوازي هيچ رسيدني نبودروز . مگر  روزها و هفته ها به كندي مي گذشت 
اثرات نهايت ناگوارو .   ، تن و جان شانرا مي ساييد و زره زره  شان مي كرددلشورگي و انتظارسنگ ، يعني 

نارامي ها . ودكان و جوانان و پيران شان مي نشست مخرب  چنين  وضعي ، برروح و روان خودشان ، اطفال و ك
و تنش هايي ناشي از چنين وضع طي ساليان بعدي در مناسبات بين فاميل و اجتماع بيروني تبارز  نموده  

  .مشكالتي را بار مي آورد كه از حل آن  عاجز مي ماندند 
كه لباس هاي زنداني را كه در اتاق  به عساكر هدايت  داده شد ١٣٥٩از آن تاريخ ، يعني نيمه آخر  سال 

ها و بالك ها پيدايش  نتوانستند  به قومانداني زندان تحويل دهند ، تا صاحب منصبان در موقع مساعد كه  
و در رياست خاد با بيرحمي و (  پايوازي به پايان رسيده باشد به پايواز زنداني بگويند كه اورا به خاد برده اند 

!  برو خواهر" ي  آميخته با خشونت مي گفتند  "ترحم" به يك زن ، با يك نوع الًثخشونت به پايوازش ، م
بار ها ديده و شنيده  ) "شوهرت به جزاي اعمالش رسيد ه ، ديگر اين طرفها  دور نخور كه برايت  خوب نيست 

فتند و به پايوازش ، پول و مواد تهيه شده ي زنداني اعدام شده را براي خود مي گر"مال خور"شده  كه سربازان 
  .رسيد ي ساختگي مي دادند 

مسئولين زندان روي  اهداف اطالعاتي ، سياسي و امنيتي  به نقل و انتقال پيهم زندانيان دست مي 
   .يازيدند

  : بگذارپيكره بندي نكات مهم  اهداف شان را در زير با هم يكجا مرور نماييم 
  
دانستند كه نقل و انتقال  زنداني از يك سلول به سلول ديگر،  در واقع آمرين روسي خادي ها به خوبي مي -١

ازيك دهليز به دهليز ديگر، از يك سمت به سمت ديگر، از يك بالك به بالك ديگر، به زنداني امكان  اين را 
همينطور پايواز در نبود  . نمي دهد كه به  چيزي شبيه آسايش و آرامش ؛ حتا به طور موقتي ، دست يابد 

و اين  از ديد .  اش در اين  يا آن بالك  در درياي از آتش و  اضطراب ، ده ها بارفرو برده مي شود زنداني
رنج .  مي بخشيد "تحكيم"كه به آن وابسته بودند را   بود ؛ زيرا پايه هاي قدرتي "خوب"جنايتكاران حرفه يي 

  . مي گرديد "گرانيموجب عبرت د"و نا اميدي و خاك بر سري اينان ،  و ذلت و تأثر
  نمي گذاشتند  كه زنداني در يك سلول ماندني و پاييدني شود ، تا مبادا با  ساير همزنجيرانش ارتباط - ٢

در واقع  احساس . عاطفي  بر قرارنمايد و ذهن اشرا تا مدتي از گزند  شكنجه هاي مرئي و نامرئي  حفاظت كند 
ي دانستند كه اين استقرار و اين نوع  تماس با همزنجيرانش جالدان به درستي م. خود آگاهي اشرا تقويه نمايد 

در ارتقاء بعدي زنداني به جانب رابطه سياسي و در نتيجه به هموندي و همبستگي رزمي بر ضد سيستم حاكم 
و اين . بر زندان در مقياس كوچك ، وسر انجام بر ضد تمام  نظام  استعماري به مقياس بزرگ تكامل مي يابد 

بدين معني كه در گام اول اعتراض واعتصاب و شورش را در پي . ن بسيار خطرناك تمام  خواهد شد براي آنا
خواهد داشت كه مسلماً انعكاس آن به  بخش هاي ديگر زندان ، و زندان هاي ساير واليات ، نيروي مقاومت 

 و به خارج از زندان  جاري ساخته ، سرانجام به درياي خروشاني مبدل مي گردد] در يك مسير[ بيشتري را 
  .سرازير مي شود و گستره جنگ مقاومت را پهناي باز هم بيشتري مي  بخشد 
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  در شرايطي كه دولت آماج ضربات بي امان نيروي هاي متهاجم  آزاديخواهان قرار مي داشته باشد ، با -٣
 و خشونت بيشتر اختيارمي سراسيمگي به واكنش هاي ديوانه واري مبادرت مي ورزد ، اين نقل و انتقاالت شدت

به خصوص زندانياني را كه  اطالعات زندان خطرناك  تشخيص مي دهند ، مدت اقامت شان  دريك . نمايد 
در شرايطي كه براي حل معضل اينان راه وچاره ي آني نيابند آنان . سلول  از  چندين روز بيشتر ادامه نمي يابد 
خش هاي آن  تحت كنترول و مراقبت بسيار بسيار شديدي قرار مي را در بخشي از زندان  كه نسبت به ساير ب

  .انتقال مي دهند ؛ و از همه مهمتر برشمار اعداميان  روز تا روزمي افزايند ) "١ بالك"مانند(داشته باشد  
  در صورت  اقامت دراز مدت ، زنداني با ساير همزنجرانش رابطه  برقرار كرده به گفت و گو هايي مي نشيند- ٤
گذشت روز و هفته و ماه و سال را كه هر روز آن برابر هفته و هر هفته ي آن به حد ماه و هر ماه آن به مقياس . 

سال در ذهنش نشسته ، يعني كندي و ايستايي زمان را كمتر احساس مي كند ، لياقت ها مهارت ها و داشته ها 
به اصطالح خادي ها .  يا از آنان متقابالً مي آموزد و بسا تجربيات اشرا به ساير هم سلول هايش انتقال مي دهد و

 و يا خودش به خود آگاهي سياسي نزديك مي شود و از دشمن " چشم و گوش زندانيان نا آگاه را باز مي كند "
  .شناخت بهتري پيدا مي كند 

ال مفاهيم  ديگري صحبت و حرف زدن و انتق . از خصلت هاي اصلي  انسان يكي اجتماعي بودنش مي باشد- ٥
.  به پيشرفت و تكامل امروزي نايل آيد  اجتماع بشري به طرف مقابل كه سبب گرديدهدرپروسه ارتباطمورد نظر

لذا  زنداني را كه در گام نخست از اجتماع ربوده شده و در اجتماعي نهايت محدود و متراكم كه زندانش خوانند 
همين اجتماع محدود و متراكم بماند ، او را از هم نوع اش پرتاب شده ،  نبايد گذاشت كه  به مدت دوامدار در 

تا به بي ( بايد  جدا كرد و مدت زيست اش را در اجتماع محدود زندان باز هم  بايد به حد امكان  تقليل داد 
،  كه اين شيوه  بانقل و انتقاالت پي در پي زنداني به كمترين زمان ممكنه امكان پذير ) نهايت محدود ساخت 

اينهمه به خاطري است  تا وي به انسان اجتماعي بر نگردد و احساس از خود بودن به وي دست .  گردد مي
  مبدل "ربات"زنداني را بايد به يك انسان ميكانيكي  يعني به يك . ندهد ، با خودش  براي هميش وداع نمايد 

   .خودآگاه نمود ، تا فرمانبر مطلق باشد ، نه  انسان متفكر و متعرض ،  پويا  و 
آدميزاد «  داستايوفسكي دراين مورد گفتاري دارد .  يكي ازخصلت هاي انسان خو گرفتن به هر چيز است -  ٦

 در زندان  در عمل ") مصداقي( به گفته يك تن اززندانيان ايراني» موجودي است  كه به هر چيز خو مي گيرد 
م شايد تحمل خيلي چيز ها در نگاه اول غير ممكن و به چشم خود ، درستي گفتار داستايوفسكي را تجربه كرد

 زنداني با هرچيزي كه درچهار ديواري "به نظر مي رسيد ولي پس از مدتي به سادگي به آن خــو مي گرفتيم 
زنداني با . مدت اين توافق يا سريع و تند بود و يا بطي و كند . سلول به نظر مي رسيد خودش را توافق مي داد 

  زده آن ، " فنكس"و جامد سلول هم انس  مي گرفت ؛ حتا با در و ديوار هاي مرطوب وسقف اشياي بي جان 
 ًĤدر حيني كه از مجموع اين اشياي جامد شديداً متنفر بود ، با حفظ همين تنفر، به آنها خو مي گرفت و قلب

وان مرد ، به جاي ديگر نمي خواست ازسلولش ، يعني ازسلولي كه  نه در آن مي توان زيست ، و نه در آن مي ت
انتقال داده شود ؛ حتا بودند شماري از زندانيان كه  مي گفتند حاضريم بر مدت حبس ما چند ماه افزود گردد ؛ 

   .انتقال ندهند] به كدام جاي ديگر[مگرما را ازهمين سلولي كه به آن  خو گرفته ايم 
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رد ، به كمك ساير زندانيان ويا خودش افراد  هرگاه زنداني در همين اتاقي كه  هم اكنون به سر مي ب- ٧
اطالعات و استخبارات را  شناسايي كرده  و درنتيجه از صحبت و دوستي  با آنان  دوري  نموده باشد ، در چنين 

جواسيس (  استخباراتي  يصورتي اطالعات از اين امر خبر شده وي را در سلولي مي برد تا عناصرمخفي مانده
را در سلول بعدي ارزيابي و شناسايي نتواند  و با  چند تا و يا يكي از آنان طرح دوستي  ) خاد  و همكاران شان

  .ريخته راز هاي نا گفتني اشرا با وي در ميان بگذارد 
  نقل و انتقال زنداني از يك سلول به سلول ديگر، از يك دهليز به دهليز ديگر، از يك منزل به منزل ديگر، - ٨

يگر و از يك بالك به بالك ديگر در اصل  پوششي بود كه زندانيان درهنگام بيرون شدن از يك سمت به سمت د
، همچنان اعدامي درحال انتقال به سرباز ... هم زنجيرشان به خاطر اعدام به واكنش دسته جمعي دست نيازند و 

 را داشته و محل  كه شرايط  خاص خودش"١ بالك"منهاي ( اين شيوه انتقال اعدامي .  مؤظف حمله ورنشود 
تجمع اعدامي ها از سراسر بالك ها و همينطور  جاي نگهداري خطرناكترين زندانيان سياسي عمدتاً قيد هاي 
بلند  و قسماً قيد هاي پائينتربود ،كه شماري از خادي و يا تسليمي مخفي  در ميان هر دو طيف وجود داشتند 

اين  شيوه ، يعني تاكتيك  انتقال  اعدامي زير عنوان تبديلي  . در ساير بالك ها تقريباً همسان قابل اجرا بود) 
  .به كدام  بالك ديگر ، در اعدام هاي انفرادي  مورد نظر جالدان بود ؛ نه اعدام ها و كشتار هاي دسته جمعي 

  در اعدام هاي  دسته جمعي نياز به اين بهانه نبود ، مسئولين روسي زندان و مزدوران  شان با برپايي 
علني تداركات  براي اعدام هاي دسته جمعي مثل خاموشي چراغ هاي زندان ، پخش موسيقي با صداي بسيار 

هايي كه بر  باالي پايه در  تمام بالك ها نصب شده بود ، مسدود ) loudspeaker(بلند و گوش خراش از 
 چهار روز در تمام - حتا تا سه ؛ دست مي يازيدند ؛... ساختن  دروازه  تمام بالك  ها ، همچنان سلول ها  و 

 به صحن بالك ها نمي كشيدند و از انتقال مريضان " كانتين"بالك ها زندانيان را براي تفريحي و خريد از
  .  زندان نيز خود داري مي كردند  "شفاخانه"عاجل به 

ن ، امكان ايجاد  ـ  واز همه مهمتر ، زندانبان نمي خواست تا زنداني از طريق توقف دراز مدت دريك مكا٩
روسها ومزدوران شان به نيكويي . هسته هاي تشكيالتي ومبارازاتي را به غرض اعتصابات و يا فرار به دست آورد 

ازاين رو آنها مي . مي دانستند ، كه ايجاد تشكيالت همان ، ودولت را به مبارزه حادتري طلبيدن همان 
پي ريزي گردد ، با نقل وانتقاال ت دايمي از آن جلو گيري كوشيدند تا قبل از آنكه نطفه ي چنان هسته هايي 

  . نمايند 
  
  :  سر بازان سر فروخته و  تـالشـي زندانيان -  ٦

    
 به مثابه شمشير -اساساً تالشي از نخستين لحظه هاي دستگيري يك فرد تا آخرين  دقايق رهايي اش

، درطي روز ها ، در بسترهفته ها و ماهها ، ودر  ساعت ٢٤درظرف .  بايد باالي سر وي آويزان باشد -داموكلوس
امتداد سالها ، صد ها بار نوك زهر آگين اين شمشير از روي پوست سر و جمجمه  زنداني عبورنموده بر قشر 

هرگاه اشكال شكنجه ي فزيكي و رواني كه باالي زنداني انجام شده . مغزِ شديداً شكنجه شده اش فرو مي رود 
اثرات اصلي و جانبي بسيار مخرب اين شكنجه ها را در مدت زندگي اش بعد از رهايي از ( وثبت ذهنش گرديده 
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 ضربه - صد ها و هزاران بار-، در تداوم حيات وي تا پايان زندگي اش )زندان ، براي لحظه اي از نظر دور كنيم 
ر، به همان سنگيني در ذهن وي تداعي شده ، هر با ) روز گرفتاريبه سان ضربه اولين  ( نخستين تالشي

  . نخستين بار ، ضربه هاي بعدي  را بر مغز و روانش وارد مي نمايد 
يورش وحشيانه جالدان شرف باخته خادي در نيمه هاي شب سياه بر حريم مقدس خانه اش ، بعداً تالشي  

، خورد كننده ترين سراسر منزلش ، تحقير و توهين در برابر خانم ، فرزندان، مادر ، پدر وساير اعضاي فاميل اش
ضربه اي است  كه گوهر غرور قومي ومليتي ، غرور ديني و مذهبي ، غرور افغاني و غرور باور هاي انساني اشرا 

اين ضربه كه به سنگيني كوه بوده ، ازهمان آغازين روز دستگيري  بر روح و روان اش مي نشيند ، . مي شكند 
 از دشمن كشورش  "مقدس"ميز نفرت و كين ، خشم  و انتقام  فقط با نيروي  سِحر آ. تكه تكه اش مي كند 

   .است كه مي تواند  اين گوهر هزار تكه  را دوباره  باز سازي  و احيا  نمايد 
و يا كاغذ و نوشته . زنداني را در اثناي گرفتاري ، تالشي مي  نمايند ، تا سالح گرم و يا سرد نزدش نباشد 

هيچ چيزي را در جيبش نمي مانند ؛ .  و مسموم كننده را با خود نداشته باشد و يا اشياي مشكوك و مواد مضره
، با خشونت و  بعد از ورود به خاد ، قبل از آنكه به اتاق تحقيق و شكنجه پرتاب شود. حتا دارو و دوايش را 

رد شود ، تحقيرشديد تالشي مي شود ، تا از گوهر وجوهر غرورشكسته اش اگر چيزي به جا مانده باشد ، خو
  . چنان خورد شود كه مايه يي نشود براي مقاومت هاي بعدي اش 

سال زندگي پر مشقت ؛ اما پر بار مبارزاتي را بر دوش مي ٦٧من نوعي از جواني تا هم اكنون كوله بار [ 
فرداي آن دهم سنبله (  شب ٢در ساعت .  از همان اوايل جواني مصاب  بودم "ميگرين"به مرض مزمن . كشم 
مشتمل بر قيوم ( كه حريم خانه ي ما مورد تهاجم  گروپ  مزدوران بي غيرت وشرف باخته  خاد )  بود ١٣٥٩

 برادر فاروق زرد " امين جالد "، امين دست دراز معروف به "حميد كومه كته "صافي ؛ حميد شتاب معروف به 
 ( "بازنگر"ان كوهستان مشهوربه عبداهللا  از قريه اوستاكار"بچه سرو"آمر سياسي وزارت  داخله كارمل ، عبداهللا 

( قرار گرفت )   وچندين تن نا نجيب ديگر " شاگرد مستري"، به سر گروپي لطيف شريفي مشهور به ) رقصنده 
به همسر مبارز و همسنگرم با اشاره  حالي )  جريان گرفتاري خويش را در نوشته هاي بعدي باز خواهم كرد 

چندين تابليت از آن دوا را كه در قطي كوچك فلزي گذاشته آنرا . ا به من بدهد  ر"يگرنام"كردم تا دواي ضد 
 فوراً از آن استفاده  كنم ، از جيب كُرتي ام بر داشته " مايگرن "هميشه با خود مي داشتم ، تا در اثناي حمله 

 ، "خاد صدارت"ل در تالشي دوم در داخ.  بوي نبردند " چهار چشمه "طوري به من داد كه سگ هاي زنجيري 
، دوا را "شريفي"يكي ازبي حيثيت ترين ، ذليل ترين و ناشريف ترين اعضاي گروپ گرفتاري ، يعني لطيف 

) اشاره به دوا  -اين(ي كه در خانه تان جيب هايت پاليدم اِ] من[  مه ": ازجيبم كشيده ابراز تعجب نموده گفت 
كه در ) » كفرگوت« ( "يگرن ا م"ؤظف در خاد  نوعيت دواي پس از آنكه  توسط  روسي  م. "در جيبت نبود  ؟ 

بين پوش بود ، تثبيت گرديد و بادار روسي اش براي  اين فرومايه فهماند كه در عدم استفاده از آن تابليت ها 
  ]مريض مي بايد شديد ترين سردردي را تحمل نمايد ؛ از دادن دوا برايم خود داري كرد 

ل و تحويلدهي ازيك زندان به زندان ديگر، از يك بالك  به بالك ديگر، از يك زنداني درهر نقل و انتقا
خواننده  . سمت به سمت ديگر ، از يك دهليز به دهليز ديگر و از يك منزل به منزل ديگر؛ تالشي مي شود 

 مي عزيز مي تواند وضع مسافر مشكوكي را كه در جريان وقوع يك حادثه تروريستي در ميدان هوايي  تالشي
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با اين تفاوت كه با آن مسافر با خشونت رفتارنمي نمايند وبا اين . شود ، در مخيله اش به حركت در آورد 
مسافركه در حال انتقال وي به جهنم استعمارمي باشند ؛ با  اهانت  وخشنونتي غير قابل تصور برخورد مي شود 

.  
تالشي اش ... ج و كنار دهليز سراپايش ؛ حتا هر زنداني پيش از اينكه  به محل مالقاتي برده شود ، دركن

زندانياني كه خود را متعهد مي دانستند كه فجايع درون زندان را بنويسند و يا اجراي كاري را از . مي شود 
آن نوشته ) چگونگي دست يابي زنداني به قلم و كاغذ باشد در صحبت هاي بعدي ( فاميل خود تمنا مي نمودند 

به خاطر همين ياداشت ها كه آنرا در قسمتي از . ن شان به خارج اززندان انتقال مي دادند را از طريق پايوازا
كاالي شان ، يعني لباس ها و اشيايي قابل مسترد به فاميل ؛ پنهان مي  نمودند ، در اثناي رفتن به طرف 

تند كه  اگر نوشته ي  افسران آموزش ديده ، دچار هراس و اضطراب شديدي مي  شدند ؛ زيرا  به خوبي مي دانس
خودشان ، بويژه شانرا افسران و يا سربازان از نزد فاميل آنان در جريان تالشي پيدا نمايند ؛ چه اتفاقي براي 

  . پايوازان شان رخ خواهد داد براي 
در درون اتاق ) شناسايي شده ها ( بلي ، زنداني در شرايطي اين ياداشت را مي نوشت كه عوامل اطالعات 

اكثراً ياداشت هايشان را درروز هاي پيش از پايوازي و دور از نظر جواسيس شناسايي . ه خواب مي رفتند ها ب
در )  در اتاق هاي عمومي ( نشان دريك اتاق اشده مي نوشتند ؛ زيرا ميدانستند كه  اكثراً خادي ها و همكار

يدند كه كدام شان مصروف نوشتن بر درهرصورتي زندانيان را مي پاي. شب پايوازي به نوبت كشك مي دادند 
شان پنهان مي نمايند ، ... ياداشت را در كجاي لباس هاي ناشسته و . خود مي باشند ... روي كاغذ يا لباس  و يا 

شيوه هاي ارتباط گيري خادي ها و همكاران  شان با  اطالعات ( تا آنرا كشف نموده به  اداره اطالعات  برسانند 
  ) . باشد به مجال هاي ديگر زندان  و باخاد ، 

 عمر شب را به - كه هردو ياران ديرينه اند -  مدهش و سكوت اضطراب گستردر لحظه هايي كه ظلمت
جانوران انسان نما باالي پنجه ي پا ، بدون سر و صدا ، يك اتاق و  يا چند اتاق انتخاب  . پختگي مي رسانند 

 كه - ازدرون دو حلقه يي به روي هم نشسته مودي را به سرعتمانند و ع ) T( شده را هدف قرار داده كليد 
بيرون كشيده ، به داخل اتاق - شده بود "ولدنگ"يك حلقه ي آن به دروازه و حلقه ي ديگرش به چوكات آن 

برخيزيد ، به  [ "به چيزي دست نزنين !  بي خيزين ": وبا صداي آميخته با خشم ، مي گويند . يورش مي برند 
با حالت سخت  زندانيان با فرياد حيوان گونه جالدان ، وحشت زده از خواب مي پرند و]   نزنيد دستچيزي 

 نمي توانند به ديوار و يا كردهكساني  كه در اين حالت تعادل خود را حفظ . از جايشان برمي خيزند   انگيزرقت
ران در اذهان شماري از زندانيان گپ پير مردان ، گپ داكت( گر تصادم مي كنند يبه  ميله چپركت و يا جاي د

 كسي را  مخصوصاً  كودكان و كهن ساالن  را نبايد دفعتاً از خواب بيدار ": متبادر مي شود كه زماني مي گفتند 
چنين حركتي روان كودكان را صدمه مي زند و كهن ساالن را به سكته .  مي شوند " شوكه "نمود كه دچار 

 "] ! شويد[  زود از اتاق خارج شوين ": زان هر يك  به نوبه خود  داد مي زنند سربا ) . "قلبي مواجه مي سازد 
 و مفهوم رفتن به پرتگاه مخوف  مرگ را در قشر دماغ فرو ميرودبرمغز زندانيان گداخته  نيزه اياين صدا بسان 

ان ، آنان را در دهليز سرباز. زندانيان همه ؛ چون هيپنوتيزم شده ها از اتاق بيرون مي شوند . شان حك مي كند 
ساير سلول هاي كه نبايد تالشي شوند ، با اين همه  سر و صدا  با و حشت از خواب بر مي . متوقف مي سازند 
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كسي از عقب دريچه گگ ، از  زير آهن چادر مي بيند كه از كدام سلول نفر را براي اعدام بيرون مي . خيزند 
نرا به دروازه آهني اتاق نزديك ساخته اند ، مي خواهند بفهمند كساني هم به مدد گوش هايشان كه آ. كنند 

  . جالدان چه وقت دروازه سلول آنها را هم باز مي كنند و براي اعدام  بيرونشان مي نمايند 
 دست مي دهد ، زيرا  ازاتاقهمينكه سربازان در اتاق مي مانند ، آرامش مشكوكي به زندانيان بيرون شده

ه اند ، درچنين حاالتي سربازان  همراه بازندانيان اعدامي اتاق را ترك مي كنند و در اتاق كه به تجربه دريافت
  . نمي مانند 

سربازان تمام اسباب و اثاثيه زندانيان اتاق را درهم و برهم مي كنند ؛ تمام توشك هايشان را زير و رو مي 
ي  پايه هاي چپرك را هم با سيخ هاي دست درون ميله هاي آهن. كنند ؛ همه اشياي درون اتاق را مي  پالند 

تو گويي  بردگان معدن  الماس ، الماس كوچكي را دزديده اند كه بايد ازداخل  اتاق . داشته جستجو مي كنند 
سربازان  بعد از مدتي ، دست از تالشي . شان پيدا  شود ... خواب شان پيدا شود ، از تن و بدن شان  و از داخل 

  . همان خشونت قبلي به زندانيان امر مي كنند كه هرچه زودتر به اتاق خود برگردند بر مي دارند وبا 
  مانند را با صداي دلخراشي  به داخل Tدروازه ضخيم  آهني  را با صداي بلند  مي بندند ، كليد فوالدي 

مي روند تا به بعداً . حلقه مي كوبند ، طوري كه سر و صداي آن را تمام زندانيان  همان منزل  مي شنوند 
جالدان ( مشاور روسي شان گذارش اين شكل شكنجه را كه در حق  افغان هاي آزاديخواه روا داشته اند ؛ بدهند 

هر آنچه را  «يعني  .    ناميده اند "عمليات تجسس و انهدام "جمهوري اسالمي  ايران  اينوع شكنجه  را  
ثاثيه اي محقر و ابتدائي كه با قبول هزار مشكل تهيه كرده اند ؛ يافتيم از بين مي بريم تا زندانيان از اسباب و ا

  ) .»  محروم شوند 
كه به ... زندانياني كه داخل سلول خود مي شوند ، نگاه  شان به گرد و غباري برخاسته ازتوشك و كمپل و 

ي  چشمان سرخ در نگاه بعد. دور چراغ  كم نورسقفي به رنگ سمنت چون هاله اي  دودي پيچيده ؛ مي افتد 
شده ي شان به اسباب و اثاثيه روي هم انبار شده اتاق متمركز مي شود ، به درستي تفكيك نمي توانند كه 

از اين . ، به كي تعلق دارد ... كدام شال و پتو و كدام بالشت وكدام روي پاك و كدام برس و صابون وكدام 
؛ زيرا كه هيوالي ترس ِ ناشي از مرگ از وجود پراگندگي ، شديد ترين حالت عصبي برايشان دست مي دهد 

 ، جايش را مي  و شكنجهشان برمي خيزد  و بيدرنگ نفرت وكين و خشم نهايت شديد از مسببين اينهمه ترس
  . از اين فرومايگان مادر فروش مي شوند - انتقامي كه نيرو ومقاومت مي زايد -گيرد و خواهان انتقام 

 و جور كردن اسباب ، اثاثيه وكمپل و توشك هايشان ، وگذاشتن تخته هاي زندانيان بعداز اينكه ازجمع
ي كه درهنگام تالشي از روي چپركت  هايشان برداشته شده و به هرگوشه و كناراتاق پرتاب گرديده ؛  اچوبين

  . فارغ  شدند ، هركدام سر جايشان قرار گرفته زير لب چيزي مي گويند 
عبور كرده برروي پنج صبح مي لغزد ، زندانيان شوك گرفته هنوز در آتش  شب با تنبلي ٢عقربه ساعت از 

  يپرنده رنگين. انتقام از دشمن وطن فروش مي سوزند  و به روز رهايي خود وآزادي كشورشان مي انديشند 
  . خواب ، پرَش مي سوزد كه بر مژگان  آتش گرفته ي زندانيان سراپا خشم و انتقام بنشيند 

  ...  .، آنان نه خوابيده وارد روز ديگراسارت مي شوند سپيده دميده 
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    :)اطالعات (  يكي ازمحراق هاي استخبارات » كارگاه زندان « -  ٧
  

 بعد ها يك - به دستور مشاورين  نظامي روس  اداره زندان يك سلول بزرگ ١٣٥٩ در اوايل نيمه سال       
 تخصيص داد تا  زندانيان را اغفال "كار گاه"براي ) ب شرق جنو( "٢بالك" در منزل اول -سلول ديگر را نيز 

يك تن از محبوسين حزب پليد گلبدين بنام حاجي لطيف ظاهراً . نموده  به كار كردن در آنجا جلب نمايد 
صد هزار افغاني مي شد به دولت دست ... داوطلبانه حاضر شد تا سرمايه ابتدايي كارگاه مذكور را كه بالغ بر 

عمال و همكاران مخفي ونيمه مخفي خاد، زندانيان به خصوص آناني را كه در جريان تحقيق . اهدا نمايد نشانده 
و شكنجه هاي وحشيانه جالدان خاد سست شده و خواهان زنده ماندن و آرام زيستن و زود رها شدن بودند ؛ 

 تشويق مي "كارگاه " به كار درهمچنان محبوسين بي بضاعت و بي پايواز و نا آگاه از دام اطالعات زندان را
   .نمودند

 مي ناميدند يكي از محراق هاي اطالعاتي بود كه " سنگر زندانيان تسليم شده " كه زندانيان آنرا " كارگاه"     
 باالي  زندانيان نا آگاه و محتاج كار مي شد تا در زندان به نفع دولت كار كنند ؛ مانند اخذ - از جمله -در آن 

 "به سبب عدم آگاهي از ماهيت (دانياني كه قبالً با آنان در اتاق هاي مختلف بودند و پيوند شانرا خبر از زن
و يا پخش شايعه  به نفع دولت دست .  بودند كرده ، قطع نه بودند رفته "كارگاه "تازه به كه   هابا اين ) "كارگاه

 كشف طرح فرار زنده ياد اهللا محمد موسوم به ورددرم(نشانده در زندان وازطريق پايوازان شان به خارج از زندان 
در بخشهاي بودند  تازه به  كارگاه رفته ي كه توسط دو تن از كارگران" ساما "عزيز يك تن از رزمندگان نامور

 ؛ همچنان بعد از رهايي ، اين زندانيان جذب شده را بعد ازفرا گيري كورس هاي ) بعدي صحبت خواهد شد 
ر سطوح مختلف به درون احزاب و تنظيم هاي اسالمي در داخل حيطه  نفوذ نظامي قواي آموزشي اطالعاتي د

 - تأسيس كرده بودند   از طريق پايگاههاي استخباراتي كه درآن جا-شوروي و يا درعقب جبهات جنگ مقاومت 
 شان را در آن با خادي هاي نفوذي كه كار و بار اطالعاتي( گسيل مي داشتند كه بعد از انجام ماموريت شان  

تنظيم ها و حزب ها به پايان رسانده بودند و يا  مورد شك نيروي  هاي مقاومت قرار گرفته  تحت نظر آنها قرار 
در نقش تسليمي )  پيوستند داشتند ، با شماري از جنگجويان كه بنابر بر داليلي به اين عناصر نفوذي خاد مي

  .  بپيوندند " دولت مردمي "  اصطالحبه
 در -  عبارت بود از ساختن دروازه و پنجره و دريچه هاي آهني اضافي" كارگاه "و بار فزيكي اينها دركار 
.  براي بخش هاي از زندان كه كمبود اين مواد در آن مالحظه مي شد و يا نمي شد - و امنيتي حفاظتيواقع امر

جره هاي زندان و هر قفلي كه بر قفل هاي اصوالً هر دروازه اي كه بر دروازه هاي زندان، هر پنجره اي كه بر پن
 به آرامش - اين خاينين به مردم و كشور-زندان افزود مي گرديد ، جالدان جبون و مسئوالن ملعون زندان

  .مؤقتي دست مي يافتند  
 اين تسليم شده ها در هنگام  افزايش زندانيان ، من جمله زندانيان اعدامي به ساختن الچك و زوالنه و 

آواز پتك و سندان شان . براي زندان هاي واليات و در گام نخست براي زندان پلچرخي مشغول مي شدند زنجير 
 مي پيچيد و بر گوش زندانياني كه نزديك به اتاق مؤقت  كه در اختيار "١بالك"در دهليز ها و سلول هاي  
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مي نشست و خواب لحظه يي را چند كارگر گذاشته  شده بود  و همينطور بر قلب و قرارهموطنان اعدامي شان 
  . از چشمان نيمه باز آنان مي ربود 

.  الچك هاي استندرد ساخت اروپاي شرقي ، تمام شده بود  ،در يكي از  نوبت هاي اعدام دسته جمعي   [ 
پيش از (بعد از آن . خودشان بسته كردند ] دستار[دست هاي اعدامي ها را با رشمه وريسمان نيلوني ، و لنگي 

، به دستور حكمران روسي زندان و تحت نظر مستقيم قومندان ) بعدي اعدام دسته جمعيترك و برپايي نوبتدا
بدروز را كه سر حلقه ي آنان بود ،  اين جالد مشهور ، چند تن از مطمئن ترين كارگران به شمول بصير عمومي

مدتي بعد .  انتقال  دادند "١بال ك"ل در يكي از اتاق هاي منزل او...   براي ساختن الچك و "٢بالك"ازكارگاه 
در يكي از شب ها كه  . آوردند "١بالك"آنان به پايان رسيد ، كارگر موصوف را به ...  كه كار و بار الچك سازي و

كه هم اكنون ) ف(يك تن ازمنسوبين به چپ انقالبي .  سنگيني مي گرد "١بالك"جو اختناق و تدارك اعدام بر
 كه خودش را هوا داريكي از سازمان  هاي چپ انقالبي - بدروز  از ، زندگي مي كندخاموشانه در انگلستان

وانمود مي كرد و طي ماه ها و سال ها در جوارطيف چپ انقالبي در سلول هاي مختلف قرار داده شده بود ؛ 
 "٢ك بال"تا چند شب پيشتر هم  صداي زدن چكش و ودان شنيده مي شد كارگاه خو در!  بدروز": پرسيد 

 در حضور چند - مي آمد ؟   بدروز ظاهراً با تأثر آميخته با خشم "١ بالك"است ، اين صدا چطور از آنجا به 
 حزب "خليل و عزيز دو برادر از اعضاي ( اين بي ناموس ها من و خليل ":  چنين ابراز داشت - منزنداني و 

 و هر دو همكار  كارگاه به شمار مي رفتند از فركسيون امين ، از جمله نخستين كارگران"دموكراتيك خلق 
روز تا ناوقت هاي ...  آوردند ، مدت "١بالك"را براي ساختن الچك از كارگاه به ...  و ) اطالعات زندان بودند

  .        ) ]نقل به قول مستقيم  ( "مي ساختيم ... شب الچك و 
ورد  زنداني نشاني شده مي داشت از كارگران نيز      زماني كه اطالعات  زندان نياز به اطالعات  بيشتر در م

[  و يا بر طرفي " كم بودن كار و توليد "  به عنوان جزايي  و يا " كارگاه صنعتي"آنان را از. استفاده مي شد 
 - بودند" بي سرنوشت " شده ، ويا " تعيين مدت حبس"از كارگاه ، به سلول زندانياني كه  ] كردنبركنار

  .  مي فرستاد -مقوله دومي محسوب مي شدند اعدامي ها جزو 
كه خال بود   اهللا شفيقشگريفرد  د. از زمره مشهور ترين و پرآوازه ترين اين ها همين بصيربدروز بود 

در مورد اين جوان خوش سيما و بلند قد خادي كه به گفته خودش ( سبزي در وسط دو ابرويش ديده ميشد 
 و به خاطر داشتن يك تفنگچه وي را زنداني كرده بودند ، در بحث هاي آينده پسر خوانده اناهيتا راتب زاد بود

همرزم نزديك  برادر مبارز و تسليم ناپذير بدروز ، زنده ياد حفيظ پنجشيري در آغاز). بيشتر خواهم پرداخت 
بود ، هيچ گاهي موالنا باعث دروازي بوده بعدها در داخل زندان به حلقه دوستان زنده ياد مجيد كلكاني پيوسته 

 ثوري به دستور مشاورين نظامي ٧وي سرانجام در زندان جالدان .در پيشگاه روسها سر تعظيم فرود نياورد 
KGB من جمله موالنا باعث دروازي در يك  روز اعدام شدند ،  با تعدادي از عناصر چپ .  

از روي عمد اعدام ، اهد رفت  ذكر خيرش خو)بنابر ضرورت (      بدروزكه در بخش هاي بعدي اين نوشتار
برادرش را به حفيظ اهللا امين كه صالحيت اعدام افراد بانفوذي  مثل موالنا باعث دروازي ، حفيظ پنجشيري ، 

را ابداً نمي توانست داشته باشد ، نسبت مي داد تا تقابل و نفرت نژادي اشرا ) ٢(داكتر زرغون  و طاهر بدخشي 
  .ن تره كي  و امين  و دولت خلقي هاي جالد  توجيه نموده بتواند در برابر مليت پشتون با كوبيد
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مشغول ساختن اُلچك و » كارگاه صنعتي زندان«     بصير بدروز كه گاهي با ديگر همرديفانش در داخل 
دستبند براي زندانيان  و درب  و دروازه و دستگير و  پنجره آهني براي زندان  بود ، ارتباطاتي با سطح باالي 

زماني كه دررابطه با جنايات . داشت ...  و " صوفي شنا " مثل " حزب د خ ا "كسيون هاي درون و بيرون فر
خلقي ها و چگونگي موقعيت  دستگير پنجشيري در آن دولت  حرفي به ميان مي آمد ، بد روز در مورد  چنين 

ردن اين لقب گويا  مخالفت  خودش با ب»   لقب داده بودند " لنگك ملك داد "مردم پنجشيراورا « : مي گفت  
 به اتاق "كارگاه"نامبرده بنابر دستور اطالعات زندان متواتر از . با پنجشيري را ذهن نشين زندانيان مي كرد 

هاي مورد نظر اطالعات انتقال داده مي شد و در ميان سلولهاي زندان به كار و بار استخباراتي و تبليغي، عمدتاً 
 ،  اشتغال داشت ؛ همچنان برخي از زندانيان اعدامي را طبق )احمد شاه مسعود  ( »مسعود قهرمان« براي 

  .دستور اطالعات زندان ؛ زير نظر مي گرفت 
 هاي آنوقته اشرا در زندان پلچرخي ، از شوراي نظار به "كاركرد" مزد " روي آب برآمده "      بدروز سر انجام 

  ) ٣(مي باشد ، دريافت نمود  ) GRU( اطالعات وزارت  دفاع روسيه  فهيم ، كه خود بخشي از -رهبري قانوني 
  
     :زندان  » كارگاه « سخني در باب امتيازات -  ٨

  
 . ، روز پايوازي كارگران ازپايوازي  ساير سلول ها  مجزا گرديد " كارگاه صنعتي"بعد از به راه انداختن  

 اتاق هاي عمومي مي آمدند ، تا اينكه  اداره زندان تصميم كارگران تا مدتي بعد از پايان كاربراي خوابيدن در
   . گرفت و اتاق خواب آنان را نيز از ساير محبوسين جدا ساخت

 كارگران مي توانستند در روز پايوازي فاميل شانرا در فاصله هر  پانزده روز و بعضاً يك هفته ببينند ؛ حتا با 
 گذاشته بودند ، پرده گوشه و كنار آنايه چپركت  دو منزله هم در  كه چند پ"كارگاه"فاميل شان در اتاق بزرگ 

 نمودن را در ميان زندانيان شايع ساختند ، تا انگيزه اي شده " خلوت "اين به اصطالح !   نمايند "خلوت "زده 
 كردن " خلوت "روسها تا حدي در اين زمينه ، يعني  . "كارگاه زندان"بتواند براي  پيوستن سايرزندانيان به 

 اتاق " نقشه چندين ١٣٦٠كارگران با فاميل هايشان ، عالقه نشان دادند ؛ چنانچه به همين منظوردر سال 
 - واقع شده ٢ و ١ كه در مقابل آن ديوار بزرگ بالك هاي - ، متصل به ديوار بزرگ  زندان دايروي "خلوت 

 شده م فراموشانجنير دومياسم ( و انجنير )ان برادر زاده داكتر اكرم عثم (  بري عثمان]مهندس[ توسط انجنير 
  .كشيده شد و همينطور زير نظرآنان كار ساختمان آن پايان يافت ) 

  
  اتاق هاي نگهبانان به " ٢بالك"خوانندگان هرگاه به نقشه رنگه زندان توجه نمايند در برابر دروازه بزرگ

معلوم نشد از اين پروژه . به رنگ زرد ديده مي شود  كارگران " خلوت "رنگ سفيد  و به امتداد آن ، اتاق هاي 
 "بعد ها در زندان شايع شد كه . تطميع تهوع آور و ننگين ؛ كارگران تسليم شده تا چه مدت  مستفيد شدند 

  !   نمايند "رفع خستگي"  را به صاحب منصبان زندان داده اند تا در آن اتاق ها "اتاق هاي خلوت كارگران
  مجبور نبودند كه روز ها ، خودران تسليم شده ، براي به دست آوردن امر مالقات زنداني فاميل هاي كارگ
 عقب دروازه خاد صدارت ، - درشدت گرماي تابستان و درسردي طاقت فرساي زمستان-هفته ها و ما ه ها  
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 و با پرسش هاي دو و دشنام بشنوند . توهين و تحقير شوند . مثل ساير زندانيان سرگردان و دربدر بگردند 
  اين مزدورشرف " جنرال گل آغاي قولته " ، مشهور به " گل آغا "ناشريفانه و دور از كرامت انساني  جنرال 

  . باخته روس و امثالش مواجه گردند 
پايوازان ساير زندانيان از مركزشهركابل ، يا از اطراف و اكناف آن و يا از واليات دور و نزديك، با زحمات  

بول دهها نوع مشكل اقتصادي و امنيتي به مركز آمده ، هرگاه موفق مي شدند امر مالقاتي بگيرند ، به زياد وق
بعد ازمدت ها انتظاركشنده در برابر دروازه عمومي زندان ، اجازه ورود به . د دنجانب زندان پلچرخي  روان مي ش
 كه - سگ بوي كش ِ زشت خو و بي حوصله آنگاه  در زير نظارت يك يا دو. داخل زندان به آنان داده مي شد 

 ، با -مي شد ] بلند شدن ، آماده شنيدن [ گوش هاي سگي شان براي ثبت صحبت هاي زنداني با فاميلش اُوچ 
بعد ها در اثر اعتصابات زندانيان مبارز وطرح [ زنداني خود ، آنهم براي حد اكثر ده دقيقه مالقات  مي نمودند 

 به نفع -، از جانب دولت دست نشانده  تغييراتي ... ر رابطه با پايوازي و مالقاتي و خواسته هاي برحق شان د
؛ در حاليكه هر كارگر آن ]  صورت گرفت كه طي نوشتار هاي بعدي با آن تماس گرفته خواهد شد -زنداني 

 هم  " خلوت "زامتياز و ا.  تا چهار ساعت و بيشتر هم اجازه داشتند با فاميل شان مالقات داشته باشند "كارگاه"
   ! "سر بازان مزاحم"مستفيد گردند ، البته بدون حضور 

بعداً اين پول . ، در اوايل مزد ناچيزي برايشان مي پرداخت  در كارگاه " تسليمي ها "دولت در بدل كار
اكي تازه ، مثل خريد مواد خور. آنان مي توانستند مقداري از آن پول را براي خانواده هايشان بدهند .  اضافه شد

 از طريق سربازاني كه به خارج از زندان - از بازار -...  تازه ، ميوه و )سبزيجات  ( گوشت گوسفند ، تركاري
 هاي زندان از كابل خريداري مي كردند ، براي " كانتين "فرستاده مي شدند و يا مواد و اشياي الزمه را براي 

كارگران در همان  اتاق بزرگ به روي منقل هاي برقي غذاي . ردند كارگران نيز مواد مورد ضرورت شانرا مي آو
در كارگاه موجود بود كه در اوايل ... ) ساخت آلمان و يا ( چند منقل و چند آب گرمي برقي . شانرا مي پختند 

 ٢٠٠ تا١٥٠ كه "كارگاه" ، در حاليكه در اتاق باالي استفاده مي كردند آن  ازكار تعداد ده ، يا دوازه  تن
فقط با يك .   نفر ، نه  كدام منقلي بود و نه كدام آب گرمي ٢٠٠ تا ١٥٠زنداني وجود داشت و يا ساير  اتاق ها 

آب گرمي ساختگي كه آنرا دور از ديد سربازان ، در درون آفتابه پالستيكي مي گذاشتند و به نوبت از آب جوش 
يان دوپارچه سر پوش قطي كانزرف ماهي را به اندازه كف زندان. (زنگار گرفته و بويناك آن استفاده مي نمودند 

دو گوشه آنرا  سوراخ نموده بعداً سيم هاي نازكي را كه از جالي دريچه گگ ها كنده . دست برش مي كردند 
 و يا سيم هايي  را كه از كنج  و ،بودند با هم تاب و پيچ داده ، با پالستيك چندين اليه ، پوش مي كردند 

توته سنگ ويا  شيشه ي . ها كنده به دور آن پالستيك پيچانده بودند ، به آن دو فلز وصل مي كردند كنارديوار 
. شكسته را طور عايق در ميان دو پارچه يي برش شده  فلز  قرار مي دادند و آنرا با  تار محكم بسته مي نمودند 

ا سرباز با خود برده با همان سيم تن و  آنر"مخترع"هرگاه گير مي افتاد .  زندانيان " آب گرمي"همين بود 
   . )بدنش را سياه و كبود و خون آلود مي ساخت

مواد خوراكي را كه پايوازان با  تحمل هزار مشكل اقتصادي و ترانزيتي  براي زنداني خود مي آوردند ، اوالً 
 اگر  الزم مي ديدند كه  و ،به بهانه هاي مخلتف ، اجازه  نمي دادند كه غذاي خانه ي شان  به زنداني برسد

 و مواد  هاي آلوده با انواع مكروبتفنگ و ماشيندارزندانيان از آن مستفيد گردند ، آنرا طوري  با نوك برچه 
  . ، مورد بازرسي قرار مي دادند كه نه شكلي از آن باقي مي ماند و نه مزه اي مضره
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 كانتين "درحاليكه خريد از .   ميسر  بود "اه كارگ" زندان ، براي كارگران " كانتين" به هر لحظهدسترسي 
 از مدت نيم "كانتين"زندانيان به خاطر خريد از .  براي ساير زندانيان صرفاً در هنگام تفريحي ميسرمي شد "

 اظهارات "كه بعد ها به يك ساعت رسيده بود كه آن هم  به بهانه هاي مختلف مثل ( ساعت وقت تفريحي 
)   انتقال نمي دادند " هواخوري"، زندانيان را براي "باران  و برف مي بارد " و يا  "مده هيات آ" ، يا " ١درجه 

كسي خوشبخت مي بود اگر  . سپري مي كردند "كانتي"قسمت بيشتر وقت خود را در صف نوبت خريد از 
حق  . هر قيمتي كه باالي جنس گذاشته مي شد زنداني بايد با خوش رويي مي پرداخت. نوبتش مي رسيد 

و اگر اين كار را مي كرد سرباز خشمگين . نداشت با سرباز خاد در مورد نوعيت جنس و يا نرخ آن چانه بزند 
برو كه خريده نمي تواني وقت ديگران را  [ "گ هاره  نگي  برو كه خريده نمي تاني وقت دِ": شده  مي  گفت 

را فوراً از صف خارج مي كرد وبه فرد   ]نه مي زندفردي كه با دكاندار چا[ "جگره كننده"سرباز مؤظف ] . نگير
زنداني  كه اين را از قبل مي دانست اگر پول . بعدي اجازه نزديك شدن به دريچه كوچك كانتين داده مي شد 

شكل ( بيشتر مي داشت فوراً مي پرداخت ، در غير آن از گرفتن  اشياي مورد ضرورتش محروم مي ماند 
  ) . بالك ها تقريبا يكسان بود  در"كانتين"استفاده از 

ساما ، رهايي ، ساوو ، اخگر ، پيكار (ازاعضاي سازمان هاي چپ انقالبي )  تن ٧ يا ٦صرفاً ( شماري محدود 
يك تن از آنان بعد از .  رفتند " كارگاه زندان"  ، هم به  ]از ده سال به پائين [ كه داراي حبس هاي كم بودند) 

، ماهيت آن محراق متعفن و ناپاك را درك نموده  آنجا را ترك  كرد و قيدش را با  " كارگاه "مدتي كار در 
 زندان سپري "كارگاه"ديگران  مثل باقي مدت حبس كم شانرا در . ساير زندانيان يكجا سپري كرده رها گرديد 

 به كارساختن "ا باقي  پاچ" به هند آمده در دهلي جديد به نام  از زندانباقي بعد از رهايي[ . نموده رها شدند 
 با ساير قاچاقبران خادي كه رابطه تنگاتنگي با سفارت دولت -پاسپورت جعلي و انتقال غير قانوني پناهندگان 

وي بعداً .  مشغول كاروبار قاچاق شده ، پول هاي زيادي به جيب زد -دست نشانده افغانستان در دهلي داشتند 
 ، ساختن پنجره و در و دروازه هاي اضافي و "كارگاه"كارگران تسليمي دركار فزيكي   . ]به كانادا  پناهنده شد

 ميزوچوكي  و الماري آهني براي ؛براي زندانيان ... چپركت آهني ، همچنان در مواقع ضرورت  الچك و زوالنه و 
  .رياست هاي خاد و ساير شعبات دولت دست نشانده  بود 

ه باشگاه تسليم شدگان و محراق اطالعات و استخبارات ؛ نقش چپ انقالبي درافشاي ماهيت كارگاه به مثاب
  . اساسي داشت

  
  : ، جريان بيرون كردن زندانيان  براي اعدام "١بالك"  -  ٩

چند  اتاق منزل اول آن به دفتر مركزي اطالعات واتاق . ساختمان هر سه منزل سمت غربي  يكسان بود 
 دادن زندانيان واشياي تداركاتي براي اعدام  اختصاص داده شده آالت و افزار شكنجه مثل آله قديمي براي برق

  . بود 

 "متهم به عضويت در سازمان ) ح ( به نيمه اش رسيده بود كه من و ١٣٥٩فكر مي كنم ماه ميزان سال
 " به "٢بالك "را از كوته قلفي هاي منزل دوم  سمت  غربي ) بعد از شش ماه از زندان رها گرديد  ( "ساوو
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در همين اتاق حسن يك تن ( سمت غربي غرض تحقيق انتقال دادند ... دوم اتاق نمبر ) طبقه (  منزل "١بالك
اين اتاق كه دريچه گك هايش به طرف شمال باز   ]٤ [)از اعضاي سازمان ساوو را قبالً از خاد انتقال داده بودند 

نيم ) حياط ( سان مي توانستند صحن مي شد و از آن روزنه هايي كوچك ، داراي ميله هاي فوالدي ، محبو
 ، ديوار بزرگ "١ بالك" را ببينند ؛ به فاصله تقريباً سه برابر ميدان واليبال ، دور تر از تعمير"١ بالك"غربي 

چهار دريچه گك درون هر اتاق . حفاظتي و دروازه  بزرگ آهني آن بالك را هم به سهولت ديده مي توانستند 
زندانيان جوان ( آمدورفت ، يعني كي مي آمد ، كي مي رفت . دانيان به شمار مي رفت چشم انداز خوبي براي زن

، قوماندان زندان و يا جنرال پاچه سرخ پوشالي و ) ؛ حتا چهره افراد را از آن فاصله تشخيص داده مي توانستند 
 هايي را كه در داخل آن يا صاحب منصب روسي و يا موترهاي سر بسته  زندانيان تازه گرفتارشده و يا  اعدامي

قوماندان ] ماشين[ جزء موتر.  خارج مي كردند ؛ ديده مي شد "١بالك"قرار داشتند و به مقصد كشتار از 
عمومي ، موتر جنرال هاي روسي و موتر هاي نقل و انتقال زندانيان و اعدامي ها ، هيچ وسيله نقليه ديگر به 

 بس هاي حامل زندانيان و اعدامي ها را كه "ميني" سر پوشيده موتر هاي(  اجازه ورود نداشت "١بالك"داخل 
    .) مي گفتند"ديگ بخار"برروي سطح خارجي آنها اعالنات و رسم اشياي تجارتي به چشم مي خورد ، زندانيان 

همينطور در طرف . در طرف راست دهليز ، دو اتاق ، يك تشناب ، و بعد ازآن دو اتاق ديگر وجود داشت 
ازچهار دريچه گك داخل . جموعاً در هر دهليز سمت غربي هشت اتاق  و دو تشناب ديده مي شد م. چپ آن 

توانست  نورحيات بخشش را تا سطح   آفتاب به سختي مي ، باز مي شد"١بالك"هر اتاق كه به سمت جنوبي  
ير بخشي از پنج سانتي كرسي پنجره گك هاي آن برساند ، پنجره گك ها با كوچكي خود مي توانستند تصو

كه ساحه ميدان آن در حد (  را "١بالك" و سه بر چهارم صحن "٢بالك"آسمان بي انتها را با نماي شمالي 
. [  و اين نعمتي بود بس بزرگ براي زندانيان . به چشم زندانيان بكشند ) نيم ميدان فوتبال وسعت داشت 

 را با سمت "١بالك"شده باشد ، سمت شرقي تعمير دو منزله ، مانند خط عمودي كه باالي خط افقي كشيده 
 داشت و در داخل آن چيز هاي ^كه سقفي به شكل [ غربي آن وصل مي كرد  گوشه ي غربي منزل دوم آن 

در اين بخش حويلي زندان كسي نمي توانست . به آساني ديده مي شد ] بود كه بعداً در موردش  خواهم نوشت 
بعد از مدتي زندانيان اناث را به منزل اول سمت غربي همين تعمير ( ندان داخل شود ؛ مگر با اجازه مسئولين ز

  .      )انتقال دادند 

 ساخته شده " ١ بالك" از سمت شمال به طرف جنوب  ، سقف مستويداراي يدهليز بزرگ كه  مثل تونل
 چند متر بعد . در قسمت اول طرف راست و چپ دو اتاق بزرگ  روبروي هم وجود داشت . ، سه قسمت داشت 

، دو اتاق  طرف راست و دو اتاق طرف چپ ، در قسمت ميانه دهليز تونل گونه ، دهليز سمت غربي  و دهليز 
سمت شرقي منزل اول ديده مي شد كه قبل از ورود به دهليز غربي به طرف راست آن پله هاي زينه منزل هاي 

قبل از ورود به دهليز شرقي ، طرف راست .  داشـت ودر مقابل  زينه  اتاق  نگهبانان همان منزل وجـود٣ و ٢
بعد ها رابطه دهليز سمت شرق و سمت غرب . اتاق نگهبان ، و طرف چپ زينه منزل هاي باال ديده مي شد 

 جنوب با نصب پنجره ميله دار آهني داراي دروازه ازهم جدا ساختند ، طوري كه - را با دهليز شمال"١بالك"
 جنوب داخل مي شد ، اگر مي خواست دور بخورد و به دهليز - به دهليزشمال"١الكب"سرباز هر گاه از صحن 



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

76 

با ميله هاي آهني موازي به فاصله چهار انگشت مانع داخل  ، پنجره آهني دروازه دار شرقي ويا غربي داخل شود
وقف ميكرد به و اگر در برابر پنجره آهني دهليز سمت شرقي و يا غربي ت. شدنش به يكي از دهليز ها مي شد 

 منزل هاي باال  و در وازه  اتاق نگهبان را به دوطرف راست و چپ خود ]پله هاي نردبان[  هاي زينه سهولت پته
داخل شود و اگر مي خواست به منزل باال برود ، پته هاي ) ا تاق نگهباني(مي توانست به اتاق خود . مي ديد 

  . زينه را مي پيمود

نل مانند كه به طرف جنوب امتداد داشت دو اتاق به طرف راست ، دو اتاق به دربخش اخير دهليز بزرگ تو
ودر امتداد )   تخصيص دادند" خياط خانه"بعد ها يكي از اتاق هاي طرف چپ را به (طرف چپ ديده مي شد  

 اتاق "بعد ها دراتاق طرف راست كه تقريباً سه برابر . آن ، دو اتاق بسيار بزرگ رو به روي هم قرار داشت 
 "دروازه آهني اين اتاق مثل در وازه .  وسعت داشت، فاميل امين و زندانيان زن را انتقال دادند "كنفرانس ها 

اتاق زنان دروازه  .  ضخيم بود ، طوري آنرا بسته بودند كه سر وصداي دهليز به داخل اتاق زنان نفوذ نكند "لفت
و زنان از همين  دروازه براي تفريحي  بيرون برده مي . سمت غربي هم داشت  كه به  صحن حويلي باز مي شد 

 قرار داشت كه دروازه شرقي آن به "اتاق كنفرانس ها"به طرف چپ دهليز مقابل اتاق زنان ، دروازه . شدند 
 هراس ناشناخته اي دردل " اتاق كنفرانس ها "عبور از برابر . باز مي شد ” ١بالك"طرف صحن سمت شرقي 

در انتهاي اين دهليز دروازه دوپله . زفعل وانفعاالت درون آن چيز هاي شنيده بودند ؛ برپا مي كرد زندانياني كه ا
پله طرف را ست آن كه به طرف حويلي زنان  باز مي شد ، . يي آمد و شد به صحن جنوبي بالك نصب شده بود 

ديواري به بلندي . م تفريحي بود پله طرف چپش ، راه آمد وشد سربازان و زندانيان در هنگا. هميشه بسته بود 
 و "١بالك"تقريباً دو متر دو پله دروازه را از هم جدا كرده ، انتهاي آن ديوارتا يك متري ديوار اصلي مابين  

 يعني ظرف غذاي زنان را به حويلي آنها " قره وانه " امتداد داشت كه  سربازان از همين راه  باريك "٢بالك"
  . مي برد 

وشك پهن شده را داشت كه بعدها ، فرآورده ت ، هراتاق تقريبا گنجايش هشت "١بالك"در سمت غربي 
 ٦در هر اتاق .  يعني چپركت هاي دو منزله آهني آنرا دراين اتاق ها جابجا كردند " كارگاه زندان"هاي اول 

ي نفس مي كشيدند  زنداني يا بيشتر در هر اتاق به سخت٢٠گذاشتند كه بعضاً تا ) طبقه دو( چپركت دو منزله 
 منزل -، درهر اتاق سمت غربي  به خاك و خون كشيده شد١٣٦١زماني كه اعتصاب تاريخي ماه جوزا سال [ 

  ] . زنداني زخمي و نيمه بيهوش را به خاطر تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه حبس كردند ٧٠ اضافه از-اول

ختيار زندانيان اناث قرار داده بودند كه در  منزل سوم سمت غربي را كالً در ا٦١تا پيش از اعتصاب جوزاي 
حفيظ اهللا امين جالد و فاميل "جمهوري  دموكراتيك افغانستان  "يس دولتئخانم و فرزندان ر ميان شان

  . نيز ديده مي شد ) عبداهللا(برادرش 

 درمدت. انتقال داده شديم )  ٢سمت غربي منزل  ( "١ بالك"ما كه بارنخست براي تحقيق دراين بخش
م ، صرفاً دوبار و هر بار كمتر از نيم ساعت يالك زير تحقيق و شكنجه قرار داشتتقريبا ده روزي كه در اين ب

 ، هنگاميكه  براي پايين " نوبت تفريحي"در دفعه اول يا دوم .  به صحن بالك برده شديم " تفريحي"براي
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ي شدم كه آمادگي براي پايين شدن و قدم رفتن  در چوك زينه قرار  گرفتم ، متوجه آواز  اطفال و خانم هاي
.  مي گرفتند - كه كسي اجازه داخل شدن در آن  قسمت را نداشت -زدن در صحن جنوب غربي بالك 

پسرك خورد سال امين .  زندانيان زن رسيده بود "نوبت تفريحي". سروصداي زنان برايم بسيار تكاندهنده بود 
 كه ازپنبه ي -يي بي ريختي را ] تكه[ ه را پوشيده بود و توپ لته  ساييده زنان]پاشنه [كُري] پاپوش[چپلك

 در دست داشت ، با عجله - دلمه شده زندانيان دوره پدر جالدش دوخته شده بود يوشك هاي آغشته به خونت
زينه را طي كرده مي خواست پايش را به روي سطح دهليز منزل دو بگذارد و  به طرف راست بپيچد وپله هاي 

 كه بعدا در مورد اين - " برات "منزل دو را به طرف پايين طي كند كه دفعتاً سرباز ازبك شوروي به نام زينه 
انگشتان كوچكش .  باالي اين كودك ، چنان چيغ كشيد كه رنگ وي  به سپيدي گراييد -جالد خواهم  نوشت 

پيرهن "دو باره پيمود و به دامن درازبا ترس ، نفس زنان پته هاي زينه را كه پيموده بود ، . به لرزه درآمد 
برات ، باز با صداي بسيار بلند كه .  مادرش كه در حال پايين شدن از زينه منزل سه بود ؛ چسپيد "افغاني دوز

يال  كدي ؟ صبر  چرا ياره اِ": خشم شديدش را نمايان مي ساخت ، سرباز منزل سه را مخاطب قرار داده گفت 
چرا اين ها را  رها كردي ، توقف كن كه من   [ "! يالشان كو ، فاميدي  قلف كنم باز اِكو، كه مه اتاق اي دگاره

  اگر سرباز مخاطب وي ازبك شوروي مي بود ، برات]  اتاق ديگران را قفل كنم  بعداً رهايشان كن ، فهميدي ؟
  .   حتما با زبان ازبك شوروي با وي گپ مي كرد  

 اين به پاخاستگان و فرزندان واقعي - وجگيري بود و شمار زندانيانجنگ مقاومت مردم ي ما در حالت ا
من حساب اين رزمندگان [  روز تا روز بيشتر و بيشتر شده مي رفت -خلق شريف ، دلير و آزاديخواه افغانستان 

كلي را از كادر هاي پليد مكتبي باند هاي اخواني ، كه اكثريت آنان براي اطالعات زندان كار مي كردند ، به 
تعدادي از آنان را كه دستگير شده و دوره ي تحقيقات فرساينده  و شكنجه هاي و حشيانه  ) . ٥(] جدامي دانم 

  .نامرد ترين  نامردان جهان را سپري كرده  بودند ، نيزبه همين بالك مي آوردند 
 مهمتر از آن ، مركز زندان ، مقر قوماندان عمومي ، و صد بار) اطالعات ( قرار گاه اصلي استخبارات «  [
به خاطر مسايل امنيتي مجموع بالك هاي زندان (  ونشست جنرالهاي روسي و مزدوران پاچه سرخ  شان عتجم

 "١بالك" از ساير بالك ها به "اعدامي"پلچرخي ، وچگونگي آمادگي و تدارك به منظورنقل و انتقال محبوسين 
ن خون از بدن آنان براي زخمي هاي اردوي سرخ و متعاقب آن به  پايگاههاي نظامي روسها غرض كشيد

 طبقه حاكمه شوروي و " نياز مندان"شوروي ، و سربازان مزدور ، و بيرون آوردن اعضاي بدن هر زنداني براي 
همچنان جاي بسيار مطمئن براي نگهداري  زندانياني كه از .  بود "١بالك"؛ همين  ) " وارسا "اعضاي پيمان 

ندان بسيار خطرناك تشخيص داده ميشدند و بسا مسايل مهم سياسي ، نظامي و ديد مسئولين روسي ز
 را زيب تن -به يقين لباس كوماندويي -داخل شدن يك تيمي كه لباس  صاحب منصبي . استخباراتي ديگر

برادر  ( BBC همكار كنوني راديوي عبداهللا شادانفروخته شده ي خود ساخته بودند ، و در پيشاپيش آنها  
   دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي "ه اختصاصي انقالبيم رئيس محك" كريم شادانگ وي ،بزر

 امضاء  اين خاين ملي و وطن فروش نخستين فردي  بود كه پاي سند اعدام هزاران تن زنداني آزاديخواه. بود 
سي دقيقه بعد از ظهر روز سه درست ساعت دو و ، با تبختر يك خادي بلند مقام گام بر مي داشت ) مي نمود 

از  ) " اسمعيل خالدار"خادي مشهور به نام( ، به رهنمايي سرباز نگهبان ١٣٦٠شنبه بيستم اسد سال 
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كه هفت زنداني به شمول نگارنده اين نگاشته ، در آن (  و اتاق جنوب غرب منزل سوم سمت غربي  "١بالك"
؛ رهنمايي كرد و هر زنداني را نام  گرفته به سر ) ند دخمه تاريك كه پنجره گك هايش را مسدود كرده بود

 و ازسلول ها و زندانيان آن "١بالك"داخل شدن به  . نمود  معرفي عبداهللا  شاداندسته تيم آنان  يعني به 
 پايگاههاي نظامي «گرفته شده از نگاشته اين قلم ( » . ديدن كردن ؛ مختص نخبگان بلند مقام خاد بود

 پيام آزادي "سايت هاي  بر قرار شده در » افغانستان كرزي" دولت" وآرزوي  رئيس يكا در جهانامپرياليزم امر
   . ] " جرمن آنالين- افغان " و " بابا" ،"

 كه در نقشه نشاني شده "١بالك"روي ملحوظات سياسي امنيتي زندانيان اناث را به بخش بيروني متصل 
  .است، انتقال دادند

  نگهبانان "١بالك" بود كه در ١٣٥٩در كدام روز نيمه دوم ماه  ميزان سال به خاطرم نمانده  كه 
چراغ هاي باالي دروازه . رفت و آمد هايي در صحن بالك ديده شد . سرفروخته در حالت آماده باش درآمدند 

 را فرا بعد از چند دقيقه اي ، خاموشي اضطراب آور و نفرت بر انگيز سراسر بالك.  را خاموش كردند "١بالك"
درآن شب پراضطراب و ظلماني بار ديگر ، وحشت خداوند بي چون و چراي زندان شده  چهره كريهي . گرفت 

كساني . كسي ظاهراً خواب بود . هم سلولي هاي ما در حالت هاي مختلف قرار داشتند . اشرا نشان  مي داد 
نتظار  جالداني را داشتند كه از طبقه اول ، از همه دچار دلهره و انتظار ، ا. بيدار و مضطرب به نظر مي رسيدند 

وطور دسته جمعي ، باالي پنجه پا ، بدون  سر و صدايي ، وارد دهليز مي شدند .  مي آمدند "اتاق كنفرانس ها"
فالني نام تو ست ، بيا كه تره به ": و دروازه سلول را نيمه باز كرده ، نام اين يا آن  زنداني را مي گرفتند . 

در بالك هاي مختلف ... ( و آنگاه زنداني را با خود مي بردند ] بيا ترا براي بازجويي خواسته  [ "!خاسته تحقيق 
  ) .و در زمانه  هاي مختلف ، تدارك و آمادگي  براي اعدام همسان نبود 

ر درواقع  تمام حواس زنداني  به خصوص شنوايي  هر زنداني نسبت به روز هايي كه آزاد مي زيست ، بسيا
كسي از جمع ديگران انگشت لرزانش را بر لب گذاشته هم زنجيران اشرا متوجه .بسيارحساس و قوي شده بود 

هردروازه .  ساخته شده بود - درست مانند دروازه لفت - دروازه ي بسيار سنگين هر سلول.دروازه سلول ساخت 
در عقب آن دريچه .  سانتي داشت ٢٢در سانتي ١٤در وسط قسمت بااليي خود دريچه گكي به اندازه ي تقريباً 

گك ، مساوي با شيشه آن ، آهن چادري  به رنگ دروازه با يك ميخ و يا پيچ در خط وسط بااليي آن آويزان 
شده بود كه  محافظين هر چند بعد با انگشت آن آهن چادر پوششي را به يك طرف ، مي چرخاندند و درون 

كنجكاو براي اينكه  آمد و شد را در دهليز ديده بتواند ، در فرصت هايي كه زنداني . سلول را با دقت مي پاييدند 
زندانيان را براي تفريحي و يا تشناب بيرون مي كردند ، دور از چشم سربازان ، اين آهن چادر هاي آويزان شده 

خاسته از عقب  من از جايم بر.را اندكي  كُپ مي كردند ، طوري كه سربازان مزدور متوجه كُپ شدن آن نشوند 
موزه هاي . نگاه كردم  شيشه دريچه گك دروازه آهني و از زير طرف چپ آهن چادر آويزان شده ، به دهليز

چرمي دو سه سرباز و از دو سه تن ديگر تا نيمه تن شان واز يك تن ديگر كه خودش را به ديوار دهليزچسپانده 
جالدان زير نام سرباز به سرعت داخل دهليز . يان بود بود  شانه راست و گردنش از زير آهن چادر كُپ شده نما

شده ، دو دو نفر، هر كدام در دو جناح هر اتاق ، پشت شانرا به ديوار چسپاندند ، تا اسيران در اثناي نيم كش 
سمت جنوبي (جالدان از اتاق اول دست چپ . شدن دروازه سلول صرفاً يك سرباز را  ازداخل اتاق ديده بتوانند 
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به گونه اي كه پشت . دو سر باز در دو جناح اتاق كمين كردند . شروع  به كشيدن اعدامي ها  كردند ) دهليز
ظف ؤسرباز سومي كه م. شانرا  به ديوار دهليز چسپاندند ؛ تو گويي كسي اينان را به ديوار ميخكوب كرده باشد 

 مانند را از ميان حلقه ي دروازه و حلقه  )T( بود دروازه سنگين آهني را بر روي پاشنه اش بچرخاند ، فوالد 
چوكات آن كه بر روي هم قرار گرفته بود ، طوري بيرون كشيد كه صداي رعد گونه ي  آن  فضاي دم كرده و 

  .متعفن دهليز را به لرزه در آورد و خاموشي اضطراب آور و نفرت بر انگيز را يكدم شكست 
ز دو حلقه ، مفهوم مرگ ، مفهوم بيرون شدن روح كوبيده  ا" كليد"آواز ناهنجار و مدهش بيرون شدن آن

در چنين حاالت ، به مجردي كه دروازه نيمه باز مي . شده از بدن  پاره پاره را در اذهان زندانيان تداعي مي كرد 
شد ، اعدامي و هم زنجيرانش صرفاً  يك سر بازرا مي ديدند كه يك دستش را برچوكات ضخيم و آهني دروازه و 

!  [ ...  فالني ، بيا كه تره قومندان صاحب كار داره ":  ديگرش را برحلقه دروازه نيمه باز گذاشته مي گفت دست
  . "] كه قوماندان صاحب با تو كاري دارد)  يا بلند شو ( ، برخيز 

معلمِ زمانِ لحظه هاي تاريخ سازجنگِ آزادي بخش كشور ، بسيار بسيار . روز امتحان فرا رسيده بود 
 به زنجير كشيده را كه درظرف كمتراز يوقت درنگ و فكركردن براي مبارز. تگير و نهايت بي رحم بود سخ

يا ترس اي كه موجب سر افگندگي اش مي شد ، بر وي . چند ثانيه مي بايد ازجايش بلند مي شد ؛ نمي داد 
يكي را .  برسرش مي نهاد و يا شجاعتي كه به سويش مي شتافت و تاج  پر افتخارمردمي. مستولي مي گرديد 

  .دريك مژه برهم زدن ، مي بايد برلوحه سنگ  تاريخ  مبارزاتي اش ، حك مي كرد 
ي  مربوط به جنبش چپ انقالبي و توده هايي كه در صف احزاب و تنظيم هاي اسالمي تمام اعدامي ها 

 اعدام ، بدون سر و صدا موضع مي هنگامي كه جالدان بر دهليز سلولهاي زندانياني آماده برايدر  قرار داشتند 
دروازه سلول به خاطر بردنشان به ذبگاه باز مي شد و جالد دهن خونين خبر مرگ شانرا فرياد مي كرد  گرفتند و

 غلبه مي كردند و با - در يك لحظه -  مستولي برجسم و جانشان  برهيوالي هول وهراس و وحشت و خوفِ،
. يشان بلند مي شدند و با يك يك همزنجيران شان وداع مي كردند چستي و چاالكي يك جنگجوي دلير از جا

مي نگريستند ، با گام هاي محكم و ) وجالدان(در حاليكه به رقص عضالت  درقاب صورت زرد شده ي جالد 
    .سري افراخته ، از اتاق خارج مي شدند و به سوي جاودانگي  قدم بر مي داشتند 

 كه اكثريت مكتبي هاي احزاب و تنظيم هاي اسالمياده گي گذشت كه  از سر اين نكته نمي توان به س[
 -  برضد برادران اسالمي خود از ساير تشكيالت ، و بخصوص عليه زندانيان چپ انقالبي-شان با خاد زندان 

 را براي برادران ديني خود " بهشت برين " و رفتن به " شهادت در راه اسالم عزيز"همكاري مي كردند ، و 
 رسيدن هر " و " شهادت " و رفتن به طرف  در چنين حالت خودازقرار گرفتنه و تلقين مي نمودند ، توصيع

 از حزب  ("غوث سياه پوش"بعضاً ؛ مثل   و . به شدت مي ترسيدند و مي لرزيدند"چه زودتر به بهشت برين 
ينما پامير كه منجر به قتل به خاطر انفجار تعمير متصل سكه چون عياران سياه مي پوشيد و -اسالمي گلبدين 

  ميبه جانب تشناب ؛ ) با تبخترگام بر مي داشتدر زندان  شماري از مردم بيگناه و غير خادي نيز شده بود ،
   ...]ندشتافت

اعدامي كه  پايش را به دهليز مي گذاشت ، متوجه شانه سربازي  دومي مي شد كه پشتش را به ديوار 
دروازه نيمه گشوده كه به سرعت بسته مي شد ، اعدامي .  طرف وي مي باشد چسپانده و در حال دور خوردن به
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متوجه سرباز سومي مي شد كه پشت به ديوار ايستاده ، سرباز اولي پيشاپيش زنداني و دو سرباز ديگر هر يك به 
ه همان در لحظه بعد سايرجالدان را هم مي ديد كه ب. طرف راست و چپ قرباني استعمارروس قرار مي گرفتند 
دهليزكه اتاق نگهبان و زينه هاي  ] چهار راه[از چوك. شكل در جناح هاي دروازه سلول ها موضع گرفته اند 

 ، " اتاق كنفرانس ها "منزل باال و پايين به آن متصل بود تا چوك دهليز تونل مانند منزل اول ،  و از آن جا تا 
 " به داخل "خير و خوبي"ر بودند كه اعدامي ها به سربازان كمين گرفته بارنگ هاي زرد شده ي شان منتظ

  ... . برسند "اتاق كنفرانس ها 
. هم سلولي ها ، هر يك با ايما و اشاره و با حركات لب به من فهماندند كه نوبت ديدن را به آنها نيز بدهم 

 كردن همزنجيران هر كدام براي لحظه اي ازعقب شيشه و از دو گوشه آهن چادر حلبي كُپ شده ، صحنه بيرون
؟ بگذاريد بنويسم  ... به كجا. يك اعدامي را  آن سه سرباز با خود بردند. اعدامي شانرا با وحشت تمام مي ديدند 

  :  
 -هاي زينه و دهليز  شمال ) پله (  سرباز به دهليز مورد نظر وپته ٦٠در شب هاي اعدام شماري در حدود 

 به طرف چپ آن ديده ميشود ، تقسيم مي " اتاق كنفرانس ها "د  مانن"لفت"جنوب منزل اول كه  در وازه 
اعدامي از سلول خودش كه بيرون كشيده مي شود ، خود را در ميان صف دو طرفه سربازاني مي بيند كه . شوند 

زنداني بدون الچك را همان سه جالد مؤظف كه . چون سگان شكاري چهار چشمه سراپايش را نظاره مي كنند 
 ازدهن دروازه سلول اي كه از آن خارج ساخته شده ؛ و از دهليزي كه در دو طرف هر را گرفته اندامنيت وي 

سلول آن سربازان پشت شانرا به ديوار آن چسپانده اند ؛ و از زينه اي كه در يكطرف آن  سر بازان بعد از هر دو 
كه در دو طرف آن   جنوب-ليز شمال يا سه  پته ي زينه و چوك آن درحالت آماده باش ايستاده اند ؛ و از ده

در يك لحظه .   همراهي مي كنند "اتاق كنفرانسها "تا دهن دروازه سربازان صف كشيده ديده مي شوند ؛ 
  ... . دهان باز مي كند و زنداني را مي بلــعد " اتاق كنفرانس ها"دروازه 
 ، از سلول منزل دوم تا نزديك دروازه واقعيت شكل بيرون كشيدن  زندانيان براي اعدام ، توسط سربازان [ 

 را من وشماري اززندانيان كه اعدام ساختگي باالي ما تطبيق شد ؛ شاهد بوديم  كه در " اتاق كنفرانس ها "
  . ]صحبت هاي بعدي  جريان آنرا  به طور حتم خواهم نوشت 

ت ؛ جريان مراحل بعدي حال بيائيد در مورد واقعيت و يا واقعيتي مقرون به حقيقت و يا خالف واقعي
 كه متيقن بود كه اعدام برادرش و -  را  از زبــان بصيربــدروز در زير مرور نمائيم " اتاق كنفرانس ها "درداخل

موالنا باعث به دستور روسها  انجام شده واز همين سبب گاهگاهي از غليان نفرتش عليه روسها و سه جالد 
 نجيب ، جلوگيري نمي توانست و يا زير تأثير شب هاي اعدام قرار مي معروف پشتونتبار، يعني امين ، سروري و

گرفت و يا به خاطر تثبيت هويتش به مثابه يك زنداني ضد رژيم و ضد روس كه گويا روي ملحوظاتي به ناچار 
  .  تن در داده  ؛ حرف هايي را بر زبان جاري مي ساخت " كارگاه "به كار در 

 ، كوته قفلي هاي سمت شرقي منزل  دوم اتاق  دوم يا سوم طرف "١بالك"بد روز در يكي از شب ها در
راست دهليز كه دريچه گك هاي سلول آن به طرف جنوب بالك باز مي شد ، كه از مراحل اعدام ساختگي ما 

 در شب هاي اعدام با هيجان  " اتاق كنفرانس ها " سه ساعتي نگذشته بود ، در مورد جريانات داخل -دو 
  :  ت چنين گف



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

81 

شمس الدين  ( " كورشمس الدين"  خوجه اعطا قوماندان  عمومي زندان " اتاق كنفرانس ها" در همين «
 بود كه چشمان كوكره يي داشت به گفته بد روز  اين جالد "١ بالك"ننگ قوم نجيب پنجشير قومندان مقتدر 

 "ضبطو"مانند قوماندان (  بالك ها ، بعضي از قومندان هاي)  مي ناميدند " كور شمس الدين"را در قريه اش 
آمرين سياسي و اطالعات ، با تعداي )  امين هم درهمين زندان وظيفه اجرا مي كرد -خلقي كه در دوره تره كي 

دراين اتاق سه سرباز حرفه اي . از نظاميان روسي و شماري از سربازان روسي و افغاني  حضور مي داشته باشند 
خود شانرا از پشت به ديوار مي ،  درست مانند دهليز منزل دوم "ق كنفرانس ها  اتا"، در دو جناح ديوار 

 كه به داخل باز مي شود كمين كرده ، خريطه " اتاق كنفرانس ها"يكتن از آنها  در پشت دروازه . چسپانند 
قرار داده چرميي را در دست دارد ، دهن خريطه باز بوده  ريشمه بسيار محكم دهن خريطه  طوري در نيفه اش 

كافي .  حلقه خريطه به سرعت تنگ مي گردد - به دو جهت مخالف -شده كه به مجردي كشيدن دو دست 
است اگر هر سه سرباز با دست هاي پرزور شان ، دو طرف ريشمه را به دو جهت مخالف به شدت بكشند ، دهن 

جالدي  كه در پشت . ان مي دهد زنداني  در كمترين لحظه ج. درست مانند حلقه دار. خريطه بسته مي شود 
 كيمن كرده و در حرفه اش دست بلند دارد به سرعت عجيبي دهن باز خريطه را بر سر زنداني انداخته به وازهدر

طرف گلويش مي رساند و ريشمه دو طرف آنرا كه با انگشتان دو دستش محكم گرفته به شكل عمودي در دو 
چند لحظه . ي كوچك دور از چشمانش مي تواند تنفس نمايد زنداني از سوراخ ها. جهت مخالف مي كشد 

 دو سرباز ديگركه در جناح ديگر دروازه  در كمين اند -  شايد سه ثانيه پيشتر- " كاله چرمي"پيشتر از انداختن
فرياد زنداني ، شعار زنداني عليه دولت . ، به سرعت دستهاي اعدامي را محكم مي گيرند و به آن الچك مي زنند 

به همين قسم  . شايد در دو متري كسي آنرا به مشكل شنيده بتواند . در درون خريطه چرمي مي پيچد ... و 
تا زماني كه  . »سربازان شكار شانرا به دام مي اندازند و از ضربه غافلگيرانه از جانب آنان در امان مي مانند 

رتي بر روي آنها رسم شده و درخارج از اعدامي ها به موتر هاي سر پوشيده كه عكس اشيا و مارك هاي تجا
 يعني در عقب دروازه آهني آن توقف كرده اند ، انتقال داده شوند ، جز تاريكي و خاموشي ، نه چيزي "١بالك"

  .را ديده مي توانستند و نه شنيده 
مت هاي كه با كمترين  مدت اقامت در اتاق هاي مختلف ، در س) در بين گيومه ( اين بود نقل گفتاربدروز 

 در " و تماسهاي علني با مسئولين زندان به خاطر كار"كارگاه زندان"مختلف ، در بالك هاي مختلف و كار در 
  ، از بسا "جزايي" و به خاطر به اصطالح  تمرد و سركشي هاي ضد قوانين  زندان در شكل  گويا "كارگاه

  .ايل پشت پرده زندان چيز هايي مي دانست جرياناتي كه در خفا در زندان به وقوع مي پيوست ، يعني از مس
روستار تره كي   داكتر آقايحال مي پردازم به جريانات داخل اين اتاق و مراحل بعدي آن به نقل  از كتاب

  .كه در زندان با هم  صحبت هايي داشتيم 
ين اتاق   را نوشته در رابطه با جريانات هم"  ١٣٦٢ قوس سال  ٢جريان اعدام  "آقاي روستار تره كي 

به  )  " زندان پلچرخي"(   بدون آنكه نام اين اتاق را نوشته باشد در كتاب خود بنام " اتاق كنفرانس ها "يعني 
 چيزهايي نوشته اند  كه در ذيل آنرا با هم يكجا مي " با اپوزيسيون نيز سر مي جنباند "گويا نقل از سربازي كه 

  :خوانيم 
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در حالي كه سه سرباز ديگر . سربازان  دستهاي وي را از عقب ولچك كردند . د محكوم را ، در دهليز بردن... « 
به قصد تأمين امنيت دهليز در آنجا ، باقي ماندند ، چار تن ديگر با تشكيل يك حلقه محاصره محكوم را ، تا اتاق 

 اپوزيسيون نيز طبق روايت يك سرباز كه در حين خدمت دولت  با. ديگري در منزل اول بالك همرايي نمودند 
سربازان عادي "١بالك"سربازاني كه در پلچرخي  وظيفه اجرا مي كردند آنهم در [سر مي جنباند در اين اتاق 

نبودند ، هر كدام از جمله عوامل بسيار  قابل اعتماد خاد  بودند كه زير  لباس ساده سربازي  با هزار و يك تسمه 
سرباز خادي كه در زندان پلچرخي وظيفه اجرا مي كرد و تا اين  . به وطن فروشان بلند پايه حزب بسته بودند 

 را نمي " اتاق كنفرانس ها "سطح  به راز هاي دولت دست نشانده  نزديك بود ، چطور نام اتاق مرگ  يعني 
سه تن مشاور نظامي روس كه يكتن آن  ، سر قوماندان عمومي زندان پلچرخي بود با كليه ]  توخي-!  دانست  ؟

اره چيان داخلي زندان ، قوماندانهاي بالك ها ، و معاونين آنان ، آمرين استخبارات و معاونين آنها  تقريباً همه اد
هويت محكوم را از زبان خودش با آنچه در لست درج بود ، مطابقت ميدادند و فوتوي وي را . به پا ايستاده بودند 

ز وي به عمل مي آمد كه طي آن ساعت ، چله ، پول سپس تالشي مفصلي ا. ، با چهره اش تطبيق مي كردند 
اولچك وي را ، دقيقاً معاينه ميكردند تا خوب محكم بندي شده . نقد بوت و غيره اشياي زنداني  ضبط مي شد 

سپس . چشمانش را ، ميبستند . به دهن محبوس آله آهني را ، ميگذاشتند تا مسدود شود و آواز نكشد . باشد 
در حالي كه از اين اتاق تا موتر در هر بيست قدمي يك سرباز امنيت .  سياهي ميپوشاندند وي را ، با خريطه

راهرو را تأمين ميكرد ، چار سرباز  ديگر محكوم را ، تا موتري كه محموله مرگ در آن ، قرار داشت  بدرقه 
در اين موتر در كنار هر . در موتر اولچك محكوم را ،  با زنجير به ميله هاي داخل موتر ميبستند . مينمودند 

.  موضع ميگيرد )  يك افغاني و يك روسي ( محكوم به اعدام  كه چشم ، دست و دهن وي بسته بود ، دو سرباز 
غير از كساني كه در عقب و جلو موتر قرار ( يعني در يك موتري كه  پنج محكوم را ، حمل مي كند ، ده سرباز 

تعدادي .  مكلف اند قرباني خود را ، به سالمتي ، به كشتار گاه انتقال بدهند سربازان. موقعيت گرفته اند ) دارند 
موتر ها با محموله مرگ خود ،  شبيه يك كاروان در صف منظم  به سوي ابديت به راه .  از دريوران ، روسي اند 

صونيت راه را ، تأمين  درابتدا و انتهاي اين كاروان جيپ هاي روسي و زرهپوش ها  با وسايل مخابره م. مي افتاد 
  .مينمايند و در صورت ظهور حادثه  در درون و بيرون موتر دست اندر كار مي شوند 

در . كاروان به كشتارگاه ميرسد واحوال خيرت به مركز پلچرخي به سر قوماندان روسي ، مخابره ميشود 
يشاپيش صف قرار دارد بالوسيه سربازان اولين موتري كه در پ. آنجا قبالً بلدوزر ها حفره هاي عميق كنده بودند 

دروازه اولين موتر باز مي گردد، چند سرباز، . جيپ و زرهدار مركب از افغانها  و روسها اند ، محاصره ميشود 
آله آهني را، از دهنش . محكوم به اعدام را ، به ميدان پياده مينمايند  خريطه سياه را از سر وي ، برمي دارند 

يكي از محكومين گفته .  قرباني در حالي كه چمش بسته است ، آخرين كالمش را ميپرسند دورمي كنند ، از
تمنا ميكنم چشمانم را ، باز كنيد تا لرزش دستتان را ببينم آن گاه من ، خود و مردم خود را ،  نيرومند و :  بود 

كالم محكوم به اعدام بعداً  . ( اين آخرين آرزوي من است...  شما دشمنان خود را ، ناكام و زبون خواهم يافت 
اسيررا در فاصله كمي از گودال  به پا .) توسط افسري كه شاهد عيني حادثه بود به بيرون انتقال داده شد

قوماندان ، از موضعي كه قبال در آن قرار دارند بر قلب ] آتش[ ايستاده نموده  و سه  سرباز با شنيدن امر اور 
رتي كه محكوم قبل از فير نتواند  خود را روي پا نگهدارد ، سربازان از موضع خارج در صو. محكوم فير مينمايند 

. شده به سراغ وي ، ميروند اين كار در مورد كليه كساني كه در ميدان شهادت آورده شده اند ،  تكرار ميگردد 
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ت مرمي  و كنترول نبض دوكتوران مربوط پس از معاينه محل اصاب. باالخره اولچك را از دست شهدا باز ميكنند 
اجساد شهدا بالوسيله بولدوزر در . و قلب هر يك از شهدا ء  موافقت خود را ، دردفن اجساد ابراز مي نمايند 

( بعد باالي اجساد دوا مي پاشند .  هر حفره براي بيست ميت اختصاص دارد. حفره هاي  متعدد پرتاب ميگردند 
.  و بولدوزر ها براي پر كاري گودال ها دست  به كار ميشوند )  تر شايد به قصد و گمان مسخ شدن هر چه زود

افسران روسي به سر قوماندان روسي ، و افسران افغاني به رئيس عمومي خاد ، بالو سيله مخابرهء بي سيم  اطالع 
شت سر قوماندان ، امر بازگشت شان را ،  صادر مينمايد مراسم مختصر رسم گذ. مي دهند كه كار تمام شد 

  )  همان كتاب ١٣٨  تا ١٣٥صفحات (»  ... عسكري به جا ميشود و جالدان به النه هاي خود ، باز ميگردند 
اين سر باز گمنام كه با مجاهدين سر مي جنباند معلوم نشده نام وي در كدام نشريه و راديو  و رسانه گرفته 

اي  خاد بوده كه نشان دهد اعدامي ها به شده از ديد اين قلم  ترسيم دراماتيك اعدام ها يكي از ترفند ه
پايگاههاي نظامي روسها  سپرده نشده ؛ بلكه توسط دولت قانوني افغانستان با آرامش خاطر و بر مبناي  يك 

) مشابه اعدام ها در اوايل قرن بيست در برخي از كشور هاي اروپايي توسط دولت هاي قانوني(اصل سنتي  
 حتا فكر شان از لحاظ امنيتي و سياسي آنقدر جمع مي بود كه آخرين كالم اعدامي زنداني را اعدام مي نمودند ؛

باز كردن دهن  اعدامي ، پرسش از وي و پاسخي كه اعدامي به دولت  مي دهد كه از . را نيز از وي مي پرسيدند 
بون كه در صحنه يك جانب اهانت بار بوده و شنيدن آن از زبان  دشمناني در حال مرگ براي تمام سربازاني ز

 راهدف قرارداده  قابل تحمل   وآزاديخواهانحضور دارند ، به خصوص آناني كه تفنگ شان سينه وطن پرستان
 "مراسم مختصر رسم و گذشت" دقايقي كه وعوهرگاه از مجم. نبوده روحيه مزدوران جبون را تضعيف مي كند 

هم بگذريم  و حد اقل يك و نيم دقيقه وقت را براي آخرين احتوا مي كند ؛ ... و معاينه داكتر ها  از زندانيان و 
  در كتاب خود  تعداد كشتار دسته جمعي را آقاي روستار تره كيكه (  تن اعدامي  تخصيص بدهيم ٤٠٠كالم 

 جريان بيرون -داكتر روستار تره كي زنداني بودم ؛  آقاي در آن شب  كه  من نيز در اتاق پهلوي اتاق مقابل 
 ٣ دقيقه ، يعني٢٠٠مي شود )   اعدامي را درآن شب در نوشته هاي بعدي تشريح خواهم كرد ٣٧١كشيدن 
( دولت و باداران روسي شان كه با هزار و يك ترس و لرز از حمله مبارزين جنگ مقاومت .  دقيقه ٢٠ساعت و 

ي شا ن با  قواي  به شمول نگارنده شاهد جنگ رويا رو"٢بالك"كه بار ها زندانيان منزل سوم سمت جنوب 
و افشاي اين فاجعه بزرگ انساني مواجه بودند ، ابداً ) هوايي روس  در تقريبا هزار متري زندان پلچرخي بوديم 

استعمار درنده خوي و وحشيي . ت  ديرينه ضايع نمي سازند نَاين سه ساعت وبيست دقيقه را به خاطريك س
 و پذيرفتن خطر حمله ي احتمالي  روحيه مزدوران خودتضعيف كننده روس ، وقت برگزاري چنين مراسم مثل

 او محاسبه اينرا دارد كه مبادا يكي از افرادي . ندارد  به هيجوجهرا" محمولة مرگ"بر  جنگجويان مقاومت
شامل تيم حفاظتي اعدامي ها و يا پرسونل تخنيكي دخيل دراين كشتار  با نيرو هاي مقاومت ارتباط داشته 

 و " سرباز كه در حين خدمت دولت  با اپوزيسيون نيز سر مي جنباند "فته ي آقاي تره كي آن و يا به گ( باشد 
، مي توانست ) بود  "  به بيرون انتقال داده" و كالم آخرين اعدامي را " افسري كه شاهد عيني حادثه بود"يا آن

گرديد و يا در جريان انتقال آنان از همان ابتداي كشيدن اعدامي ها از سلولهايشان كه بعد از نماز شام آغاز 
كه ازطرف كشور هاي غربي به نيرو هاي مقاومت [  توسط وسايل مخابراتي بسيار كوچك " كشتارگاه "بصوب 

 را به " محمولة مرك" اطالع بدهد و آنگاه سبب حمالت آنان بر تيمي كه  " اپوزيسيون "، به ] داده شده بود 
   .   ، گردد  انتقال ميدادند" كشتارگاه "طرف 
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 در صد زندانيان آزاديخواه و با ايمان ٩٠با احصائيه و آمار نزديك به حقيقت مي شود گفت كه اضافه از 
اين سرزمين ، در شب هاي اعدام با شهامت و شجاعتي غرور آفرين و دشمن سوز از سلول  هايشان خارج  مي 

س و لرز نشان ميدادند در چنين صورتي اينان هرگاه درهمچو حاالت از خود سستي و ضعف و تر. شدند 
استعمار دراثناي اعدام شان آخرين گپ و يا خواست شانرا از آنان مي پرسيد ؛  زيرا كه يقين داشت كه آنان 

و اين ترس از مردن . ازكرده خود ابراز ندامت مي كنند تا ترحم استعمار را به خاطر زنده ماندن شان برانگيزانند 
امر خوبي بود براي روحيه گرفتن  مزدوران بي مقدارشان كه درميدان هاي اعدام  به كشتن هم از ديد آنان ... و 

  .   وحشت ادامه مي دادند و وطنانشان  با لرز و ترس 
 ثوري ها ، اعدام هاي دسته جمعي را در ميدان هاي دور از كابل و مراكز ٧دولت مزدوركودتاي ننگين

به باور اين قلم و شماري از زندانيان .  اجرا مي كردند - كشف مي شوند  كه هم اكنون يكي پي ديگر-واليات 
  . نجيب ابداً چنين اشتباهي را مرتكب نشدند -آگاه ، روسها در زمان  كارمل

  برگشته ، متن را كه  در "١ بالك"حال بار ديگر به جريان انتقال اعدامي ها از منزل دوم سمت غربي 
 سلولي ها هر يك با ايما و اشاره و با حركات لب فهماندند كه نوبت ديدن را به  هم"همين جا رسيده بود  كه 

هر كدام براي لحظه اي ازعقب شيشه واز دو گوشه آهن چادر حلبي كُپ شده ، صحنه بيرون . آنها نيز بدهم 
نوبت  .  "ردند يك اعدامي را  آن سه سرباز با خود ب. كردن  همزنجيران اعدامي شانرا با وحشت تمام مي ديدند 

كسي فكر مي كرد در دفعه سوم . تكرار هول انگيز آنرا ديده نمي توانستيم. به اتاق مقابل يعني دومي رسيد 
كسي هم در فكر مراحل پايان تحقيق و محكمه . نوبت اتاق ما خواهد رسيد ، كسي طوري ديگرمي انديشيد 

قيق قرارداريم چطور مي شود در جريان تحقيق كسي  آخر ما همه زير تيغ تح": خود بود و شايد فكر مي كرد 
 زنداني ديگري كه از ماهيت  دولت دست نشانده و پشت پا زدنش به قوانيني جزايي كه از "را به اعدام ببرند ؟ 

  . دولت هاي سلفش به جا مانده بود ، علماً آگاه بود ، ازاين جهت انتظار باز شدن دوازه را داشت 
از .  و اتاق مقابل  كه ما نمي دانستيم كي ها درآن دخمه  محبوس مي باشند ؛ گذشتند  سربازان از اتاق ما

مقابل دروازه  دو تشنابي كه روبه روي هم واقع شده بود ، هم عبور كرده اتاق سمت شمال يا اتاق مقابل آنرا باز 
چهار زنداني را كه پاها و همين قدر از دو طرف آهن چادر كُپ شده ديديم  كه از اتاق سومي سه يا . كردند 

انسان هايي را بردند كه به . پاپوشهاي شان معلوم مي شد ، نوبت به نوبت  از اتاق خارج كردند و با خود بردند 
همين قدر به خاطر دارم كه در حدود سي تن زنداني را از همين . خاطر آزادي كشور شان به پاخاسته بودند 

 ؛ حتا مي به  احتمال قوي - براي اعدام ١٣٥٩ ماه ميزان سال٢٠ و يا١٩ يا ١٨منزل دوم سمت غربي در شب 
 به جانب  پايگاه نظامي روسها كه به فاصله  چند كيلومتر دورتر درسمت شرقي شود گفت مقرون به حقيقت

  .، با موتر هاي سربسته و اسكورت جيپ هاي روسي برده شدند  - زندان موقعيت داشت 
 تعدادي از زندانيان به "٢بالك"  منزل سوم سمت شمال غرب كوته قلفي هاي بعد ها ازپشت پنجره     [ 

 قبالً كارمند وزارت  ،" ساوو" سازمان يك تن از كدر هاي برجسته(شمول اينجانب و زنده ياد رفيق  غرزي 
 نقش ١٣٦١ كه محكوم به ده سال زندان شد و در اعتصاب خونين جوزاي سال  بودتعليم و تربيه ، مبارزي

بعد از رهايي از زندان با دسيسه . عمده داشت وبه همين سبب متحمل شكنجه هاي  نهايت وحشيانه شده بود 
متوجه شده بوديم كه موتر هاي اعدامي ها را نه ) اي درراه  ننگرهارو پاكستان و يا در پاكستان  به قتل رسيد 

 ؛ بلكه به جانب شرق زندان ، دردامنه كوه  ماهيپر منتهي مي گردد-به صوب شمال زندان كه به  شاهراه كابل 
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بچه اي جدا شده از كوه ماهيپر كه گرد و خاك بلند شده از وسايل نقليه نظامي روسها كه به جانب آن دامنه در 
  ] .رفت و آمد بودند ، نيز ديده مي شد؛ مي بردند

  
  :ير در  زندان پلچرخي ــان اسـ  تأملي گذرا به  زن- 10
  

 هاي خاد صدارت ، شماري از زندانياني " كوته قلفي"جايش زندانيان تازه گرفتار شده در به خاطر عدم گن
 آوردند كه جاي مناسبي براي تحقيق و "١ بالك"شان به پايان نه رسيده بود را به) بازجويي ( كه  تحقيقات 

وع براي زندانيان  سمت غربي را كه در مجم"١بالك "قسمي كه پيشتر هم اشاره شد منزل سوم . شكنجه بود 
اناث تخصيص داده بودند ، آنان را از آنجا به  منزل اول دهليز  همين بالك  كه از شمال  به جنوب  امتداد دارد 

خانم و تمام فرزندان خورد و كالن  حفيظ اهللا امين ؛ . انتقال  داده بودند ) "اتاق كنفرانس ها"دراتاق مقابل (
  .داهللا با چند دخترديگر در اين گوشه ي دور از انظار محبوس بودند همچنان خانم و فرزندان برادرش عب

 سيماب ، حميد اهللا، داكترجان معلم صالح  ( من و شش تن زنداني ديگر1360در پانزدهم ماه اسد  سال [ 
 سمت غربي منزل سه " ١ بالك" به "٢بالك" از  را) شفيعوعبدالرشيد سرحدي ، صوفي عبدارحمن ، عزيز  

 گذشته بود كه خبر انتقال زنان "١بالك" به  ماتقريبا دو ماه از انتقال . دادند انتقال ر طرف جنوب غرباتاق آخ
  . ]يم شنيد را ،" اتاق كنفرانس ها "را از منزل سوم همين بالك به  اتاق  مقابل 

سر خورد سالش و يك پدر  با پ. ترور يك پرچمي گرفتار كرده بودند ) واهي (  چهار يا پنج تن را به اتهام 
 پسر را كه  اعظم نام داشت در "مراهق"دولت مزدور گويا  سن . يك تن ديگركه در بالك دو محبوس بودند 

بعد از دو سال يا كمتر پسرك كه به سن قانوني رسيد ، آنگاه . نظر گرفته منتظر بود تا  وي به سن قانوني برسد 
 كابل  بوده در رياست تربيه بدني كار ميكرد ؛ "چندوال"لي  سال داشت و ازاها٥٠وي را با پدرش كه در حدود 

يك تن ديگر دختري بود بنام اسيمه ، بسيارمصمم واحساساتي ،  قشنگ  و بسيار با جرئت و . اعدام كردند 
. به گمان اغلب شامل همين دوسيه بود ) مليحه ( دختر دومي . دليركه قيدش را پانزده سال رقم زده بودند 

با قيد ده سال ، سهيال دخترك ) خاتول . ( اين دوشيزه نيز با شهامت بود . تعيين شده بود ل و نيم قيدش دوسا
محموده  بخاطر عضويت در  ، ، خانم ديگر) خواهر و يا دختر مجددي( ، اسما مجددي ... خورد سال با قيد 

.  از زندان رها گرديد " نه ماه بعد از دو سال و" مدت پنج سال قيد گرفته و طبق  گفته خودش "ساوو"سازمان 
  .زنداني بود   هميش با فاميل امين دريك محل وي

دو .   محبوس بودند )" اتاق كنفرانسها"اتاق مقابل  ( معلوم نشد چه تعداد زن در آن اتاق بزرگ
مام با ت. در هر فرصتي نمي گذاشتند كه اعضاي فاميل امين نفس راحت بكشند ) اسيمه و مليحه ( دخترشجاع 

، با خشونت جروبحث مي كردند ، طوري كه بحث شان به  برخورد ) غتي ( شان مخصوصاً با دختربزرگ امين 
اين ( فزيكي مي كشيد ، و سر و صداي شان در زندان مي پيچيد ، و موجب مداخله آمر سياسي زندان هوتك 

  . مي گرديد و سايرمسئولين زندان) منفور ترين و شرف باخته ترين خادي 
 اين دو دخترمبارز و شجاع به درستي مي دانستند كه طرفداران امين در درون حزب و در دولت  حضور 

 "كوته قلفي"سر انجام به ، فعال و پر قدرتي دارند و برخورد هميشگي شان با فاميل جالد مردم افغانستان 



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

86 

 عواقب وخيم هراسي به دل راه مجرد و دهها پيش آمد خطر ناك ديگر منجر خواهد شد ؛ با آنهم آن دو از اين
نمي دادند ، نفرت و انزجار شان را در برابر اين خانواده ، كه روزگاري در داخل ارگ شاهي به وجود پدر 

و از اينكه وي قادر بود ده ها هزار انسان اين كشور را  نيست .  شان مباهات مي كردند "با صالبت" و "پرابهت"
  . ند ؛ تبارز مي دادند و نابود كند ،  به خود مي باليد

در يكي از بر خورد ها ي پرسر وصدايشان با خانم امين و دخترش غتي ، اطالعات زندان  تصميم گرفت 
  .  آخري سمت شرقي منزل اول انتقال دهد " كوته قلفي"آن دو  دختر را به دو 

  
ل ــ درعم را" ٢بالك" ؛ اعتصاب  خونين  "١ بالك"وع ـر ازمجمـتردليــ  فقط دو دخ- ١١
    :دـردنـد كــتائي

  
 سرباز  يا زنداني اگر از ميدان بزرگ به طرف  شكل ساختمان داخلي سمت شرقي قسمي بود كه مثالً

 عبور كرده ، دهليزرا به طرف جنوب طي  نموده ، "١بالك"تعمير بالك روان مي شد ، از دو سه پته زينه خارج 
بعداً  به سمت  چپ مي . به آن منتهي مي شد؛ مي رسيد ) ل منزل او( به چهار راه كوچك  كه چهار دهليز

 از مقابل زينه منزل باال  كه به طرف دست چپش و اتاق محافظ كه به  طرف راستش موقعيت داشت ، .پيچيد
وي با عبور از دروازه پنجره  . ناگذشته يك پنجره به عرض دو متر و ارتفاع  سه متر در برابرش قرار مي گرفت 

.  مانندش ديده مي شد " لفت "  با دروازه هاي"كوته قلفي" ١٦ليزي مي شد كه در دو سمت اش وارد ده
 شرقي دو كوته قفلي اخير را كه رو بروي هم  بودند ودر عقب ديوار.  در داخل آن  بود "كوته قلفي"تشناب هر 

اشت ، به همين  دو دختر  را به هم وصل مي كرد ، وجود د"١بالك"آن ، راه عبور كه  صحن شمال  و جنوب  
 زندان " كارگاه "احساساتي و پر شور اختصاص دادند و آنرا با پنجره آهني مستحكمي كه در يكي دو روز در 

 دو دختر "كوته قلفي"دروازه .  ديگرآن دهليز جدا كردند "كوته قلفي" ١٤از ) مثل پنجره اولي( ساخته شد 
هر دوي شان چون پرندگان  گير مانده در تنگناي قفس ، گاهي . دند زنداني متمرد و پرخاشجو را باز گذاشته بو

به اتاق طرف جنوب و زماني هم  به اتاق طرف شمال داخل شده از دريچه گك هاي اتاق ها ، آمد و شد 
  .  تماشاه مي كردند "١ بالك"را از دروازه  بزرگ... سربازان و صاحب منصبان

 ٢٠گـاهي  ( هم جزو آنها بودم ، براي تفريحي        اتاق منزل دوم سمت  غربي را كه من         ٨زماني كه  زندانيان     
 مي كشيدند ، زندانيان  متوجه مـي شـدند  كـه    " ١بالك "به صحن  جنوب شرقي      )  دقيقه زماني نيم ساعت       

. ي آنان را بـه دقـت مـي ديدنـد            آن دو دختر از ميله هاي پنجره گك ها محكم گرفته  هنگام قدم زدن  سرا پا                 
و بعـضاً بـا     . شايد هم مي خواستند با نگاه هاي پرسشگر شان بدانند كه هر كدام به چه اتهامي زنداني شده انـد                     

اشاره دست به  دو سه تن  از زندانياني  كه دور تر ازپنجره گك دختران درحال قـدم زدنـد بودنـد ؛ سـالم مـي                      
هر گـاه كـسي  دور از        . طح زمين دو نيم متر و يا اندكي بيشتر ارتفاع داشت            پنجره گك سلول ها از س     . رساندند

  .چشم  سربازان به دست زنداني  درون سلول چيزي مي داد ، وي مي توانست آنرا بگيرد 

اعضاي كميته   مشتمل بودند ازدر حدود يكصد و بيست تن  از اعضاي فركسيون حفيظ اهللا امين كه 
به شمول  صدراعظم داكتر شاوالي وچند وزير كابيه امين ونظاميان بلند پايه وزارت مركزي و شوراي انقالبي 
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 نوبت  كه زماني . سر زبان ها انداخته بود" باند امين " آنان را  به نام  زندان اطالعات ،...دفاع و داخله و 
 مي " آفتاب رخ"  خود شانرا به پنجره گك هاي سلول مبارزمي رسيد ،  آندو دختراين فركسيون تفريحي 

بيشترين و ركيك . رساندند و خلقي ها را مورد بد ترين  توهين و تحقير و دشنام هاي جالب قرار مي دادند 
  خائينان به كشور و قاتالن مردماين. بود ) "  شاولي صاحبداكتر"  ("نخست وزير"ترين دشنام  شان  متوجه  

 دختران كه بيشترين نور آفتاب را ذخيره مي نمود " قلفيكوته"مجبور مي شدند ساحه گشت خود را از نزديك 
در چنين صورت آندو با آواز بسياربلند به اينان . ، دورتر انتخاب  نمايند ، تا آواز آن دو را نشنوند و اذيت نشوند 

ها  قاتل ده - كه شغل معلمي داشت ، با فاميل امين جالد"ساوو"دشنام مي دادند ؛ مگر آن خانم محموده عضو 
 روابط " طبق گفته زندانيان -هزار هموطن اش و قاتل هزاران شعله يي از طيفي كه خود بدان منسوب بود 

خلقي هاي . كه در جوار آنها بود ، درس مي داد  فاميل امين را طي  مدت  قيدش اوالد هايحسنه داشت و 
ادرش ؛ باخبر بودند ، به خاطر آشتي داخل زندان كه از موضوع  صميميت خانم محموده با اوالد هاي امين و بر

خدمات " به اصطالح  آن خانم و"بزرگواري" عمداً از) با خلقي ها(ري ساير شعله يي ها با خود شان ناپذي
 اش به فاميل  رهبرشان ياد آوري مي كردند ؛ ولي هميشه بودن  اين خانم در جوار فاميل امين "فرهنگي

قراري كه نگارنده اين . [ چه چپ انقالبي  مطرح  مي كرد -وان مكتبي چه اخ-سواالت را در ميان زندانيان 
: نمود  وي درهمين  رابطه اينطور ابراز نظر، تيلفوني تماس گرفت2008 با خانم محموده در ماه فبروري نگاشته

ي هر چند درآن شرايط براي بسياري از افرادي كه مدت هاي طوالني ، شكنجه هاي امين جالد ودارودسته ا« 
حتي قابل اعتراض به نظر مي خورد ؛  ؛ وي را تحمل نموده بودند ، عمل من برخاسته از چپ انقالبي، عجيب و

مگر آشنايي با انديشه رهنماي  من ، كه در خطوط كلي خود بازگردانيدن انسانيت به انسان را در دستور خود 
من با آنكه از لحاظ خانوادگي وروابط . قرار داده است ، درك آن موضع گيري انساني را ساده تر مي سازد 

سياسي بيشترين تلفات را در دوران حاكميت تره كي ـ امين به چشم ديده وبه همان علت هم كه شده 
مگر با آنهم در مواجهه با فرزندان صغيرامين كه هيچ مسووليتي را . شديدترين نفرت را از امين وباند وي داشتم 

نستند داشته باشند ، از جانبي با شخصي دانستن جرم آنها را مشمول جنايات در قبال اعمال پدرشان نمي توا
پدرشان نمي دانستم واز طرف ديگر به همه در عمل اثبات نمودم كه چپ انقالبي ، كين توز وانتقام جو نه مي 

كار "  اصطالح نقد من و تعدادي از رفقا بر اين شيوه ديد خانم محموده در مورد به (  نقل به مفهوم .؟ !»باشد 
  ] . )از چوكات اين نوشته خارج مي باشد  اش با فاميل امين جالد خلق هاي افغانستان"فرهنگي

 زنده باد " ؛ " مرگ بر ببرك كارمل وطن فروش " ؛ "مرگ بر روس اشغالگر"نخستين  شعار هاي 
ش خونيني مبدل شده  چندين  كه بعداً به شور١٣٦١در هنگام اعتصاب ماه جوزاي سال ...   و " ؛ "افغانستان 

 بالك "، از)  نيز پخش گرديد BBCجريان مجمل آن از رسانه هاي غربي من جمله (تن كشته به جا گذاشته 
 "١بالك" موقعيت دارد به گوش ما كه به سمت غربي منزل دو طرف شمال "١بالك" كه  به طرف جنوب "٢

 ، بلند و بلندتر شده مي رفت ، تا حدي كه ما صداي آنان آواز  زندانيان  اعتصاب كننده.   رسيد؛محبوس بوديم 
قومنداني و گارد خاص زندان  و محافظين روسي زندان در حالت آماده باش  . را به وضاحت شنيده مي توانستيم 

  . فوق العاده در آمده بودند 
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همزيستي مسالمت آميز  "هيچ آوازي ازاتاق هاي ذكور و اتاق بزرگ  فاميل امين و زناني كه به اصطالح  در
 بر نه !  شان با اين فاميل مباهات ميكردند" فرهنگي"به اصطالح و به كار با اين فاميل  به سر مي بردند"

در اثناي آغازين شعار (  بود ؛ مگر  براي نخستين بار "٢بالك"اتاق  زنان به مراتب نزديكتر با  .  خاست
آنان در حاليكه .  بودند ، بلند شد "كوته قلفي"و دختررزمنده كه  آواز آن د يا مدتي بعد ،"٢ بالك"اعتصابيون

دستان پرتوان شانرا از پنجره گك هاي .  ديده مي شدند ، تكه و يا دستمال هايي در دست داشتند "٢ بالك"از 
شغالگران  ، مرگ بر ا" زنده باد افغانستان " بيرون كرده وبا تكان دادن آنها  و سر دادن شعار هاي " كوته قلفي"

زندانيان منزل سه يا [  را همراهي كردند "٢ بالك"، اعتصاب كنندگان...  و " ، مرگ بر ببرك كارمل "روسي 
 حركات دستهاي اين ، ؛ از جمله بشير نبي عضو سازمان رهائي كه سه سال حبس گرفته بود "٣بالك "چهار 

 مرگ به روسهاي "شعار هاي] .  ديده بودند كه اعتصاب همزنجيران شانرا همراهي مي كردند ؛را دو رزمنده 
 "١ بالك"را با آواز بسيار بلند  تكرار مي كردند كه طنين آن سراسر ، ...  ، و "زنده باد  افغانستان " ، "تجاوزگر

  .  را چون قلب جالدان  به لرزه در آورد  بود 
 پيكان هاي زهر آگين به قلب شعار هاي آتشين و نيرو آفرين اين دو دختربسيار وطن پرست و شجاع چون

  .هاي سياه تجاوزگران و مزدوران فرومايه و ناشريف شان مي  نشست 
نظاميان روس كه مسئو ليت حفاظت زندان از بيرون را داشتند ومزدوران خادي شان به شدت سراسيمه 

ز داخل شده   ، يك يك سربا"١بالك"شده ، فوراً به سگان شكاري شان امر دادند كه در تمام اتاق  هاي
همچنان مشاور روسي به ؛ ... سربازان  به داخل هر سلول تقسيم شدند . زندانيان را شديداً تحت نظر بگيرند 

. وطن فروشان مسئول زندان امر كرد كه آن دو دختر گستاخ را به هر قيمتي شده چپ و خاموش سازند 
دسته جالدان و خاين به افغانستان ، به جالد  خوجه  اعطا محمد وفا اين قاتل و سر عمومي زندانقوماندان 

شوروي ، يعني به برات امر كرد كه به سراغ آندو پرنده محبوس در داخل قفس رفته حساب هر دو را قسمي 
  . برسد كه ساير سلول ها به فكر شعار دادن نيفتند 

  به شكنجه "كام" و "سااك" امين  در - ازبك شوروي زير پوشش  ازبك افغان ، از دوره ي  تره كي  ،برات
در ظاهر پرچمي ها بعد از تجاوز باداران  روسي . زندانيان مي پرداخت و جالدان خلقي را تحت  نظر داشت 

 كه قبالً در - شمس الدين بود "١بالك"گرچه  قومندان كل. زندان پلچرخي آوردند "١ بالك"شان برات را به 
بعد از به خاك وخون كشيدن ( رئي اين بالك همين برات بود  ؛ مگر قوماندان نام-موردش تماس گرفته شده 

 شمس الدين" رسماً به سمت  معاون -  زير نام افغان-   يك تن از تاجكان شوروي را،١٣٦١اعتصاب جوزاي
تحت نيز   مقرر كردند كه وي تمام مزدوران افغاني شان ؛ حتا قوماندان عمومي خواجه اعطا محمد وفا را "كور

بسيار مؤدب .  داشت " دخل و غرضي"ين تاجكي نه زنداني را دو و دشنام مي داد و نه با زنداني ا. نظر داشت 
، در زير چشمش كدام عالمه  برات كه قدي بلندي داشت) . در ظاهر برخوردش با زنداني انساني بود . مي نمود 

  .فارقه  به جز چند داغ نامحسوس چيچك ديده نمي شد، بسيار ورزيده بود 
 سلول ، ١٤قفل دروازه پنجره اول را باز كرده با گذشتن از برابر .  با لذتي عجيبي به منزل اول رفت برات

را در سلول اش با مشت و لگد پرتاب كرده ، دروازه ) مليحه. (قفل  بزرگ  دروازه پنجره دوم دهليز را نيزباز كرد 
با سيم . ده  در وازه آهني اتاق را از داخل بست را به داخل اتاق كش كر) اسيمه ( باز سلول را به رويش بست و 

و مشت و لگد شروع كرد به زدن آن دختربي پناه و مظلوم ، چناني كه صداي فريادش به اتاق ) كابل ( كيبل 
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بعد از اينكه تواني براي فرياد كردن درآن دختر نماند وخون از . هاي سمت غربي كه ما در آن بوديم مي رسيد 
ورتش جاري شد ،  با لباس هاي پاره پاره برسطح زمين سلول غلتيد و از حال رفت ، آنگاه بيني و دهن و ص

اين سگ ديوانه به اتاق . پيش چشم اين جالد را خون گرفته بود . برات از سلول وي خارج شده دروازه را بست 
ناهي جز تمناي آزادي مليحه كه از شدت ترس مي لرزيد ، داخل شده و با  همان شيوه قبلي  وي را نيز كه گ

وطن اش نداشت ، چنان مورد ضرب و شتم قرار داد كه از ديدن آن هر خدا پرستي  به فكر  اندر مي شد و با 
 خدايي كه بدون اراده اش برگ از درخت شور نمي خورد چرا اراده كرده كه اين دختران ": خود مي گفت 

   ."... شكنجه شود توسط يك جالد متجاوز اينقدر] متدين [ آزاديخواه و 
  

  :واه ـــتر آزاديخـر دو دخـه گـنجـكـوروي ؛ شـالد شـ  ج-  ١٢
  

در   بعد از اعتصاب من و سه تن از زندانيان را از سلول سمت غربي بالك به سمت شرقي منزل اولمدتي
شدنم در بد  يفعال با توضيح مختصر  در رابطه با چگونگي جزاي[ پهلوي سلول دختران طور جزايي انتقال دادند 

  ] .  بسنده مي نمايم بخش، در اين )پهلوي سلول دختران ( ترين سلول 
 ، كه زمين و زمان محبس را به لرزه در "٢بالك" دقيقه از شنيدن آوازشعار هاي اعتصاب تاريخي دو يا سه

، از هنجره  دو ...   و" مرگ بر شوروي "  ، "زنده باد افغانستان"كه فرياد هاي خروشنده . آورد ، نگذشته بود 
.  همراهي كردند " ٢ بالك"برادران همزنجير شانرا  در، آن دو . بيرون شد ) اسيمه و مليحه ( دختر مبارز 

همه . را شديداً تحريك نموده بود " ١بالك"فرياد هاي پر خروش اين دو دختر ، احساسات  آزاديخواهانه مردان 
 چه  واكنشي در زمينه همراهي اعتصاب "١بالك"ه ما در ، يعني هم سلولي ها ، در فكر اين  شديم ك

آواز دختران دليربدون درنگ از كوته قلفي هاي ... در گير و دار گرفتن تصميم .  نشان بدهيم "٢بالك"
 رياست خاد و مسئولين روسي زندان كه از اعتصاب ،  قسميكه قبالً هم اشاره شد. شنيده مي شد "١بالك"
 بسيار سراسيمه شده بودند ، موضوع را فوراً به مركزشان "١بالك"زمانه دختران در  و همراهي همر"٢بالك"

 كه،  يك يك سرباز فرستاده شود "١بالك"گذارش دادند ، برايشان دستور رسيد تا درداخل تمام اتاق هاي 
امات  تخريبي  را  با دادن شعار ها وساير اقد"٢بالك"زندانيان را شديداً تحت نظر قرار دهند ، تا اعتصاب 

كه جزو گروپ آماده ساختن زندانيان ] جالداني[چند دقيقه بيشتر نگذشته بود ، همان سربازان . همراهي نكنند 
هر كدام دروازه آهني هرسلول را .  هجوم آوردند "١بالك"  سمت غربيبراي اعدام بودند ، به دهليز منزل دوم

  . با همان شتاب شب هاي اعدام  باز نمودند 
 زنداني  حضور داشت ،  ١٤ يا ١٢ دروازه اتاق ما راكه در آن،ز الغر اندامي كه چشمان ميشي داشت سربا

پوماد ضد "بعد از مكثي زودگذر ، بر روي چپركت يك زنداني نشسته در حاليكه . باز نموده  داخل اتاق شد 
 درون اتاق را كه در منزل دوم "بيچپ انقال" را از جيبش بيرون مي آورد ، يك تن از زندانياني به اصطالح "درد

 [  پايمه! بيا پايين شو  ،  صديق": چپركت  نشسته وارخطا به هر سو نگاه مي كرد با تحكم  صدا زده  گفت 
گفته ، چون فنري از ] خوب صاحب [ "خو صاحب"  زنداني  "!  كه درد مي كند ] كن[  چرب كو ]پايم را

و جراب ي جالد مزدور چهار زانو نشست و شروع كرد به كشيدن موزه جايش پريده ، در زمين سلول در پيش پا
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 را بلند برده به خود] شلوار [سرباز خادي كه برروي چپركت زنداني نشسته بود ، پاچه هاي پتلون.  وي هاي
. معلم صديق آنرا  از دست سرباز گرفته  شروع كرد به چرب كردن پايش . صديق بوتل پوماد ضد درد را داد 

از بر طبق  دستور اطالعات به اين تاكتيك مبادرت ورزيده  بود ، تا به تمام زندانيان درون سلول كه همه از سرب
 عملي "٢بالك"طيف چپ بودند ، هوشدار دهد  كه در غياب اش  هرگاه كسي در جهت همراهي با اعتصاب 

 اطالعات كه در شرايط  .انجام دهد ، ازطريق همين شخص كه پايش را چرب مي كند با خبر خواهد شد 
 كه  زمان مصرف -مختلف با شيوه هاي مختلف  عمل مي كرد ، چنين افراد تسليم شده و فاقد هر نوع ارزش 

 را عامدانه  در ديدرس زندانيان قرار مي دادند ، يعني از يك جانب  عناصر مخفي -شان به پايان  رسيده بود 
و از جانب ديگر در يك لحظه حساس و تاريخي  استفاده  الزم . ردند خود را از نظرتيز بين زندانيان پنهان مي ك

  .را از آنان مي نمودند  
در جريان كار ننگين اين جوان  كه ازجمله سه برادر مبارزش  يكي آن در دوره  خلقي هاي  جالد  اعدام 

حظه حساس و تاريخي شده بود ، يك تن از رفقاي سازماني ما برداشت  نادرست اشرا از اعتصاب ، در آن  ل
من وديگران درحضور سرباز برداشت وي را مورد . حرفي زد كه موجب خشم ساير هم اتاقي ها شد . بيرون داد 

برداشت نادرست  اين رفيق را . روز كه به پايان رسيد و سرباز پيروزمندانه از اتاق خارج شد . نقد قرار نداديم 
  . هم اتاقي ها مورد نقد قرار دادند 

من و شماري ازهم  كه  بود و يا اوايل سرطان همان سال ١٣٦١الً به خاطرم نمانده كه  اواخر ماه جوزا كام
اتاقي هاي ما كه از چرب كردن پاي جالد خادي  توسط يك زنداني كه وي را چپ مي پنداشتيم ، شديداً  

اعتصاب مشاجره  ] "... وگام بودننا به هن"[ ناراحت شده بوديم ، با آن رفيق به خاطر ارزيابي نادرست اش از 
فرداي آن روز، خبرتقبيح عمل  ناشريفانه  صديق كه . صداي مشاجره من با اين رفيق باال گرفت .  لفظي نموديم

افتخار چرب كردن پاي سرباز پليد خاد را كمايي كرده بود ، ازجانب  ما و مشاجره لفظي من با آن رفيق فوراً به 
  ... .  مناسبت جزايي شدم به همين. اطالعات رسيد 

 شده بود ، در ]عجيبي[اين همزنجيركه در برداشت پرشتابش از اعتصاب دچارسردرگمي و آشفته فكري 
وي هم .  خادي در زندان تحمل نمود -سالهاي بعد ، شديد ترين ضربه رواني را ازجانب وطن فروشان پرچمي

 چاكران وطن فروش اش ؛ هم چنان بر ضد تجاوز و اكنون خاموش نه نشسته برضد سوسيال امپرياليزم روس و
اشغال كشور توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا ، قلم اشرا به كار انداخته و نگاشته هايش را از طريق سايت ها در 
معرض مطالعه هموطنان اش  قرار مي دهد و ؛ اما  آن ديگري كه تن به ذلت  چرب كردن پاي جالد داده  و 

 تا هر چه زودتر از حبس رها گردد ، هم اكنون درفكر وذكر و رونق  ،را به  چنگ خاد انداخته بودچند تن مبارز 
 در باره وي  - بنا برضرورت -در نوشتارهاي بعدي باز هم [ تجارت اش در يكي از كشور هاي غربي مي باشد 

  . ]صحبت خواهد شد
حاجي " زير پوشش حزب اسالمي ،  سال٥من ، خواجه موسي خلقي محصل فاكولته انجنيري با قيد 

 "كه خود و تيم چهار نفره اش چند نفر را به خاطر شباهتي كه با (ب اسالمي ز از واليت ميدان عضو ح"نواب
 دست " خان قره باغي " خادي ، خواننده راديو تلويزيون داشتند ، كشته بودند تا ؛ مگربه خود "خان قره باغي 

، عبدالرشيد سرحدي با قيد دوسال و به  ) خود بود "سرنوشت" كه منتظر -د يافته ويرا نيز به قتل برساندن
(  به ارتباط با جمعيت اسالمي كه  پيش از سپري كردن مدت قيدش از زندان رها گرديد "متهم"اصطالح 
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هر چهار تن ما را درپهلوي سلول يكي از آن  دو ) .  خواهم نوشت "سرحدي"درنوشته هاي بعدي در مورد 
  . شجاع ، طور جزايي انتقال دادند دختر 

در همين سلول منزل اول كه سطح آن  با روي زمين تماس داشت ، رطوبت شديدش چنان بر من اثر كرد 
كه نمي شد نشسته نان بخورم ، با صرف انرژي و تحمل درد شديد ، به كمك دو آرنج و بر روي سينه ، به 

هرگاه رفقايم  در همين سلول مي بودند . ود مي كشاندم آهستگي خودم را به  تشناب كه در داخل سلول ب
مسلما ً نمي گذاشتند كه من با آن وضع  سخت رقت بار به جانب تشناب بخزم ؛ اينان هرگاه پيشنهاد كمك به 

  ... .من مي كردند ، مسلما آنرا با تشكر رد مي كردم  ؛ زيرا شناختي منطقي از هر سه تن شان داشتم 
ازدريچه گك تشناب سربازي را كه در حال عبوربود ، مخاطب قرار . د كه من در خوابم سرحدي فكر مي كر

در همچو مواقع اداره زندان مساله را ]. بياييد كه اين زنداني ميميرد [ " بياييد كه اِي مي مره ": داده  گفت 
 علوم مي شد تازه از فاكولته جواني كه م ،به ياد ندارم كه همان روزبود و يا فرداي آن. اندكي جدي مي گرفت 

 طب فارغ شده و لباس سربازي بر تن داشت ، با جالد شوروي برات كه مؤظف همين  بخش بود ، ]دانشكده[
شايد " :   در جوابش  گفتم " چه مريضي داري ؟ " از من پرسيد يداكتر بالحن سرد. داخل سلول شدند 

  داكتر فكر كرد شايد تمارض و مظلوم "... نم بنشينم لغزش فقرات كمر و يا عصب سياتيك باشد كه نمي توا
  فكر كو ": نمايي مي كنم ، كف دستش را به ارتفاع  بيشتراز يك متر باالي پنجه  پاي راستم قرار داده  گفت 

 من با تمام انرژي پايم را به "  ! با زور پنجه پايت را به كف دستم بزن ،توپ فوتبال را بشدت شوت مي كني
با چنين حركتي ، چنان دردي در ناحيه كمرم  احساس نمودم كه  . ه طرف كف دست داكتر بلند كردم شدت  ب

طوري كه . از شدت آن رنگم به سرعت به زردي گراييد و عرق ناشي از درد طاقت شكن بر پيشانيم  نشست 
 گرفت ، چيزي نگفت معلوم نشد چرا چهره داكتر جوان حالت تأثر به خود. حاظرين  متوجه شدت دردم شدند 

 ، آنجايي كه "شفاخانه"فكر مي كردم مرا به . يكجا از اتاق خارج شد ) برات خون آشام(، با ازبك شوروي  
روز بعد يا همان روز برات دروازه .   به شدت نفرت داشتند ، خواهند برد "كشتار گاه نامرئي"زندانيان همه از آن 

.  چند دانه  تابليت مسكن را به دستم  داده دروازه سلول را دو باره بست  را باز كرد و با بي ميلي" كوته قلفي"
به هر رو ، بعد از چند روز كمي بهبود يافتم ، مي توانستم به . از تابليت ها با ترديد  و شك  استفاده كردم 

ما همه  . در همين مدت هر چهار تن ما  متوجه شديم كه آوازي از دختران شنيده نمي شود. آرامي بنشينم 
هردويشان از اثرشدت شكنجه هاي وحشيانه . در حاليكه اينطور نبود . فكر كرديم كه آندو را از اينجا برده اند 

 ، شكايات  رهبران سرنگون شده ي "٢بالك"معلوم مي شد كه قبل از مساله اعتصاب . برات مريض شده بودند 
 رئيس  نجيب داكتر به- داشتند "اتيك خلق حزب دموكر" كه پايگاههاي قوي در درون -هفت ثوري ها 

اين هم عالوه بر جرم  .  كه ظاهراً ميانه خوبي با اين فركسيون زنداني شده داشت ، رسيده بود عمومي خاد
 سبب شده بود كه تا سرحد مرگ  توسط جالد شوروي مورد  "٢بالك "همراهي كردن آنها با اعتصابيون 

هر چهار ما به اين نتيجه . هيچ صدايي از هيچ كوته قلفي بر نمي خاست در آن دهليز . شكنجه قرار گيرند 
 را به "١بالك".سنجش ما درست بود . كوته قلفي كدام زنداني ديگر وجود ندارد ١٣درست رسيده بوديم كه در

 ، خاطر آمدن هيات خارجي  به زندان كه اعتصاب خونين  آنان را وادار به مسافرت به افغانستان  ساخته بود
) . در مورد آمدن هيات و چگونگي نقل و انتقاالت بعد ها صحبت خواهم كرد ( آهسته آهسته  خالي مي كردند 

در يك روز با دقت زياد متوجه شديم كه برات جالد ، پنجره اول دهليز را به آهستگي باز كرد ، بعدآً با آهستگي 
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 كه ضلع عمودي آن به ديواردهليز -ازه  پنجره دومي  هاي خالي عبور نموده با كليد  درو"كوته قلفي"از برابر 
 يكي از دخترها "كوته قلفي"بعداً  صداي باز كردن .  را هم  باز نمود - متصل كوته قفلي ما نصب شده بود 

 بگي  صدايت نبرايه كه از دفعه ": برات به آهستگي آن دختر شكنجه شده را مخاطب ساخته گفت . شنيده شد 
به ] .  بدتر شكنجه ات مي كنم  كردهبگير صدايت بلند نشود كه از دفعه  قبل [ "مي سازمت اول كـده بد تر 

 دختر دومي راهم باز كرده غذاي وي را در برابرش گذاشته در وازه اتاق اشرا " كوته قلفي"عين شكل دروازه 
  . ه خاستصدايي از دختران بر ن. و در پي آن  دروازه پنجره را نيز بسته كرده  رفت . بست 

آمر اطالعات زندان به ) هوتك .... پليد ترين پرچمي خادي شده ، يعني ( ازطرف شب يك  و يا دو بار 
سراغ اين دو دختر مي آمد ودروازه سلول هر كدام را باز مي نمود و با هر كدام طور جداگانه  به آهستگي  

رفت و آمد  هوتك از طرف . يي مي گفت چيز ها ) " ٢ بالك"شايد هم در مورد ارتباط شان با اعتصاب در(
بعد از مدتي كه اين دو  .  چند بار ادامه يافت - در مدتي كه ما درآن سلول جزايي بوديم -شب در اتاق آن دو 

 هايشان "كوته قلفي"توانستند سر پايشان ايستاده شوند ، آواز آهسته آنان را مي شنيديم كه با هم از درون 
متوجه شده بوديم كه آن دو از وجود . رد  ضرب و شتم  برات چيز هايي مي گفتند صحبت مي كردند و در مو

جريان شكنجه شانرا به ] به نوعي[ما در سلول پهلوي شان آگاه شده  بودند و به همين سبب مي خواستند كه
  .اطالع ما برسانند 

يب به يك دخترك مظلوم و با مدتها بعد شنيديم هوتك نانج.  ما را از آن كوته قفلي انتقال داده بودند 
آوازه . زندانيان مي گفتند آن دختر عفيف مي خواست خودش را بكشد . عفت با زور و جبر تجاوز كرده بود 

 به - بود KGB كه يكي از وطن فروشان مورد اعتماد - "وفا "خادي ها در زمينه اين بود  كه قوماندان عمومي 
  .  كرده است " زنداني"وي را در همان بالك ، پرچمي اش رفيق "بي پرنسيپي"خاطر اين به اصطالح 

قراري كه در همين .  معلوم نشد خاد  چرا تصميم گرفت كه هوتك با آن دختر مظلوم ازدواج نمايد 
 از كسي كه قوم پرچمي وي از كار و بار هوتك در آن سالها اطالع داشتند ، شنيدم كه  ٢٠٠٨جنوري سال  

به مجرد .  واليت فراه مقرر شد ...  آن دختر زنداني از زندان پلچرخي به رياست  زون هوتك بعد از ازدواج  با
  .رسيدن به آن واليت آن دختر مظلوم را طالق داد 

 مطالعه جريان تجاوز يك مزدور شرف باخته خادي به يك دختر آزادي دوست در زندان ، در ذهن هر 
 سربازان وطن فروش شوراي نظاري ، وحدتي ، دوستمي، خواننده با شرف  اين سر زمين تداعي مي شود كه

سيافي ، پرچمي و خلقي و مجموع خادي هاي داخل كشور كه كوله بار تجربه خاينانه ي تحقيق و شكنجه را در 
 چون گذشته -دوران اشغال كشور توسط شوروي با خود حمل مي نمايند و هم اكنون قفل و كليد زندان ها را 

به زنان افغان در زندان پلچرخي وساير زندان ها تجاوز نموده  عده اي از خواهران خود را  به دست دارند و -
 نجيب در زندان پلچرخي به وقع پيوست ، چندين -كاري را كه  شايد يكباردر زمان كارمل . حامله ساخته اند 

   "امنيت ملي افغانستان  رياست "صالح رئيس  ] CIAيكي از اعضاي  [بار درهمان زندان ظاهراً تحت قومانده 
در واقع زير نظارت مستقيم نظاميان امريكايي اتفاق افتاده و درآينده نيز بنابر ) " راما "مخفف اش را  بخوان (

  . اتفاق خواهد افتاد  امريكاخصلت استعماري و امپرياليستي 
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    : عكس العمل دختر حفيظ اهللا امين در برابر جنرال روسي- ١٣   

 براي تفريحي "١بالك"  بود كه از منزل دوم سمت غربي١٣٦١ندارم كه كدام ماه اخير سال  به خاطر 
 اي از هزاران جوره بوت چرمي ارزان بيع و " كُوت"به مجردي كه به طرف چپ دور خورديم. بيرون برده شديم 

 ]شلوار [واب ، پتلون، پيرهن ، تنبان ، لباس خ] واقسام پاپوشها[قيمتي ، چپلي چرمي و چپلك هاي پالستيكي 
را ديديم كه لكه هاي خون خشك شده بر روي ... ، كاله پكول ، كاله پوست و]دستار [ ، واسكت ، لنگي 

 در صحن بالك روي هم " اتاق كنفرانس ها "اينهمه پيش روي دروازه دومي . بسياري از آنها ديده مي شد 
در حال پرتاب كردن اين اشيا از ] خاك آلود [ اكـپر سربازان با سر و وضع پريشان خاك و خ. انبار شده بود 

  دو اتاق كه سقف آن به " اتاق كنفرانس ها" و"اتاق زنان"در باالي  (اتاق زير آهن پوش برروي  زمين بودند 
يك تن ازسربازان كه ) .   آهن پوش شده  و در نقشه رنگه زندان به وضاحت ديده ميشود ؛ وجود دارد ^شكل  

به طرف زندانيان  نگاه مي كرد و به اين شيوه مي خواست به آنها حالي كند كه قلباً حزن انگيز تبسم هميشه با 
  : ازديدن شان در زندان خوش نيست ، زندانيان حيرت زده رامخاطب قرار داده با صداي بلند  گفت 

ك قسمتشه بيرون ياره كه مي بينين ازاعدامي هاي دوره امين اس هنوز زير آهن پوش پراس تالي ي « 
اين ها را كه مي بينيد  [ "هنوز زير آهن پوش باالي اتاق زنها را باز نكديم كه در اونجه   چه خات بود ... كديم 

زيرآهن پوش پر است  تا اكنون يك قسمت اشرا  بيرون كرديم  )  اتاق ( از اعدام شدگان دوره امين است  هنوز 
   .  )نقل به قول مستقيم ] ( ا باز نكرديم كه در آنجا چه خواهد بود هنوز زير آهن پوش باالي اتاق زنها ر

 ، و از اينكه زندانيان  ١٣٥٧ ثور٧ازتوضيحات سرباز مؤظف در مورد اعدام شدگان دوره ي كودتاي ننگين 
ر سخت كنجكاو ، به نزديك اين همه نشاني قربانيان جمع شدند ، و سربازان به خاطر توقف آنان در نزديك انبا

خود داري نموده كدام  اعتراضي ] از اينجا دورتر قدم بزنيد   [ " از اينجه  دورتر قدم بزنين "از گفتن ... اشياي 
 - نكردند ؛ زندانيان فهميدند كه اطالعات عامدانه  زمان بيرون كردن كاالي سر به نيست شدگان دوره  تره كي 

   ... ] .   هان  انتخاب كردامين را ازاتاق زير آهن پوش در وقت تفريحي زنداني

 را  با گپ و گفت ها ي عميقاً تأثر بار باالي اين  همه شواهد زنده از  انسان هاي )تفريحي(آن  يك ساعت 
كامال ً به خاطرم .  گذرانديم " هفت ثوري"به قتل رسيده ي اين سر زمين آفت زده ، توسط جنايت كاران 

حدود چهار بجه عصر روز بود  كه يك يا دو تن از خلقي هاي وابسته به نمانده  كه فردا يا پس فرداي آن روز ، 
در سمت غربي  شايعه  اي پراگنده شد كه آنها را براي اعدام .  بيرون بردند "١بالك"فركسيون امين  را از 

اطالعات زندان اعضاي آن فركسيون را به ( يكي از خلقي هاي مربوط به  همين فركسيون  . بيرون كشيدند 
پرزه خطي را در همين مورد ازطريقي براي فاميل امين  )    سمت شرقي انتقال داده بودند ٣ و منزل ٢منزل 

 از موضوع  شديداً تحت نظر داشت) آنو خارج از شان  درون سلولدر (اطالعات كه اين فاميل را . رسانده بود 
  . اطالع  يافت 



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

94 

براي روس هاي مؤظف در ) مخصوصاً با فاميل امين ( ن امين       از آنجايي كه ارتباط  اعضاي رهبري فركسيو
كه بر مجموع (زندان مساله بسيارمهم بود ، موضوع ارتباط آن خلقي با فاميل امين به يكي ازجنرال هاي روسي 

  به ليسيدن چكمه " خوجه اعطا "زندان پلچرخي حكمروايي داشت و قوماندان هاي تمام بالك ها به شمول 
؛ جنرال مذكور  شخصاً با چند تن سرباز ازبك  انتقال داده شد) چرك و بلندش مباهات مي كردند هاي چرب و 

  ، تمام اعضاي خانواده حفيظ اهللا امين و عبدهللا امين يا "خوجه اعطا " وشخص - در ظاهر افغان -شوروي
عبدالرحمن " امين يكي دو پسر ديگر ( "ببري"كه مشتمل بودند بر خانم امين و پسرخوردش [ شماري ازآنان 

 كه در همان شب زخمي شده بود " خوازك "پسر دومي وي . با امين يكجا توسط جنرال روسي به قتل رسيد "
چهار )  از شفاخانه مفقود شد - بنابه ادعاي قدوس غوربندي به وسيله گالب زوي نابود وسر به نيست گرديد -

 ، " غمي " و پسر خوردسالش " شكريه " با عروس وي "ژمه  و"  و " ملو " ، " گاللي" ، " غتي"دختر امين 
 به  منظور تالشي از اتاق بزرگ كه دروازه اش به طرف صحن جنوب غربي را] خانم  برادر امين  و فرزندانش 

درهمين اثنا سر و صداي زنان از پايين شنيده شد  كه با خشونت با كساني . زندان باز مي شد ؛ بيرون كشيدند 
  كه پنجره گك هاي آن به طرف جنوب چپزندانيان  سمت غربي منزل دوم اتاق آخري دست . زدند حرف مي 

باز مي شد و از عقب ميله هاي محكم آهني آن كه دروسط پنجره تعبيه شده بود قسمت هايي از صحن جنوب 
ك رو آوردند ،  ديده ميشد به طرف چهار پنجره گ"٢بالك"  با ديوار محافظتي و بخش شمالي "١بالك"غربي 

تمام . گفت وگو ميان زنان و مردان لحظه به لحظه بلندتر شده مي رفت .  را ديده بتوانند يتا اگر از آن باال چيز
. كنجكاوي چون خزنده اي هر آن با نيشش زنداني را مي آزرد . زندانيان داخل اتاق بسيار كنجكاو شده بودند 
را به پنجره گك هاي  اتاق نزديكتر نمودند تا سر و صدا ها را آناني كه سوزش آنرا تحمل نتوانستند خود 

   .)اتاق پهلوي ما نيزمتوجه اين جارو جنجال شده بود( واضحتر شنيده بتوانند 
       من و چند تن از هم اتاقي ها متوجه آيينه  كوچكتر از كف دست  داخل بكس هاي خود شديم كه از آن 

 زر ورق داخل قوطي بدين مفهوم كه. ، استفاده مي كرديم  مواد آن مي افتاددر موقع  پركردن دندان هايي كه 
سگرت را به اندازه خالي دندان به هم مي  فشرديم ، آنگاه آنرا به داخل خاليگاه دندان مي گذاشتيم و با نوك 

 فرو برده -  كه دستيابي و نگهداري آن خود مستلزم نوشته بيشتر مي باشد-قلم خود كار و ياپنسل و يا ميخ 
زندانيان آيينه گك ها را به كمك انگشتان شان در كف . آنرا محكم مي فشرديم و دردش را تحمل مي كرديدم 

( خانم امين ، دخترانش. دست طوري قرار دادند كه ساحه غير قابل ديد را پيش چشم خودشان قرار بدهند 
اتفاقا ً آيينه گك را وقتي از .  شان ايستاده بودند با دو سه  خانم ديگر بر صحن بالك نزديك اتاق... و )  غتي 

پنجره بيرون كردند كه جنرال روسي پيش آمده بود ومي خواست دستانش را بر روي تن و بدن غتي كه در 
دختر امين  خودش را عقب ) . من هم توانستم  بخشي  از جريان را ببينم (زيبايي شهرتي داشت ، بكشد 

 شما  ": جنرال روسي را مخاطب قرار داده گفت  ، د كه بيشتر به چيغ شباهت داشت كشيده با صداي بسيار بلن
 بعد از اين "... ما زهر انداختيد همه ي مارا مسموم كرديد  فاميل ما را بي هوش كرديد ]غذا [تجاوزگرها در نان

د با خشم شديد  را مخاطب قرار مي دا"خوجه اعطا "جمله در حالي كه با انگشت دستش قوماندان عمومي 
 او بي  ناموس وطن فروش تو افغان استي بيا مرا تالشي كو چطور مي گذاري كه يك روسي به ": چنين گفت 

بقيه زندانيان ازهمزنجيران آيينه به دست . گذاشت   سر و صدا رو به خاموشي"جان يك زن افغان  دست بزند 
تن شان كه معلوم مي شد جريان را بدرستي  دو سه " چرا چرا چپ شدند؟ چه گپ شد؟ ": شان پرسيدند 



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

95 

 دروازه اتاق بودند كه دريچگگ يكي دو نفر هم مراقب " زنان را به داخل اتاق شان بردند ":  ديده بودند ، گفتند
                        ◙. جمع شدن زندانيان را به زير پنجره گك ها نبينندآنسربازان از عقب شيشه 
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  )دوم (  بخش تـوضيحــات

=======================  
  

  ]١١٥٨ شماره " شهروند "نشريه [* ] 
 و محمد مهدي احسان طبري ، نورالدين كيانوري و ٦٢پس از دستگيري توده اي ها در سال  « - ) ١( 

ار بازجويي توده اي ها ، خود را در خدمت نيروهاي جمهوري اسالمي قرار داده بودند پرتوي و غيره در رابطه با ك
مثال در اصفهان يك توده اي به .  مي نمودند " انجام و ظيفه "در شهرستانها نيز همپالگي هاي هر يك ازاينان . 

 در بين زندانيان .نام علي مرداي در كار بازجويي توده اي هاي دستگير شده در اين شهر شركت مي كرد 
اصفهان اين موضوع مطرح  است كه وي جزوه اي در مورد چگونگي  شكنجه رواني نيز نوشته و در اختيار بازجو 

)  اشرف دهقانيرفيق اثر نماد مقاومت ايران "در جدال با خاموشي"  ٣٠٥صفحه (»    . ها قرار داده بود
  : همين اثر مهم چنين آمده 313همچنان در صفحه 

مثالً مي توان به مطالبي كه طبري د ر كيهان مي نوشت و در زندان ها ( با نوشته هاي در اين مود .. .«  
در جهت تبليغ و ترويج ايدئولوژي ضد مردمي منحط رژيم ) نيز در اختيار زندانيان قرار مي دادند ، اشاره كرد 

اب فعال زندان هاي جمهوري اسالمي  و گام بر مي داشتند محمد علي عمويي ، زنداني توده اي دوره شاه ، تو
 مورد نياز جمهوري اسالمي در ايران مي باشد يكي از مهره " اپوزيسيون"كسي كه امروز مشغول ايفاي نقش 

چرا كه او خود به مدت طوالني در زندان هاي  رژيم شاه  . هاي مناسب در  اين حوزه كار به شمار مي رفت 
تباري براي وي  در ميان زندانيان سياسي همانطور  كه مي دانيم اغلب بسيار زنداني بود و همين مي توانست اع

  » .جوان بودند ، به وجود آورد
 اثر آن "كژراهه"يعني احسان طبري مراجعه كنيد به كتاب ، در رابطه با مسلمان شدن فيلسوف پرچمي ها

   ١٣٠ صفحه " اندوه ققنوس ها –  جلد دوم– نه زيستن نه مرگ "تواب خاين و خاطرات زندان ايرج مصداقي  
چه ، ساير مبارزين  زنداني مثل  داكتر غفاري و امثال شان هم در رابطه كار و بارتوده اي ها و اكثريتي ها 
  .در زندان و چه در خارج زندان با رژيم منحوس و آدمكش جمهوري اسالمي ايران مطالبي را افشا نموده اند 

كه مردي  بود جدي، با دانش و استوار و » حزب دموكراتيك خلق«سين  طاهر بدخشي يك تن از مؤس- )٢(
ستم «عليه هرگونه وابستگي موضع داشت، تسلط خفتبار و حاكميت روس بر ساير مليت هاي شوروي سابق را 

وي بر  ستم طبقه حاكمه مليت پشتون بر .  تلقي نموده ؛ آنرا در ميان  پيروانش ترويـج و تبليغ مي نمود» ملي
با همين منشاء اختالف و بسا نقاط نظر . ير مليت ها   من جمله مليت پشتون؛   همواره تاكيد مي ورزيدسا

»  ستمي«يا » ستم ملي«، محفلش را كه در ميان مردم بنام » حزب دموكراتيك خلق«ناهمگون ديگر با مشي 
نامبرده از . تسميه نمود» ظارمحفل انت«و به . معروف شده بود، از حزب وطن فروشان خلق و پرچم مجزا ساخت

  .پرداخت » سـازا « به تأسيس )  ١٣٤٧درسال(زمينه محفل يادشده 
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 پيش ازمرگ بدخشي شماري از اعضاي محفلش در خفا با فركسيون پرچم و روسها تماس مستقيم و يا غير 
 در خدمت سازمان سرانجام در نبود اين مبارز سازمان اش كالً. مستقيم داشتند وشمار ديگر بعد از مرگ وي 

  . قرار گرفت KGBامنيت شوروي 
 «وترويـج » حاكميت و ستم روس ها بر ساير مليت ها« محرزاً به همين علت، يعني تبليغ   نظرات ضد 

كسب قدرت دولتي، در عدم وابستگي به اين يا آن قدرت بزرگ خارجي، از طريق  ايجاد پايگاه هاي مبارزه 
كه (، بدخشي و موالنا باعث » ...كوهستانهاي  صعب العبور بدخشـان و پنچ شيرمسلحانه، در گام نخست، در 

زنداني شده، و درآنجا   )KGB( به دستور مشاورين روسي) را اساس گذاشت» سفزا«جدا شده » سازا«بعداً از 
  ... .اعدام گرديدند

، »كودتاچي«به مثابه ؛   )نيز بود» دوست مورد اعتمادش«كه خسربره  بدخشي و (  سلطانعلي كشتمند 
را با خود يكجا در ... و » جمهوريت«شاپور احمد زي، لوي درستيز وزارت دفاع وداكتر علي اكبر رئيس شفاخانه 

 در زندان توظيف ميگردد ، تا به كشف KGBاين عضو اصلي ... . معرض ديد پوليس سياسي  قرار ميدهد
، درحلقه »حزب دموكراتيك خلق«ز انشعاب بدخشي از عواملش را قبل اKGB كه (» سـازا«بخشهاي غير علني 

موفق به كشف آن بخشها » سازا«؛ مگر بعد از انشعاب و تشكل سازمان  هاي طرفداربدخشي جابجا كرده بود
؛ موضعگيري بدخشي در قبال اعزام نيرو هاي نظامي  ؛ عملكرد هاي سازمان مذكور در آتيه) نگرديده بود

و  را پور .  ا  راز هـا و برنامه هاي بر مال نشده ي  ديگـر؛ از رهبر آن سازمان  بپردازدشوروي به افغانستان و بسـ
 به مشاورين روسي زنـدان -البته توأم با نظـرشخص خـودش در مورد اعدام و يا ادامـه حيـات بدخشي  -آنرا

در زنـدان » سازا«، رهبر  بر اساس راپور كشتمند، توأم با نظر وي در مورد  اعدام  بدخشي .  ارائـه نمايد
در رابطه نقش كشتمند در قتل بدخشي، جنرال شاهپور احمدزي وداكتر مير علي . (پلچرخي  اعــدام گـرديد

»   در افغانستانBGBنگاهي مختصر به پاره اي از عملكرد هاي  «اكـبر رئيس شفاخانه جمهوريت از رساله 
  .   ) نقل به مفهوم شده است 1996مورخ

 اين  -» شوراي نظار«  قبل انتشار يافت  چاپ تورنتو مدتها"زرنگار " به اساس  خبري كه در نشريه -) ٣   (
و "باستان شناس"را به حيث به اصطالح ) بصير بدروز( » مرحله نوين انقالب ثور« نماينده اطالعات  زندان ِ 

«  جا زده وي را به سمت "شمنددان"در شمال كشور و )  الكساندر( بقاياي  پلي از دوره اسكندر "كشاف"
  .  )" زرنگار "...نقل به مفهوم از نشريه شماره ( پوهنتون در بغالن مقرر  نموده  است  » استاد

مادر اندر اين پسر . پدرش ازدواج كرد. حسن  چهار سال داشت كه مادر خود را از دست داد رفيق   -) ٤  (
ر كساني متوجه گريه اش شدند، آمدند و اين پسرك  را از تنور چهار ساله رادر تنور انداخت كه تلف شود ؛ مگ

قسمت هاي از بدنش طوري سوخته بود كه در جواني  به مشكل گام بر ميداشت  و هر دو دستش را . كشيدند
.  شده بود) صرعه ( رگي وي درطفلي به اثر ضربه بر سرش دچار مِ. نيز در حد معمول بلند كرده نمي توانست 

 كي ها اين پسرك سوخته را كه به مليت نجيب هزاره تعلق داشت پيشروي دروازه مسجد پل خشتي معلوم نشد
رفيق (  اتفاقا سيد بشير جوان . رها نموده بودند تا كسي در حقش ترحم  نشان داده وي را از روي زمين بردارد 

كه )  حماسه ها آفريد  بهمن يك تن از شخصيت هاي برجسته جنبش انقالبي كشور كه در زندان  پلچرخي  
رد آمدن شماري از مردم به دور اين گِ.  سال يا بيشتر  داشت ، از همين مسير عبور  مي كرد ١٦در آن زمان 
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، وقتي طفل معصوم را در آن حالت ديد كه كسي  وي را از زمين بر نمي دارد ،  پسرك توجه اشرا جلب نمود
حسن خوردسال  به كمك بهمن تحت  تداوي داكتر معالج .  آوردآن طفل را از زمين برداشته با خود به خانه 

به مطالعه پرداخت و به امر .  سر انجام  رشد كرد وجوان شد و با سواد .  صحت يافت.  بطور دوامدارقرار گرفت
ر با استعدادي كه نشان داد در فابريكه نساجي بگرامي كابل به سمت كارگرماهر  به كا.  مبارزه  باورمند گرديد

اين جوان كارگر را  به خاطري  نزديكي با بهمن . و در آن فابريكه به مبارزه و سازماندهي پرداخت . شروع كرد 
 لطيف شريفي و قيوم صافي هر دو جاني يك جا به طور  ،زنده ياد كه چون پدري ازوي مواظبت مي كرد

 راه  آزادي را  شكستانده ونيستكمشكنجه هاي وحشيانه اين مزدوران ، اين . وحشيانه اي شكنجه كردند 
در چند سالي كه  وي آزاد بود از دست . حسن كارگر بعد از مدتي سه ماه از زندان پلچرخي رها شد .  نتوانست

اين جوان مبارز بعد ازسه سال .  بر وي اثر سوء گذاشت شديداً) سيد بشير بهمن ( اشو رفيق دادن پدر معنوي 
  ! يادش گرامي باد.  وفات نمود  ) جالد شرف باختهين دوبه علت شكنجه هاي وحشيانه ا( 
احزاب و تنظيم هاي اسالمي در زندان اطالق مي شد كه مسايل ديني را  به آن عده از اعضاي  "مكتبي" -) ٥(

.  بنياد گرا  در مدارس پيدا و پنهان در داخل و خارج كشور فرا مي گرفتند" علماي دين "از طريق مال ها و يا 
در  .  همجنس بازي و همجنس گرايي در بين شان رايج بود.دان  اينها از هيچ  عملي رو گردان نبودند در زن

بيشترين شمار شان در خدمت اطالعات . حين ارتباط جنسي با همديگر از جانب اداره زندان افشا مي شدند 
رقيب از جمله باند خودشان مي زندان  به جاسوسي در قدم اول برضد چپ انقالبي  و ساير احزاب و تنظيم هاي 

   ◙.  ها  عضو حزب  اسالمي  حكمتيار بودند  " مكتبي "بيشترين  اين . پرداختند 
=======================================================  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

101 

  
  

  خـاطـرات زنــدان  
  
  ) ٣ ( ومبخش س

   )٢٠٠٨ اول اكتوبر (                                                              
  
  

     صفحــه  )بخش سوم ( فهـرسـت 
                                                                                                            
  102....................................................................................................................     ادامه صحبت در مورد اتاق جزايي -١
  103..............................................................................     دعوت به مناظره ي ناخواسته درمورد اسالم و كمونيزم -٢
   106................................................................  از زندان پلچرخي » خارجيهيات«    سخني چند در مورد ديدن -٣
  107.................................................................... . "١ بالك " از " زنداني"    علت انتقال دو تن جزايي  و دوتن -٤
   108....................... ..........................................................................................  ) نامعلوم انتقال به جاي(     اعتصاب -٥
    111...................... ..................................................... بستر مي كردند ؟ "    كدام طيف از مريضان را در شفاخانه-٦
    112...................... .......................................................................................................................... زندان " شفاخانه"    -٧
   115............................................................................... . " شفاخانه "    تأملي در مورد چند زنداني بستر شده در-٨

   115................... ................................................................................................ تيكه دار كي بود؟"حاجي" -يك 
 117.......................... .................................................................. ؟" سركاتب  شفاخانه" مصطفي زنداني يا - دو
 119.............................. .............................................. " عضو پارلمان اطريش " گپ اي در مورد  اسكاال -سه

   C I A " ......................................................... .........................122 عضو "ي  ضياء الدين محمود مصر-چهار
  122................................... . .............................................................. خـلـيل  زمــر؛ پرچمي يا ســاواكي - پنج
   123................................ ...........................................................زندان ناشناخته ماند  ، كسي كه در  اكبر- شش

  124................................................................................................     ضابط زندان در حال بيهوشي و نظر مصطفي -٩
  125...................................................... " اتاق مائويست ها" و  ٦١گذرا درمورد اعتصاب جوزاي سال  درنگي -١٠
  127............................................................. " سازمان آريا "و ني دو رفيق ؛  گپي در مورد يك عض  ديدار پنها-١١
    128...................)."شفاخانه"تبديلي از (نتيجه قضاوت بي طرفانه    جنگ خليل زمر با ضيا الدين محمود ؛-١٢

  
  



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

102 

  
    :يــزايـاق جـ  ادامه صحبت در مورد ات-١
  

«  : نوشتم ]   جالد شوروي ؛ شكنجه گر دو دختر آزاديخواه - ١٢[در زير عنوان )  ٢بخش(در  اخير 
  به سمت شرقي منزل اول در "١بالك"مدتي بعد از اعتصاب من و سه تن از زندانيان را از سلول  سمت غربي 

فعالً با توضيح مختصر  در رابطه با چگونگي جزايي شدنم در بد . پهلوي سلول دختران  طور جزايي انتقال دادند 
 2 توضيح  وقايع  درون اتاق سمت غربي منزل و در ذيل آن  به» ترين سلول ، در اين نگاشته بسنده مي نمايم 

طرف شمال پرداختم كه دروهله اول اعتصاب ، چگونه  سرباز به درون اتاق ما آمده  و صديق زنداني را به چرب 
 بود و يا اوايل ١٣٦١كامالً به خاطرم نمانده كه  اواخر ماه جوزا   : وتوضيح دادم ....كردن پايش  فراخواند 

 سمت "١ بالك " كه مرا از همان اتاق سمت غربي چرا و چگونه به شكل جزايي به منزل اولسرطان همان سال
  :  شرقي در جوار سلول دو دختر مبارز  بردند و در همان بخش عالوه كردم كه 

 سال زير پوشش حزب اسالمي ، ٥ فاكولته انجنيري با قيد ]دانشجو [ من ، خواجه موسي خلقي محصل «
 چند نفر را به خاطر  كه خود و تيم چهار نفره اش[ اليت ميدان عضو حزب اسالمي   از و"حاجي نواب"

 " خان قره باغي " خواننده راديو تلويزيون داشتند ، كشته بودند تا مگر به خود " خان قره باغي"شباهتي كه با 
دي با قيد دوسال  به  عبدالرشيد سرح-  خود بود "سرنوشت"كه منتظر ] دست يافته وي را نيز به قتل برسانند 

) . درنوشته هاي بعدي در مورد سرحدي ، بيشتر خواهم نوشت ( به ارتباط با جمعيت اسالمي  "متهم"اصطالح 
و بعداً اضافه نمودم » .هر چهار تن ما را درپهلوي سلول يكي از آن  دو دختر شجاع ، طور جزايي انتقال دادند 

  با روي زمين تماس داشت ، رطوبت بسيار شديدش چنان بر من در همين سلول منزل اول كه سطح آن« : كه 
اثر كرد كه نمي شد نشسته نان بخورم ، با صرف انرژي و تحمل درد شديد به كمك دو آرنج و بر روي سينه ، به 

هرگاه رفقايم  در همين سلول مي بودند . آهستگي خودم را به  تشناب كه در داخل سلول بود مي كشاندم 
مي گذاشتند كه من با آن وضع  سخت رقت بارو ترحم بر انگيز به جانب تشناب بخزم ؛ اينان هرگاه مسلما ً ن

پيشنهاد كمك هم به من مي كردند ، مسلماً كمك شانرا با تشكر رد مي كردم  ؛ زيرا شناخت منطقي از هر سه 
بازي را كه در حال عبوراز سرحدي فكر مي كرد كه من  خوابيده ام ، ازدريچه گك تشناب سر. تن شان داشتم 

  ] . ميرد  بياييد كه اين مي [" بياييد كه اي مي مره ": ، مخاطب قرار داده گفت  صحن پيش روي اتاق بود
ولو در (در همچون مواقع هر زنداني واقعي ؛ حتا از ساير احزاب و تنظيم هاي مخالف ، اصول هم بندي را [ 
مي برد و در بعضي موارد كه زنداني مريض ريش سپيد و مسن  مي بود رعايت نموده از زنداني مريض نام ) ظاهر

 " اشاره نزديك  ضمير اسم اشاره و يا ، از زنداني مريض نام  گرفته مي شد  ؛ نه اينكه" صاحب"با پسوند كلمه 
ه جوان و  چ-عوامل خاد ، صاحب منصبان زندان از بردن نام زنداني . براي بردنش بكار ببرند ) اين را  ( "ايره

 اهليت حقوقي قايل " دشمنان انقالب برگشت ناپذير ثور "از آنجايي كه براي .  خود داري مي كردند -چه پير 
 يا اسم اشاره  نزديكنبودند ، آنان را بطور قطع به رسميت نمي شناختند ؛ ازهمين سبب از ضمير منفصل اشاره

 دولت دست نشانده ، قضات  مزدور "محكمه"چنانچه در . به جاي نام وي  استفاده ميكردند ) اين ] ( " ا ي "[
 را در " تو "ضمير منفصل مفرد مخاطب .  خطاب نمي كردند " شما "و بي وجدان به طور قطع براي متهم 
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 زنداني به خاطري كه ناگذير بودند از محبوس اسم ببرند " پارچه هاي ابالغ"در. عوض اسم شان بكار مي بردند 
پيش از اسم زنداني جداً خود داري مي نمودند ؛ همينطور قبل و يا بعد از ) و يا شاغلي(  آقا  از پيشوند كلمه

 را بكار نمي بردند و از بردن اسم فاميلي و " خان " و يا "شاغلي" يا " آقا"ذكر نام پدر زنداني كدام  كلمه مثل 
 محكمه اختصاصي "سندي كه ( زنداني "غپارچه ابال"يا تخلص زنداني جداً خود داري مي نمودند ؛ همچنان در 

)   امضاء مي نمود"محكمه" دولت دست نشانده مدت حبس زنداني را در آن مي نوشت و پاي آن رئيس "انقالبي
 و يا تخلص و اسم " صاحب" و يا " خان" ، " آقا "هرگاه در مواردي كلمه . كلمات فوق الذكر را نمي نوشتند 

مخاطب نمودن زنداني پيشوند و يا پسوند نام  وي مي ساختند ؛  اين صرفاً غرض فاميلي زنداني را  در هنگام 
 " خواجه " و "حاجي"يكجا با القاب مثل ( سر بازان خاد بعضا  اسم زنداني را  . تحقير و توهين  زنداني مي بود 

  مي گرفتند)  ويا تخلص و اسم فاميلي آنان" سيد "و 
به ياد ندارم كه همان روزبود و يا فرداي آن ، . را اندكي جدي مي گرفت در همچو مواقع اداره زندان مساله 

جواني كه معلوم مي شد تازه از فاكولته طب فارغ شده و لباس سربازي بر تن داشت  با جالد شوروي بنام برات 
ر   د" چه مريضي داري ؟ "داكتربالحن سرد از من پرسيد . كه موظف همين  بخش بود ، داخل سلول شدند 

  داكتر فكر كرد شايد "... جوابش  گفتم شايد لغزش فقرات كمر و يا عصب سياتيك باشد كه نمي توانم بنشينم 
تمارض و مظلوم نمايي مي كنم ، كف دستش را  به ارتفاع  بيشتراز يك متر باالي پنجه  پاي راستم قرار داده  

 من با تمام "جه پايت را به كف دستم بزن   فكر كو توپ فوتبال را بشدت شوت مي كني با زور پن": گفت 
با چنين حركتي ، چنان درد ي در ناحيه كمرم  . انرژي پايم را به شدت  به طرف كف دست داكتر بلند كردم 

احساس نمودم كه  از شدت آن رنگم به سرعت به زردي گراييد و عرق  ناشي از درد طاقت شكن بر پيشانيم  
معلوم نشد چرا چهره داكتر جوان حالت تأثر به خود . جه شدت دردم شدند طوري كه  حاظرين  متو. نشست 

فكر مي كردم مرا به . يكجا از اتاق خارج شد ) برات خون آشام(گرفت ، چيزي نگفت ، با ازبك شوروي  
 بعد روز.   به شدت نفرت داشتند ، خواهند برد "كشتار گاه نامرئي" ، آنجايي كه زندانيان همه از آن "شفاخانه"

 را باز كرد و با بي ميلي چند دانه  تابليت مسكِن را كه در بين كاغذ بود "كوته قلفي"يا همان روز برات دروازه  
به هر رو ، بعد از . از تابليت ها با ترديد  و شك  استفاده كردم . به دستم  داده دروازه سلول را دو باره بست 
    »نستم به آرامي بنشينم چند روز كمي بهبود يافتم طوري كه مي توا

در هر حال در . ؛ اما به بسيار مشكل ايستاد شده مي توانستم و همينطور به آهستگي راه رفته مي توانستم 
هر سه تن  هم سلولي من تالش داشتند از .  آغاز شده بود " ١ بالك"زندان يك نوع نقل و انتقاالت زندانيان از 

 غذاي ما را برات مي " قره وانه "فقط . سي با بيرون از سلول نداشتيم هيچگونه تما. موضوع  چيزي بفهمند 
در واقع درخالي .  و به صحن زندان قدم زدن  هم  محروم شده بوديم " آفتاب گرفتن" و " تفريحي"از . آورد 

    .مطلق قرار داشتيم
 
    :زمـالم  و كمونيـته در مورد اســاخواسـ دعوت به مناظره ن-٢
  

الزم است در مورد وي كه بعد از . وم  بود كه باخواجه موسي در يك اتاق  قرار داده شدم براي بار د
كساني كه در ميان بيشترين افراد داراي عالمه  و يا . بيشتر بنويسم ؛  ديگر نديدمش  ،انتقالش از همين سلول
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ند عالمه فارقه مثل رنگ خواجه موسي هم داراي چ. عالمات فارقه باشند به سادگي به خاطر سپرده مي شوند 
بار اول وي را در . ، صورتي داراي خال هاي ريز و كوچك برنگ نصواري و جلد سپيد روشن داشت  موي طاليي

مي گفت .  ديدم  ،  بسيار ناراحت به نظر مي رسيد " اتاق محصلين" در١٣٥٩يكي از ماههاي  نيمه دوم سال 
اين مو طاليي . د آوردند ، بدون آنكه جرمي را مرتكب شده باشم  يك راست به خا]دانشگاه [ مرا از پوهنتون": 

و چشم آسماني كه  بر صورتش خال هاي بسيار ريز و نصواري رنگ ديده ميشد ، اگر  گپ نمي زد و يا به كدام 
  . شايد كسي تشخيص داده نمي توانست كه وي افغان است .  زبان اروپايي صحبت مي نمود

فحش  مي ) زير لب ( به دولت .  كه برگشت " محكمه "از .  بردند "محكمه "روزي خواجه موسي را به 
با خشمي كه .  اشرا پرسيدند " محكمه "هم سلولي ها از وي جريان ) بر روال معمول ( بعد از لحظاتي   .داد 

 ناموس ها  بي": ، ابراز داشت ) ؛ مگر از آوازش اين خشم نمايان گرديد (نمي خواست در چهره اش ظاهر شود  
 سرم از شدت درد ":   بعداً در برابر پرسش ديگري  با ناراحتي و بي ميلي  گفت "...مرا  پنج سال  قيد كردند 

  جمله اشرا ناتمام گذاشته  بر روي توشك دراز كشيده بازويش را برروي "... زنيم  مي تركد باز گپ مي
 اين اتاق زنداني بودند ، مي گفتند كه وي خلقي  كه در]دانشجو [بعضي از جوانان محصل. پيشانيش گذاشت 

 شايع ساخت كه به اتهام عضويت  درحزب اسالمي  گرفتار شده است " محكمه "اين جوان خلقي بعد از . است 
در واقع همكاري اشرا با اطالعات . از آن  تاريخ ببعد از اسالم بنياد گرا  با تعصب شديد به دفاع بر مي خاست . 

وي كه مؤظف  حاجي نواب يك تن از . آغاز كرده بود ) عضو حزب كلبدين( ر همين پوشش زندان در زي
درمورد زندانياني كه از ديد اطالعات خطرناك تشخيص داده مي شدند اكثرا . آدمكشان حزب اسالمي شده بود 

يك سمت به سمت ديگر از يك بالك به بالك ديگر ، از ... )  يا طور جزايي و يا انتقال به مقاصد(درانتقال شان 
اكثراً در جوار هر كدام يك تن از همكاران مخفي اطالعات تحت پوشش همان . ، آنانرا تنها نمي گذاشتند 

.   ]روي اين مسئله باز هم صحبت خواهد شد [ ي كه زنداني بدان منصوب مي بود ؛ حضور مي داشت  اتشكيل
به يك مسلمان معتقد به حكمتيار من را نشاني خواجه موسي خلقي براي تثبيت هويت سياسي خود به مثا

وي بدرستي ميدانست كه در ميان مجموع طيف چپ انقالبي ضد تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي .  كرده بود 
  من  منحيث يك كمونيست شناخته شده درطي مدت. نمازنمي خوانديم ، چهار زنداني ديگرياصرفاً  من و سه 

در همين [ را  احتوا كرد ؛ حتا يكبارهم به نماز ايستاد نشدم ارده روز ـه و چهحبسم كه هفت سال و نـه ما
وي در يكي از روز ها كه نماز شام و يا نماز خفتن  نزديك ] . رابطه در آينده بحث هايي را دنبال خواهم كرد 

 و كمونيزم مناظره  توخي صاحب بيا كه من و شما در رابطه با دين اسالم": بود ، مرا مخاطب قرار داده گفت 
از اين طرز . فكر مي شد نخستين باري بود كه وي با حاجي نواب در يك سلول توظيف شده بود .  "كنيم 

سرحدي كه با ريا كاري در برابر چپ  از . صحبتش حاجي نواب با چهره ي سوال بر انگيز به جانب من نگريست 
 به نماز ايستاده ميشد ، در همين لحظه از تشناب عدم باورش به خدا حرف مي زد ؛ مگردر اتاق هاي عمومي

خواجه موسي در حاليكه از جايش به خاطر رفتن به تشناب و وضوساختن بلند مي . برآمده داخل سلول شد 
 باشه از وضو گرفتن كه ": با لحن يك جوان تازه به كشفيات حيرت برانگيز دست يافته ، چنين گفت . شد 

موصوف كه داخل تشناب رفت ، حاجي نواب به آهستگي طوري كه سرحدي  .  "خالص شدم باز گپ مي زنيم 
  در جوابش چيزي "...توخي صاحب بانش كه اينطور كارها كند ما او را نمي شناسيم  : "نشنود اظهار داشت 
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بعداً  .  ي كه قران بااليش گذاشته شده بود ، شدم " لير"متوجه  .  بعداً حاجي نواب به نماز ايستاد. نگفتم 
 ": نگاهي به آن انداخته  صفحات اشرا ورق زدم ، چشمم به آن بخش از ترجمه آيه ها افتاد كه  نوشته بود 

    . "خود شانرا بكشيد ... كساني كه ايمان نياوردند مال شانرا به غنيمت گرفته زنان و اطفال شان 
به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و  كساني را از اهل كتاب كه:   ) 29سوره التوبه آيه (كشتن مخالفان

، تا  بكشيد بر خود حرام نميكنند و دين حق را نمي پذيرند چيزهايي را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است
    .مذلت جزيه بدهند آنگاه كه به دست خود در عين

   123سوره توبه آيه    
نُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يا الَّذِينَ آمها أَيتَّقِينَيالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِينَ الْكُفَّارِ واي كسانيكه   [   .لُونَكُم م

بدانيد كه خداوند با  و . تا در شما درشتي و شدت را بيابند! ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد شمايند را بكشيد
  ! ]پرهيزكاران است

    5يه سوره توبه آ
تَابواْ  فَإِذَا انسلَخَ األَشْهرُ الْحرُم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِينَ حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصرُوهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرْصدٍ فَإِن 

پس چون ماههاي حرام به سر آمد آنگاه مشركان   [ .فُور رحِيموأَقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ اللّه غَ
چنانچه توبه . و هر سو در كمين آنها باشيد. محاصره كنيد و آنها را دستگير و . را هر جا يافتيد به قتل رسانيد

  ] .ت كه خدا آمرزنده و مهربان اس. آنها دست بداريد كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از 

 كاغذي قرار " خط بر"پيش از آنكه خواجه از داخل تشناب بيرون شود قران را در همان صفحه اي كه 
نمازش كه تمام شد ، به . خواجه موسي از تشناب برآمد و به نماز ايستاد .  دور شدم " لير"داشت بر گردانده از

  : باشتاب آميخته با بي ميلي گفتم  . مجال حرف زدن ندادمش. ادامه گپ قبلي خود مي خواست چيزي بگويد 
 حال  در زندان با بهمن تا  .خواجه صاحب   مي دانم  تو چرا بدون موجب مرا به مناظره دعوت مي كني « 

هيچ كسي در رابطه با ايمانش به خدا و قران جر وبحثي نداشته ام  و نه تمايل دارم دراين مورد با كسي جرو 
حاال اجازه بده از تو .   بدون علت مرا به مناظره دعوت كردي تعجب نمي كنم از اينكه خودت. بحث  نمايم 

بپرسم كه عساكر اسالم چرا به ساير كشورها تجاوز كرده باشندگان آنرا به زور شمشير به دين اسالم دعوت 
د ، آنان را در كردند و كساني كه  اسالم نياوردند  و به دين و آئين خودشان پشت نكردند و آنرا لگد مال ننمودن

دار و ندار شان را به غنيمت گرفتند و خانواده هاي شان را با بند . برابر چشمان  زنان و اوالد هايشان سر بريدند 
 در حالي كه مادران اطفال كوچك و شيرخوارشانرا در - برهنه وپر آبله و خونين هايو زنجير بسته با پاي 

 به شهر هاي سرداران سپاه غارتگر و سفاك  - م بر ميداشتند آغوش داشتند و پا به پاي عساكر مهاجم گا
  . » انسان هاي آزاد را به كنيز وغالم و برده تبديل نموده آنها را در خدمت  خود قرار دادند . كشاندند 

 خلقي  مسلمان نما كه تازه مي خواست در مورد قران كسب معلومات كرده " روشنفكـر"اين به اصطالح 
 دامن زده " حزب اسالمي " را  به خاطر تثبيت خودش  به مثابه يك مسلمان صادق و عضو جر و بحث هايي

اختالفات بين چپ و راست راعميقتر ساخته و تا سطح برخورد برساند ، همچنان سمت و سوي  مبارزه شانرا در 
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 با ، منحرف سازد -  و اشغالگران شوروي بودبر ضد رژيم  پوشاليكه همانا مبارزه  - ميان زندان از خط اصلي
 با صداي  تمسخر آميز در جواب وي " اينطور نيست در كجاي قران چنين نوشته شده ": دستپاچگي گفت 

چشمم به  همين آيه  ها ،  چند لحظه قبل من بدون اجازه ات بعضي از صفحات  قران را  مرور كردم ": گفتم 
خواجه صاحب . خنان فوق در آن وضاحت يافته بود  بيدرنگ همان صفحات را  برايش نشان دادم كه س"افتاد 

بعد از مكث كوتاهي  سرش را بلند كرده به شيوه .  ظاهراً با تعمق به آن بخش از آيه هاي قران نظر انداخت 
 [ "ولس كوچه" نمي خواهد كه ،  از جانب پرسنده را هم در نظر داشته "نان مال"مالي مهرباني كه  نوبت 

در واقع گپ و گفت همان مالهاي . نجاند ، به تشريح  و تفسير بيشتر آن آيه  ها پرداخت بر را] اهالي كوچه 
 اينان به امر خدا مردم جاهل  وكافر و راه گم را به راه راست  دعوت و هدايت ": مساجد را نشخوار كرد كه گويا 

يت زندگي ميكردند و در دوزخ  تا هرگاه اينكار را  نمي كردند مردم در گمراهي مانده  در وحشت و بربر. كردند 
حاجي نواب روي هر انگيزه اي كه  بود در ... .  و از اين قبيل گپ هاي مليون بار تكرار شده "... ابد مي سوختند 

قطع [ كالن س خوجه صاحب اين بحث ها را بِ"ميان حرف خواجه دويده با خشونت كمتر محسوس ابراز داشت 
 در حزب حكمتيار  نواب خواجه موسي كه از موقف و صالحيت حزبي حاجي ." ...در زندان ضرور نيست ] كن 

 قرار بگيرد ، " حاجي صاحب "از طريق اطالعات زندان باخبر بود و از جانب ديگر نياز داشت كه مورد توجه 
ن و  در جهت  سربريدن آناني كه اسالم نمي آوردند و زنا[ اش  " عالمانه "خاموش شد و از ادامه تشريحات 

جگر گوشه هايشان جزو غنايم جنگي محسوب  شده از سرزمين هاي سرسبز و حاصلخيزشان ، و از تمدن و 
 شباني و -اجتماع پيشرفته ، آرام و صلح آميز شان به ريگزار هاي سوزان و بي آب و بي علف عربستان بدوي

 منصرف ]...انتقال داده مي شدند ...  بسيار دور از سير تكامل جوامع همجوار ؛ مثل ايران و افغانستان و مصر و
  .گرديد 

  
  : از زندان پلچرخي  »هيات خارجي«  سخني چند در مورد ديدن -٣
  

بر در و .  خلق مي شد " دموكراتيك "با آمدن هيات به زندان بايد صحنه هايي بر  پامي گرديد و فضاي 
در يك اتاق  سمت . ماليده مي شد ديوار و سقف اتاق هاي سمت شرقي وشايد هم سمت غربي رنگ و روغن 

 كه كمترين  مي شدشرقي به عوض دو عدد چپركت دو منزله يك عدد آن گذاشته مي شد ، تا نشان داده 
 امدادي كشور "كمپل هاي نو كه  مي گفتند از. يعني دو تن زنداني  در هر سلول  جاي داده شده است ، تعداد 
در بين (در بيرون اتاق . اي جديد بر روي هر منزل چپركت پهن ميشد با بالشت و توشك ه، مي باشد " بلغاريا 
دهليز ها هم رنگ و روغن . نام زنداني و مدت  قيدش نوشته شده به پشت دروازه سلول نصب ميگرديد ) چوكات

مي كشور هاي غربي به افغانستان ... و ساير نهاد هاي حقوق بشر " عفو بين الملل"زماني كه هيات از .  مي شد 
در اين بخش . مي آوردند ، تا از بخش شرقي آن ديدن نمايند ) "١ بالك"(آمدند ، آنها را به همين بالك 

زندانيان خادي شناخته شده ، باشي ها ، معاون باشي ها ، شماري از فعالين  كارگاه زندان ، همچنان بعضي از 
اير بالك به بهانه جزايي بيرون ميكردند و اين ناشناخته هاي خادي و غير خادي را از س[ جواسيس ناشناخته 

 انتقال مي دادند و بعد از پايان ديدار هيات بار ديگر آنان را به ساير بالك ها "١بالك "يكراست به سمت شرقي 
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 در . انتقال داده شده بودند "١بالك"كه چند روز  قبل از آمدن هيات به ] انتقال مي دادند تا شناخته نشوند 
زمانيكه هيات خارجي به . برخورد شان با هيات خارجي  آموزش الزمه به آنان داده مي شد مورد چگونگي 

زندان مي رسيدند ، سناريو و صحنه سازيها از جانب مشاورين نظامي شوروي بدرستي دايركت و كارگرداني شده 
رده بودند آنرا ترجمه  مي پرسيد و مترجمي كه هيات با خود آو" زنداني"هرگاه فردي از جمله هيات از . بود 

. مي كرد ، زنداني  جرمش را بسيار سنگين نشان ميداد ؛ مثالً انفجار يك تعمير دولتي يا يك تانك جنگي 
:  با چهره اي كه پاس و سپاس درخطوط آن خوانده مي شد ، مي گفت ،زماني كه از مدت حبش سوال مي شد 

يك  و برخورد انساني مسئولين زندان تعريف و تمجيد وي از رويه  ن. " چهار سال حبس برايم نوشته اند "
  ... . ميكرد وخودش را از كار و كردارش نادم و پيشمان نشان مي داد 

  
  : » ١ بالك«  از "دانيــ زن"ن ـي و دوتـن  جزايـقال  دو تـ علت انت-٤
  

 كه ما "١بالك" منزل اول سمت شرقي "كوته قلفي" ١٣هر چهار ما به اين نتيجه رسيده بوديم كه در
به غير ازآن دو دخترشجاع و شديداً (  پرتاب شده بوديم ، كدام زنداني ديگر "جزائي"دريكي از اتاق هاي آن طور

كه (  را به خاطر آمدن هيات خارجي  به زندان "١بالك".سنجش ما درست بود . وجود ندارد ) شكنجه شده 
ر و رسانه هاي خبري جهان ، آنان را وادار به و سر و صداي آن در سطح كشو١٣٦١اعتصاب خونين جوزاي 

  . ، آهسته آهسته  خالي مي كردند ) مسافرت به افغانستان و ديدار اززندانيان و زندان پلچرخي  نموده بود 
 به كندي از روي تن و پيكر كوبيده و تكيده ي زندانيان عبور مي كرد ، دقيقه  ،چرخ لحظه هاي دير پاي

با بي ، همچنان ساعت  ها .  توگويي نمي خواستند ازبستر ساعت ها بگذرند  ، مي داشتندبه كندي گام برهم ها 
ميلي  و كاهلي قايق زمان را از روي مرداب  سياه شب مي گذشتاندند و در نهايت  به رود خروشان صبح سپيد 

مرض درجازدگي .  روزها دلشان نمي خواست به شب و شب ها هم آرزو نداشتند  به روز برسند. مي پيوستند 
،  مسئوالن. زندانيان روح و تن شانرا در اين دايره خبيثه در حال فرسايش مي ديدند . زمان مزمن شده بود 

 خونين و كه ساخته ي دست خود شان بود از آغازين روز باز كردن دهانرا ) يعني  زندان (اژدهاي مكان
ي داشتند يتوگويي فكر خدا. ر كردن زمان برآمده بودند   حاال در صدد مها. كامالً زير كنترول داشتند بويناكش

  ! خدايي باالي فرزندان در بند و زنجير كشيده ي مردم آزادي دوست افغانستان . 
برات با آن چهره نكبتبارش ظاهر .  ، دروازه سلول باز شد " قروانه"در يكي از روز ها ، پيش از  آوردن

  ، نشسته بودند-شك هاي شانوبرروي ت - موسي بر روي زمينبه طرفي كه حاجي نواب و خواجه. گرديد 
قبل از آنكه  خواجه ، ]  !را بردار اسباب و اثاثيه ات [ "!  خوجه موسي كااليته جم كو ": گفت با تحكم نگريسته 

  " كجا مي بري ؟] من را[  مره ": موسي به جمع و جور كردن كااليش شروع نمايد  با آواز گرفته از برات پرسيد
 چه پرسان مي ": برات جالد با خشونت هميشگي كه از طبيعت خشن وي برمي خاست ، غرش كنان گفت 

.  خواجه موسي  به سرعت كااليش را برداشته با برات از اتاق خارج شدند  . "! كني زود باش از اتاق برآي 
سكوت را شكسته به سرحدي .  بعد از رفتن وي لحظاتي خاموش مانديم ،حاجي نواب ، من و سرحدي 

ديده شود مارا ] خواهد بردند[  خات بردن "٢ك بال" فكر مي كنم خوجه موسي را به ": آهستگي ابراز داشت 
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  همكاران و عوامل اطالعات و خادي ها هم به خاطر نقل و انتقال از يك بالك  اساساً ."] برند[ به كجا مي برن 
 اين - برات . ديري نگذشته بود كه دروازه اتاق باز هم  باز شد . د ابراز ناراحتي مي نمودن... به بالك ديگر و

تو هم اسباب و اثاثيه  [ "! برآي زود باش !   نواب توام كااليته جم كو":  باري ديگر غــو زد "سگ پاچه گير"
وام كاليته  رشيد ت": وي  بعد از چند دقيقه دروازه سلول را باز نموده گفت !] ات را بردار خارج شو زود باش 

  سرحدي كه اسباب و اثاثيه محدوتري با خود داشت ، فوراً به جمع و جور كردن آن "! جمع كو زود باش برآي 
  .  دروازه سلول بسته شد . پرداخته با برات از اتاق برآمد 

  
     :) وم ــعـلـامـاي   نــقال به  جـانت( اب ، ــصـ اعت-٥
  

سواالت زيادي بر روي . مدهشي بر فضاي سلول مستولي گرديد بعد ازرفتن  سرحدي سكوت و تنهايي 
شايد نيم ساعت يا بيشتر سپري نشده بود . درپي ديگري به حركت در آمد   ، يكيلول و مغشوشمم صفحه ذهن

باز هم برات مزدور دروازه آهني اتاق را باز كرد ، بدون . كه باز دروازه سلول بر روي پاشنه زنگ زده اش چرخيد 
!  كااليته جمع كو برآي ":  داخل اتاق شود و اسمي از من ببرد ، با صدايي  آميخته با  كين و نفرت  گفت آنكه

به مشكل توانستم اشيا و مواد كار آمدم را در داخل بكس ) ناشي از مريضي(با ناراحتي و خستگي بسيار زياد  . "
.  درد شديدي در ناحيه كمرم احساس مي كردم در اثناي خم شدن و برداشتن اسباب و اثاثيه ،. دستي بگذارم 

از بردن بكس دستي كوچك حلبي كه نمي . به هر سختي و جانكندن بود توانستم بكس دستي خود را بردارم 
فرداي همان شبي كه هر چهار نفر ما را از منزل دو سمت غربي به [ توانستم آنرا از زمين بردارم ، منصرف شدم 

با بي تفاوتي يك ] .   به همين اتاق آورده بودند "تالشي غيابي"كاال هاي مارا بعد از اين اتاق انتقال دادند 
كه در هر بار ديدن چهره اش ، ( زنداني كه به ادامه زندگي در زندان عالقه نشان نمي دهد به برات پليد  

 بلند كده نمي تانم هم  بكس": گفتم ) دچارنفرت شديد شده ، حس انتقام سراسر  وجودم را به آتش مي كشيد 
! ] همانجا بگذارش بيرون شو ["! شه برآي ي  همونجه بان":  با آوازبلند گفت ]بكسم را بلند كرده نمي توانم  [ "

 همينجه  استاد ": مي خواستم از عقب وي حركت كنم ، دفعتاً رويش را دور داده گفت . از اتاق خارج شدم 
وي طول دهليز تقريباً بيست متره را پيموده ، دروازه . زده  ايستادم حيرت ] همين جا ايستاده باش  [ "!باش 

 دوباره پنجره آهني  ويبه خاطرم نمانده پنج دقيقه يابيشتر  نگذشته بود كه.  پنجره دهليز را پشت سرش بست
 رديف اتاق ، كه يك و يا دو اتاق در ميان در... دهليز سمت  شرقي منزل اول را باز نمود و در برابر اتاق نمبر

: ور داده با غُر گلون  گفت دروازه ي آنرا باز نموده بعداً روي كريه اش را به طرفم د. قبلي ما قرار داشت ، ايستاد 
يك چپركت دو منزله در آنجا .  به درون اتاق رفتم "!  برو داخل ": گفت ، نزديك اتاق كه رفتم .  "! اينجه بيا "

 را  خودشال نازك كشميره نصواري رنگ. بر روي آن ديده نمي شد )  كمپل توشك و بالشت و( بود كه بستره 
برروي گوشه ي چپركت انداختم و  نموده ) چندال(كه استفاده ي آن درميان زندانيان معمول بود ، چند قات 

كنم فكر مي( در يك بشقاب . بعد از چندين دقيقه برگشت . بست و رفت  اين جالد دروازه را. بااليش  نشستم 
شيشه "به همان شكلي كه جوانان در كابل برنج لُـك را مي پختند تا از آن براي ( مقداري برنج لُـك ) مسي 
 در اتاق جزايي كه "زندگي"حالت طاقت شكن ناشي از ادامه . را بدستم داد ) وتك استفاده نمايند گُ تار"زدن
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ب غذايي ام را با نخوردن همين بشقاب برنج به مرا در خود مي فشرد به اين تصميم واداشتم كه نخستين اعتصا
نه دريچه گك در وازه آهني مراقبم بود ، ديد كه من بشقاب ييبرات كه از پشت آ.  اعالم كنم  زندانقومانداني

به . غذا را بر روي زمين  مرطوب كه در سطح آن جز كانكريت تسطيح شده چيزي ديده نمي شد ، گذاشتم 
 شده بودم ، بعد از گذاشتن بشقاب بر روي زمين ، در داخل سلول به آهستگي به خاطري كه شديداً كنجكاو

 را بطرف دروازه آهني اتاق پيموده گوشم را به دروازه چسپاندم تا بدانم اتاقطول چهار متره . قدم زدن پرداختم 
حظه اي صداي برات را بعد از ل. چه اتفاقاتي در اين دهليز خاموش و ظاهراً متروك در حال بوقوع پيوستن است 

ش  اهيچ نه فهميدم مخاطب" نخورد ]عذا [  نانه": كه به سختي به گوش مي رسيد ، شنيدم كه به كسي گفت 
به . صداي دروازه پنجره آهني دهليز را شنيدم كه بسته شد . دردهليز حضور داشت و يا در عقب پنجره باز 

شايد يك ساعت يا بيشتر سپري نشده بود كه باز هم .  داد خاطرم نمانده كه ساعت چند بعد از ظهر را نشان مي
صداي پاي برات ، بلند و بلند تر شده رفت ، تا اينكه در . صداي دروازه پنجره دهليز سمت شرقي شنيده شد 

در وازه را باز نموده  با آوازي كه مي . كه من در آن به آهستگي قدم مي زدم ، توقف كرد  برابر دروازه اتاقي
 كوته "از اتاق خارج شده از برابر] بيا كه برويم  [ " بيا كه بريم ": د تحكم در آن نباشد به آهستگي گفت كوشي
برات به .   نيز گذشته وارد  چهار راهي دهليز شدم شرقياز دروازه پنجره آهني دهليز سمت .  ها گذشتم "قلفي

منهم به آهستگي بدنبال اين .  ، روان شد  در همان سمت موقعيت داشت" اتاق كنفرانس ها "طرف چپ ، كه 
 كنفرانس "به سرعت عجيبي در ذهنم  فكر كشاندنم  توسط برات جالد  به اتاق . سگ كثيف گام بر مي داشتم 

در آن لحظات . " سال تعيين شده  چرا بايد اعدام شوم ؟ ١٦ حبسم ":از خودم سوال كردم  . ، جان گرفت "ها 
  . اده بود ، احساس عجيبي بمن دست د

 انسان ها همه مي ترسند ، شجاع كسي است كه بر ترسش غلبه ": همانطوري كه لنين بزرگ گفته بود 
 بر ترسي كه مي خواست بر من مستولي گردد و سراپايم را در چنگالش بفشارد و زبونم سازد ،  به سرعت  "كند 

 خطر بياد گفته ي پيشوايان مذهبي و يا انسانهاي معتقد و باورمند به دين و مذهب درمواقع. غلبه كردم 
 منهم به ياد  . نيرو مي گيرند؛ و از آن گفته ها و نكته ها ي  گفته شده  ، شان مي افتند" آسماني"كتابهاي 

كين و نفرت و خشم مقدس در برابر : افتادم كه مي گفت ) لنين بزرگ(گفته ي يكي ازرهبران  كارگران جهان 
به جاي دلهره و هراس كه سرافگندگي بار آرد ، خشمي . ود خود مي بايد پرورش داد دشمنان طبقاتي را در وج

برات از . با استواري بي نظيري از عقب وي گام بر داشتم . كه نيروي مي آفريند و سربلندي ؛ بياري ام شتافت 
 سمت شرقي "١بالك" گذشت ، از دروازه دهليز نيز خارج گرديد و وارد صحن جنوبي " اتاق كنفرانس ها"برابر 
بدون آنكه به طرف چپ كه ميدان قدم زدن زندانيان بود ، برگردد ، در همان جا مرا مخاطب ساخته گفته . شد 

لحظاتي كه دشمن استواري بود و به كندي سپري مي شد .  حيرت زده ايستاده شدم "!  همينجه استاد باش": 
جيپ روسي دو دروازه اي به سرعت ازسمت ] ماشين[وتر شايد سه يا چهار دقيقه بعد م. ؛  سر انجام گذشت 

در سيت پيشروي . رسيده در برابرم توقف گرد ) "١بالك"راه بين تعمير سمت شرقي و ديوار حفاظتي (شرقي 
شه  برو  بكس": وي از موتر پائين شده به برات گفت .  نشسته بود " شمس الدين كور"پهلوي درايور قوماندان 

بزودترين وقت بكسي .  برات بدون اينكه رسم تعظيم به جا آورد از موتر دورشد ! ]را برو بياوربكش اش [ "!بيار
 شمس الدين ". حلبي ام را كه در ميانش اسباب  و اثاثيه كار آمدم بود با خود آورده در عقب موتر گذاشت 

رويش را .  مي گفتند "  شمس الدين كور" اين ننگ  قوم شجاع پنجشير كه زندانيان با تمسخر وي را "كور
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 خشمي كه سراپاي وجودم را  به نيرو مبدل ساخته بود ، سبب شد "!سوار شو": بطرفم گشتانده با تحكم گفت 
 مره كجا مي برين ، مه از اين بالك جاي نمي رم ، مه در حال  اعتصاب غذايي قرار ": كه خشمگينانه  بگويم 

حساس كردم  . "]  فهميبعد مي[ زود باش باال شو پسان مي فامي ":  وي با خشونت  در جوابم  گفت "! دارم 
اگر درموتر باال نشوم مرا بزور به موترباال خواهند كرد كه در چنين حالتي تمام بدنم ، بخصوص ناحيه يي از 

چاره اي نبود با مشكل زياد به داخل موتر جيپ . كمرم  كه بشدت درد مي كرد ، بيشتر صدمه خواهد ديد 
جيپ چاالن شده از همان راهي كه آمده بود باردوم همان راه را در ظرف كمتر از يك و نيم . باال شدم روسي 

شمس قومندان .  كه مقر قوماندان عمومي بود ، ايستاد " ١بالك"دقيقه پيموده در برابر دروازه درآمد تعمير 
معلوم نشد وي را از كجاي  ( زندانينفر بعد از مدتي با يك .  رفت "١بالك"الدين از موتر پائين شده به داخل 

به .  نمايان گرديد "١بالك"بر باالي زينه ي دو سه پته اي متصل به دروازه اصلي تعمير )  آورده بود "١بالك"
زنداني سوارموتر شده . آنگاه سرباز دروازه جيپ را باز كرد . سربازي كه در پهلويش قرار داشت چيز هاي گفت 

قبل .  خودش را جابجا كرد - در پهلوي درايور-  دوباره برجاي اولي اش" ١ بالك"ومانداندر پهلويم نشست و ق
ش غلوشده بود ،  ااز اينكه سرباز در پهلوي  زنداني قرار بگيرد و موتر حركت نمايد ، به چهره زنداني كه ريش

 از دستگير شدنم در پيشه ماه اورا دو و يا س. زنداني ضيا الدين محمود نام داشت . وي را شناختم . دقت كردم 
در واقع خادي در قالب ژورناليست كه ( تلويزيون دولت دست نشانده ديده بودم كه در برابر پرسش هاي خبرنگار

بلي همين جواني كه وادار ساخته شده  بود تا در ... . پاسخ مي گفت ) چهره اشرا كمره تلويزيون نشان نميداد 
و از طرف آن )  بود CIAو يا واقعا عضو  (  امريكا مي باشد CIA عضو سازمان مصاحبه تلويزيوني اش بگويد كه

موتر حركت نمود و در برابر دروازه . سازمان به افغانستان فرستاده شده است ؛ هم اكنون در پهلويم نشسته 
سته بود ي كه در پهلوي ضيا الدين محمود نشي و سرباز" شمس الدين كور ".  توقف كرد "١بالك"بزرگ آهني 

.  داخل شدند  ، در پهلوي ديوارحفاظتي آن بناشده بود"١بالك"از موتر پائين شدند و به اطاقي كه خارج از 
از تلفظ وي  (  شمار زيادي از جمالت دري را فرا گرفته  ضيا الدين محمود با دري شكسته كه معلوم مي شد

)  نقل به مفهوم ( " ماراكجا مي بريد ؟ ": ر پرسيد از سرباز درايو)  فهميده مي شد كه  گوينده عربي زبان است
 و سرباز ، هر دو از آن "١بالك"قوماندان ] . من هم نمي فهمم [ "مام نمي فامم ": درايور با بي تفاوتي گفت

قبل از چاالن شدن  جيپ ، دروازه بزرگ آهني بالك . اتاق خارج شده هر كدام دوباره به جاهايشان قرار گرفتند 
 رسيد به جانب راست "١بالك "جيپ دوباره حركت كرد وبعد از اينكه  به نبش ديوار شمال شرقي . بازشد 

كه روي دريچه گك اتاق هاي (  را "زون" و ديوار "١بالك"يعني ديوار ؛ سرك پيچيد و راه ميان دو ديوار 
 ٢بالك " به طرف -  مثلت  مي باشد8  كه  بخشي از مجموع بالك اصلي كه بشكل حلقه يي داراي -بزرگش 

بار ديگر همان  جريان .  ايستاد "٢بالك"بعد از طي مسافه اي  در برابر دروازه بزرگ . دور زد )  قرار دارد "
 "٢ بالك"قوماندان كُـل[  با كدام قوماندان "شمس الدين كور"به خاطر ندارم . تسليم و تسليم دهي طي شد 

 نام "ضبطو" شكل بروت هاي خلقي گونه اش را حفظ كرده بود فردي بود بلند قامت ، رنگ جلدش  گندمي كه
صحبت ]  امين هم در زندان پلچرخي وظيفه اجرا كرده بود –از خلقي هاي بود كه در دوره تره كي . داشت 

بعد از طي  فاصله  .  بردند " ٢بالك" من و ضيا الدين محمود را به داخل "٢بالك"كه دو سرباز مربوط  كرد
در سلول اولي طرف راست همين دهليز بسيار زياد مرطوب [  ، وارد دهليز باريك آن شديم "٢بالك "صحن 
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بود كه يك تن از زندانيان دوره تره كي  باكاردي كه پنهاني آنرا بدست آورده بود  به خداي هميشه خشماگين 
بعداً وارد دهليز ]  بود  زخمي ساختهحمله كرده آن قصاب را شديداً)  عبداهللا( زندان يعني قوماندان عمومي 

  هم شده  پته هاي زينه راكه به منزل دو آن بالك منتهي مي - كه شرقاً وغرباً امتداد داشت - بزرگ  منزل اول
 " شفاخانه "بعد از برداشتن چند قدم ، به دروازه .   شديم "٢بالك"شد ، پيموده  وارد دهليز بزرگ منزل دوم 

  . ع شده بود ، رسيديم شرق دهليز واقشمال كه به جانب 
 بود كه هر دو سربازكه معلوم مي شد از اعضاي خاد زير لباس سربازي ١٣٦١ده و يا يازدهم ماه اسـد سال 

  . تسليم كردند "٢ شفاخانه بالك"بودند ، ما را به 
  
   بستر مي كردند ؟» شفاخانه«  كدام طيف از مريضان را  در-٦
   
مسلحانه با قواي پوشالي در كابل ، اطراف دور و نزديك كابل و يا در واليات  آناني را كه در هنگام در گيري -١

 خاد "مانند ( كه زخمي شده بودند و مهم تلقي مي شدند ، نخست به خاد مركزي يا كدام رياست ديگر خاد 
[ دند  زندان پلچرخي مي آور"٢بالك"انتقال داده مي شدند ، بعداز تحقيقات آنانرا به شفاخانه ) "شش درك 

  ، گرفتاريهنگاميك تن از رفقاي ما  يعني زنده ياد رفيق يونس زرياب عضو علي البدل سازمان ساوو را كه در 
راساً به )  از حومه سالنگ جنوبي ( از منطقه جبل السراج   ،مرمي خادي ها بردست راستش اصابت كرده بود

  ] .انه مدتي  وي را تحت نظر قرار دادند خاد آوردند و بعد از تحقيق و شكنجه از آنجا به همين شفاخ
 زندانياني كه قيد شان تعيين شده بود ، در مقاطع خاص زماني كالً در پيوند با حوادث و اتفاقاتي در بيرون -٢

از زندان و قسماً هم درداخل زندان ، مثل همراهي با اعتصاب جمعي بگونه غير قابل محسوس ويا اعتصاب در 
ح فرار از زندان و يا ضرب و شتم بسيار شديد از جانب زندانبانان ؛ به شفاخانه منتقل مي شكل فردي آن ، يا طر

  .شدند 
 زندان منتقل مي شدند تا در آنجا "شفاخانه"  قرار داشتند ، به "مرك طبيعي"  زندانياني كه  تحت پروژه  -٣

  .به قتل برسند 
 پاي و  ،دست. ه شفاخانه زندان انتقال مي دادند  خادي هاي مخفي زير پوشش زخمي و يا  مريض شده را ب-٤ 
 را در پهلوي چپركت "زخمي" ميكرد ، آنگاه خادي "پلستر"قسمتي از بدن آنانرا سرطبيب و همكارانش  يا

عمليات "ترجيح مي دادند خادي يي براي گپ كشيدن از زخمي زير.  مي نمودند "بستر"زنداني زخمي شده 
و همينطور از داخل .  لحاظ زباني ، محلي ، منطقه اي با زخمي نزديكي مي داشت  انتخاب شود كه از"اوپراتيف

 دوسيه تحقيقات زنداني زخمي و سازمان منصوبه اش، پيش از پيش براي خادي مؤظف معلومات داده مي شد تا
د  توجه و و با اين شگر. ش وبسا مسايل ديگر بي اطالع نماند  ادرحزب و ياسازمان از چگونگي موقعيت زنداني

 در ساير "عمليات اوپراتيف"يعني ، در مورد اين شيوه [ اعتماد زنداني زخمي را  بدرستي حاصل كرده بتواند 
 و بعد از تعيين مدت حبس ، در نوشته هاي " تعيين سرنوشت " قبل از ،اتاق هاي زندان وكوته قفلي هاي خاد

  ] .بعدي صحبت خواهد شد 
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در مدت هاي مختلف ازيكماه .  مثل تكليف قلبي مصاب بودند "صعب العالج  " خادي هايي كه به مريضي -٥
در همين ) در صورتي كه مدت حبس شان ؛ مثال يك  يا دو سال مي بود ( گرفته تا پايان  مدت حبس شان 

  . بستر مي شدند "شفاخانه"
يا شكنجه  ابراز همكاري با   آناني كه موقعيت  مهمي در حزب و يا سازمان شان داشتند و در زير تحقيق و -٦

 نظامي زندان با آنان مدتي را -نموده بودند و در صورتي  كه صحبت رويا روي مسئولين سياسي مزدور دولت
در چنين صورتي  ، وقفه اي رخ مي داد ، "زنداني"احتوا ميكرد و يا  به خاطر هدايت گرفتن از خاد  و صحبت با 

شان ساخته و خواهان استراحت ي  عوامل خاد  را كه تداوم حبس خسته بستر مي شدند ، و يا " شفاخانه "در 
خاد بعضاً برخي از اعضايش را زير نام  . [  ؛ در آنجا بستر مي شدند و ديدن پايواز شان مي بودند"شفاخانه"در 

ديد قوا  براي مدتي شايد كمتر ازبيست روز به خانه هايشان مي فرستاد تا در آنجا تج"شفاخانه"بستر شدن در 
  ]كرده دوباره داخل زندان شوند 

 زندانيان تازه در دام  خاد افتاده و يا در حال افتادن ؛ همچنان زندانيان كه  اعضاي فاميل نزديك مثل برادر -٧
 بستر شده از مزاياي آن  "شفاخانه "در  ؛ بودند مي وپرچم شان  از افراد بلند پايه  حزب خلق... و كاكا و ماما و 

  .  مي شدند  مستفيد
  
    : زنــدان» شـفاخـانه «  -٧
  

 نوشتم ، هر دو سربازكه معلوم مي شد از اعضاي خاد زير لباس عسكري بودند ، هردوي ما را ٥در پايان عنوان 
كه داخل ي حين. سربازي كه بكسم را آورده بود آنرا به باشي داد .  تحويل دادند "٢شفاخانه بالك"به 

را به جانب ن بعد از چند دقيقه جوان سفيد چهره اي م. كرد   مؤظف بكسم را تالشي شديم سرباز"شفاخانه"
 اِيني چپركتت اس در زيرش كااليته ":  برده بالحن آرام و ظاهراً دلسوزانه گفت  ،يك چپركت كه خالي بود

 مانند هر .بر گوشه اي چپركت نشستم )]  بگذار( اين چپركت ات است در زيرش كااليت را بمان  . [ "بان
ظاهراً چيزي كه دراين اتاق نشان از زندان داشت فقط پنجره گك هاي . زنداني تازه وارد  اتاق را از نظر گذراندم 

آفتابه پالستيكي كه هر .  اتاق پاك شده بود ]سطح [روي. كوچك ، دروازه آهني تشناب و دروازه اتاق بود 
رنگ و روغن ديوارها . ريضان آنها را در تشناب گذاشته بودند م.  به نظر نمي خورد ،زنداني آنرا با خود داشت 

 لحظه ها  با مرگ هاي ،احساس مي كردم . شرا از دست نداده بود  اوسقف اتاق هنوز قسمت بيشتر  جاليش
لحظات نفرت بار به كندي . نامرئي تعهدي بسته و قرار گذاشته اند تا مريضان را تك تك  به چنگشان بسپارند 

 و  سړی" كه زندانيان وي را -) غيرتمل(شنيده بودم كه در همين شفاخانه سر طبيب خلقي.  شد سپري مي
  . بعضي از مريضان را به قتل مي رساند -مي گفتند ] آدمكش [ "ونكيږ

در فكرم مسايلي خطور .  سبب گرديد كه سخت مشكوك شوم "شفاخانه" به "سپردنم"با چنين وضعي 
 وبسا " مسئولين زندان در موردم چه تصميم دارند ؟ ": م مطرح مي گرديد مي كرد و پرسش هاي در ذهن

هرگاه به اعتصاب ادامه مي دادم ، مسلمًا اين جنايتكاران مي . پرسش هاي ديگر فكرم را آشفته ساخته بود 
مه بدهم ؟ با خود انديشيدم  چرا بايد به اعتصاب  ادا. بس همينقدر  . " مريض شد و در شفاخانه مرد ": گفتند 
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اعتصاب را به خاطري شروع كرده بودم كه مي خواستم موقعيتم تغيير كند و از آن  سلولي كه مرا تا سرحد فلج 
در آن . ادامه اعتصاب را به هيچوجه منطقي ندانسته  در فكر شكستن آن شدم . شدن رسانده بود ؛ رهايي يابم 

  و آبگرمي ساختگي كه بسيار قوي بود و " خارجي "آب گرمي . اتاق دو يا سه دانه آب گرمي  وجود داشت 
بعضاً يك ضابط حقير و كوچك اندام كه .  (سطل آب سرد را در ظرف پنج يا شش دقيقه به جوش مي آورد  

 دارد ، اين آبگرمي را گرفته  به  تشناب اتاق مقابل كه محل "  شمس الدين كور "مي گفتند نسبتي قومي با 
. به خاطرم نمانده كه چگونه يك دو كيالس چاي  تهيه كردم ). بود ، مي برد ...  ن آمد و رفت صاحب منصبا

مسلماً  خوردن نان با چاي از نظر باشي كه جوان  زيرك و با . همينقدر بياد دارم كه توته ناني را با چاي خوردم 
  . هوشي معلوم مي شد، دور نمانده بود 

را مي پرسيدند ... ر اتاق از زنداني تازه وارد اخبار درون زندان و در سراسر زندان معمول بود كه باشندگان ه
، قوماندان منزل ،  باشي زنداني تازه وارد ، همچنان از باشندگان سابقه دار اتاق در مورد وضع اتاق ، برخورد. 

  با من ]پرسياحوال [جور بخيري. آمد و شد زندانيان نو و  سابقه دار و بسا مسايل ديگر كسب معلومات مي كرد 
و ضياء الدين محمود و  ارائه اخبار و معلومات متقابل در اتاق كه به پايان رسيد ، سكوتي نا خوش آيندي يكدم 

شام مغموم درياي از . گذشت  بسيار بطي زمان را بهر صورتي بود  بي صبرانه تحمل كردم . فضا آنجا را پر كرد 
 بود از وراي پنجره كگ ها - روشنائي در حال افول - با روشنائي غصه را به ياري تيره گيي كه هميشه در ستيز

سكوت سرد و .   ؛ سرازير نمود "سر بزانوي غم داشتند  و در خويش مي سوختند"به درون سلول مريضاني كه 
 ": ناخوش آيندي كه بر فضاي نسبتاً روشنتر اتاق حاكم شده بود با صداي باشي جوان و ظاهراً مؤدب شكست 

صرف ) [ نان چاشت و نان شب ( در هر  دو وقت ] برويد غذاي تانرا بگيريد  [ "مده برين نان تانه بگيرين نان آ
باشي صدا .  مي آوردند " شفاخانه "، آشپز و دستيارش ديگ غذاي مريضان را به دهليز ] غذاي ظهر و شب

 هر كدام به نوبت بشقاب چيني و يا  ، مريضاني كه نزديك ديگ رفته مي توانستند ،"...نان آمده  ": ميكرد 
خود را  پيش مي كردند ، تا آشپز مواد غذايي پخته شده را در بشقاب  و يا كاسه آنان  با كفگير و يا حلبي 

بر  مريضاني كه از بستر شان بلند شده نمي توانستند ، باشي ظرف غذاي  شان را  مي آورد و. مالقه بياندازد 
از طرف چاشت برنج با تركاري پخته شده و .  مي گذاشت بود ،كنار  چپركت شان كه دري اروي الماري كوچك 

ميوه هم شامل غذاي . از طرف شب هم شورباي تركاري و حبوبات مي آوردند . مقداري هم گوشت مي دادند  
 "هقره وان" نسبت به  "شفاخانه"نان . فراموشم شده كه ميوه را چه وقت  توزيع مي كردند . مريضان بود 

زندانياني  كه مدت حبس شان تعيين شده . زندانيان تمام بالك ها ، از لحاظ كمي و كيفي كامالً تفاوت داشت 
  . زندان بسر مي بردند "شفاخانه" بودند كه مدتي طوالني در " !خوشبخت"بود ، به اصطالح 

ول روز هر وقتي كه ساعت تفريح مريضان  در صحن زندان گرچه وقت معين داشت ، با آنهم  مريضان درط
آنان مي توانستند  بعد از خريدن اشياي مورد ضرورت . مي خواستند از كانتين زندان خريد كرده مي  توانستند 

 مشروط به اينكه با ساير زندانيان از اتاق  ؛از كانتين كه در منزل اول موقعيت داشت در صحن زندان قدم بزنند
اگركدام  سرباز ، مريض را  مي شناخت  كه از شفاخانه  . ر تماس نشوند هاي ديگر  كه وقت تفريح آنها  بود ، د

اين آزادي نامرئي به خاطري وجود داشت . پائين آمده و با كدام زنداني در تماس شده بر روي خود نمي آورد 
ر تماس شده د... كه  با زنداني مورد نظر عوامل خاد ازديگر اتاق ها  زير پوشش هم حلقه و يا هم سازماني و يا 

  .ازآنها كسب اطالعات نمايند 
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دو اتاق به سمت جنوب و دو ( چهار اتاق آن .  داراي چند اتاق بود " شفاخا نه"كامالً به خاطرم نمانده كه 
اتاق اول دست راست سمت جنوب زندان  از سرطبيب .   موقعيت داشت " شفاخانه"اتاق به سمت شمال دهليز 

كه من و ضيا الدين )  در پهلوي اتاق سر طبيب (  اتاق  مستطيل گونه دومي در انتهاي قسمت شرقي. بود 
دروازه ) چوكات( فاصله  دو ضلع . تشناب در بخش شرق اتاق بود . محمود تحويل داده شديم ،  موقعيت داشت 

ر به طرف چپ اتاق شش چپركت ه. تشناب با ديوار سمت راست و ديوار سمت چپ آن  بيشتر از دو متر بود 
و به طرف راست اتاق همچنان شش چپركت ديگر . كدام با فاصله تقريبا يك متردورتر از يكديگر قرار داشتند 

مريضان زخمي كه  ) "شفاخانه"شمال  دهليز ( در اتاق اولي سمت چپ . به همان فاصله ها به نظر مي رسيد 
اينها كساني بودند كه يا از جبهات . دند   شده بود ؛  بستري بو"پلستر"دست يا پا و يا بخشهاي ديگر تن شان 
شايد هم مدتي در خاد بوده  . مورد اصابت كلوله قرار گرفته بودند ... جنگ و يا در هنگام  دستگيري و فرار

آنها به .اتاق دومي آن ، محل آمد و شد صاحب منصبان خادي وتعويض نمودن لباس هايشان بود . باشند  
فوراً به همين اتاق  رفته لباس ملكي را از تن كشيده ، دريشي  نظامي ، دند مجردي كه داخل شفاخانه مي ش

  . اين اتاق نيز تشناب جداگانه اي داشت . مي پوشيدند 
 "خدمتگار"در ظاهر ) مي گفتند از جمله قوم نزديك سرطبيب است (جواني كه نامش را فراموش كرده ام 

قد ميانه ، اندام ورزيده ، چهره سفيد و  .  آن جا بود "باشي"يدر واقع همه كاره شفاخانه ، يعن. مريضان بود 
 به گونه اي تخريب كرده بود كه پلك هايش به مشكل  " كوكره "چشمانش را . ابروي هاي بهم پيوست  داشت 

شب ها هم ناوقت مي آمد و . جوان  پرتالشي بود كه در روز وشب بهر سو در رفت و آمد بود . ديده مي شد 
در هرحال وي مورد اطمينان اطالعات زندان بود كه در . ظاهراً بسترش در همين اتاق بود .  نمي آمد گاهي هم

  . چنين محل با اهميت وظيفه اجرا مي كرد 
پيوست با آن ميز، اولين . ميزي متصل به ديوار تشناب قرار داده شده بود شايد يك متر و نيم طول داشت 

 كمتر از يك متر از چپركت دومي كه من بايد بروي آن مي خوابيدم ؛ قرار چپركت از مصطفي بود كه با فاصله
بر باالي ميز متصل به چپركت مصطفي يك پايه  ماشين حساب الكترونيك  با تعدادي نسخه هاي . گرفته بود 

چاپي وجود داشت ؛ همينطور يكي دو دوسيه كه از اين طرف و آن طرف  دوسيه ها گوشه و كنار  ورق هاي 
  .ده ميشد دي

 بقال "ماما حيات"پسر (  بنام نسيم "حزب جمعيت اسالمي"بر باالي چپرك سومي يك تن از زندانيان 
 در پهلوي هر چپركت الماري گك  چوبي وجود .ديده مي شد ) مشهور سر چوك كابل كه بعد ها اعدام گرديد 

چپركت چهارمي به يك . اشتند ي آن اشياي مورد ضرورت خود را مي گذ داشت كه مريضان در هر دو خانه
روزانه چندين بار . زنداني از اهالي كندهار تعلق داشت كه به خاطر كار نكردن كيسه صفرايش بستري شده بود 

.  صدا مي زدند " كاكو جان "وي را كه بي سرنوشت بود . نان مي خورد و از ماست هم بيشتر استفاده مي كرد 
.  شم كه نزديك به دروازه در آمد بود به باشي اختصاص  داشت چپركت ش. چپركت پنجمي مريض نداشت 

رو ( بستر متصل به ديوار تشناب به اصطالح باالي اتاق . شش چپركت ديگر در سمت جنوبي اتاق قرار داشت 
 كابل كه هم اتاقي ي" بي بي مهرو"از يك مرد مسن قد بلند و قوي هيكل از اهالي منطقه  ) به روي مصطفي 

موصوف مي گفت كه .  از جايش بلند شده نمي توانست " حاجي صاحب".  مي گفتند ؛ بود "حاجي" ها وي را
فكر مي كنم وطنفروشان قيدش .   ي كابل مي باشد "بي بي مهرو"منطقه ]  مقاطعه كار[ از جمله  تيكه داران 
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ر اختصاص داده شده بود چپركت پهلوي آن به يك تن از مريضان بنام اكب. را بيست سال تعيين كرده  بودند 
در پهلوي آن  جاي ضيا الدين محمود را تعيين . چپركت پهلوي آن از خليل زمر بود . كه تكليف قلبي داشت 

 روزي كه من ٢٦ يا ٢٥تا مدت (  داده بودند " اسكاال ي اطريشي "فكر ميكنم چپركت پنجمي را به .  كردند 
 اتاق "شفاخانه" در زير .چپركت ششمي خالي بود ) .   نخوابيد در شفاخانه بودم اسكاال اطريشي در آن چپركت

  "١بالك"و دروازه اصلي تعمير ... بزرگ قوماندان عمومي خواجه اعطا محمد وفا و اتاق مشاورين روسي و
   .موقعيت داشت

  
    :»  شفاخانه « تأملي در مورد چند  زنداني بستر شده در -٨
  

   تيكه دار كي بود؟ "حاجي" -يك 
   

 . " پسران حاجي در جبهه بر ضد دولت جنگ مي كنند ":يكتن از مريضان كه مصطفي نام داشت ، گفت 
خاد در واقع اين مرد بلند قامت و قوي هيكل را به خاطري گرفتار كرده بود كه اگرمانع جنگ مسلحانه پسرانش 

آنجايي كه پسرانش جنگ به از .   در اصل  گروگان گرفته شده بود"حاجي صاحب".در جبهات  شده بتواند 
خاطر آزادي وطن را فداي رهائي پدر پير شان نكردند ؛ يك تن از خادي هاي مخفي از اطالعات زندان دستور 

( خادي مؤظف . گرفته بود تا وي را در هنگام خواب ازطبقه دوم چپركت به سطح كانكريت اتاق پائين بياندازد 
 هنگاماع ، چاق و بلند قامت را سر انجام در نيمه هاي شب و در آن مرد شج) شايد هم به ياري باشي اتاق 

ستون فقرات  اين مرد  طوري . خواب از ارتفاع يك متر و چهل سانتي متربر زمين سرد و سخت برتاب كرد 
 ، سه يا چهار روز "شفاخانه"از آوردنش دركشتارگاه اي بنام . صدمه ديده بود كه بكلي نشسته نمي توانست 

اين مرد با همت تا شديداً تشنه نمي . پري نشده بود كه من و ضياء الدين محمود را به اين اتاق آوردند بيشتر س
را با تحقير و توهين  و گفتن ...  ادرار و "پات"در هنگامي كه  باشي در اتاق مي بود  . شد ، آب نمي خواست 

 [ "اينالي همه جايته تر ميكني. م او بخو ك.  چرا ايقه  او مي خوري كه جواب چاي ميكني "  زهرآگينكلماتي
به آن ريش سفيد ] حاال  تمام جايت را تر مي كني. كم آب بنوش . چرا اينقدر آب مي نوشي كه ادرار مي كني 

 دچار هيجاناتي "دفع حاجت"مرد مسن بسيار مي شرميد و بعضاً اشك مي ريخت ؛ همچنان در هنگام . مي داد 
فكرمي كنم يكروز قبل از انتقالش به [ ماً در چنين حالت فشار خونش باال مي رفت ناشي از شرم ميشد كه مسل

 تصميم گرفته بود به چنين زندگي مذلتبار پايان دهد و شايد.  ؛ آب نخواست و نان هم نخورد "مراقبت"اتاق 
يضي كه در آن چند مر. هر بار  كه آب مي خواست كسي نبود كه برايش آب بدهد ] . بدينگونه خودكشي نمايد 

 برايم تعجب آور  ،واز اينكه كسي به وي توجهي نمي كرد. اتاق حضور داشتند توگويي آواز او را نمي شنيدند 
مصطفي با اعتراضي درظاهر دوستانه . يكبارمن از جايم برخاسته گيالسش را پر آب نموده بدستش دادم . بود 

بي تيم  سر طبيب صاحب گفته زياد آب نخوره كه در مامم ميتانيم  كه برايش آب !   توخي صاحب ": گفت 
ما هم مي توانيم  كه برايش آب بدهيم  سر طبيب گفته  زياد  ["... كمرش تر نشه"پلستر"وقت  جواب چاي 

شايد ساير مريضان به خاطر هدايت سرطبيب به ] . آب ننوشد  كه در وقت دفع ادرار پلستر كمرش تر نشود



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

116 

گفتي و نافرماني و  كه اگر بي مريضان شايد طور غريزي دانسته بودند! مي دادند همزنجير تشنه ي شان آب ن
  ... . مستفيد شده نمي توانند"شفاخانه   يمزايا"سرپيچي نمايند از

دانم مثلي كه كدام دست غيبي مره تيله كد   نمي"( حاجي تيكه دار روزانه چند بار  با آواز بلند مي گفت 
افتادم ) بركف سلول( نمي دانم مثلي كه كدام دست نا پيدا مرا هل داد كه از چپركت  ) [ "كه از چپرك افتادم

زماني كه من  وساير مريضان از زبان اين مرد مسن چنين جمله اي را مي شنيديم ،  مصطفي با عجله مي ] . 
گويد در خواب اين حاجي هذيان مي  [ "و كه پهلو گشت از چپركت افتادا اي حاجي هذيان ميگه  ده خَ"گفت 

 مصطفي با گفتن اين جمله مي خواست  شنونده .] كه از يك پهلو به پهلوي ديگر دور خورد ، از چپركت افتاد
يبي در كار نبوده ؛ بلكه  حاجي خودش در اثناي پهلو گشتن از چپركت غكنجكاو را قانع سازد كه كدام دست 

وپيشينه مسايل  "حاجي تيكه دار" بر مبناي  سخن )من نوعي ( من  .  است و كمرش صدمه ديدهافتادهپائين 
طبق پالن اطالعات كمر  ويا پاي  وي (كه در باال به آن اشاره شد ، رسيدم   به نتايجي"شفاخانه"داخل زندان و 

و بعداً به .  نام داشت ، بايد  بستر مي شد " شفاخانه "بايد صدمه مي ديد ، و در همين كشتارگاه نامرئي كه 
مرد مسن ، فكر مي كنم از ساعت چهار يا پنج بعد ازظـهر آن ) .   فوت مي كرد " شفاخانه" در "عيطبي"طور 

توگويي با اين شكل . فقط سر خود را تكان مي داد و چيز هاي زير لب مي گفت . روز ، حرفي بر زبان نياورد 
م آن خاديي  را بگويد كه وي را مي خواست به ديگران بفهماند كه مي خواهند وي را بكشند و يا آرزو داشت نا

باشي با . باشي و مصطفي متوجه  سر تكان دادن وي شده بودند . در هنگام خواب از چپركت پائين انداخته بود 
 آورد وسوزن آنرا  "سِيرُم"در دفعه ي بعد  كه به اتاق داخل شد ، براي مريض . سراسيمگي اينسو و آنسو دويد 

شايد يكي دو ساعتي بيشتر نگذشته بود كه حاجي تيكه دار . اجي داخل نمود اكبر به كمك مصطفي در رگ  ح
 ظاهراً  ،اين مرد در همان شب دراتاق مقابل.  بيشتر بود ، انتقال دادند "مراقبت "را به اتاق مقابل كه تحت 

  . فوت كرد 
  .  قتل رسيد كه آن مرد مسن و با وقار ، در آن اتاق توسط شخص سرطبيب به من كامالً متيقن شدم

 چهارده سال - كه " فرار از آغوش خرس"حال در همين رابطه بر ميگردم به يكي از نوشته هايم زير عنوان 
 جنوري ١٣٧٢ مورخ جدي " پيام زن "  مجله ٣٩ و -٣٦ - ٣٥درشماره هاي  -و چند ماه پيش از امروز 

  و برخي از نشرات ديگر  "پيام ازادي"و  "بابا"؛ همچنان در سايت هاي  ) "ليان. پ (  بنام مستعار ١٩٩٣
  : منتشر شده است  

مريضاني كه توسط مشاورين روسي زندان خطرناك تشخيص داده مي شدند و نيز زخمياني كه از ... « 
امان اهللا  . بقتل مي رسيدند .... جبهه جنگ گرفته شده بودند ، بدست سرطبيب خلقي زندان مسموم شده و يا 

كه در زندان به مرض شكر مصاب گرديد ، و مدتهاي ]   اغلب زنده ياد پيمان عضو ساما بود به گمان[ پيمان 
 اگر من در شفاخانه تلف ": مديدي را در شفاخانه زندان سپري نموده بود ، به تعدادي ازهمزنجيرانش ميگفت 

در نيمه شب در من به چشم خود ديده ام كه او چگونه . شوم مسئول قتلم شخص سر طبيب خلقي مي باشد 
  .» . هنگام  خواب جوان مريضي را كه چپي بود و چهره اي برادران  هزاره  ما را داشت  با نوك آرنجش كشت 

  :   تبصره هاي بعدي در اين مورد چنين بود 
در هنگامي كه . بيهوش  مي سازند ... مريض مورد نظر را پيش از  خواب با تابليت دوا ... در اتاق مريضان « 

شايد مرام از  ( پخته مي شه يعني بين دو  و سه  شب شخص سرطبيب به آهستگي داخل آن اتاق شده  شب 
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و نوك ] گيرد[دهن مريض را با دست چپ محكم  مي گيره )   بوده  باشد "مراقبت صحي"آن اتاق همين اتاق 
 فشار شديدي كه بر آن نقطه و با] گذارد[آرنج راست اشرا  بر نقطه اي از روي سينه و يا شكم مريض مي گذاره 

  . » ] مي دهد [مريض در چند لحظه جان مي ته  ] مي كند[وارد مي كنه 
  
   ؟"سركاتب  شفاخانه " مصطفي زنداني بود ، يا - دو

  
 نيمه  دوم سال  دربار نخست كه او را(.   شدم "هم اتاقي"دومين باري بود كه در زندان با مصطفي 

، از مشكل قلبي اش مي ناليد و از اينكه بي موجب وي را  به بيست سال  ) ديدم " اتاق محصلين"در١٣٥٩
و در مورد اينكه مستحق بستر شدن در شفاخانه . قيد محكوم كرده اند محترمانه شكوه و شكايت  سر مي داد 

حدي آقاي عبدالرشيد سر.  زندان مي باشد و مسئولين زندان به حالش كدام توجه نمي نمايد ؛ بسيار ميناليد 
هم كه گويا كاله جادوئي اشرا بر سر مي نهاد واز نظر تيز بين خادي هاي مخفي در قالب زنداني ، باشي ها 
وساير همكاران اطالعات و سربازان مسئول دهليز ها و سلول ها غايب مي شد و مسافه سلول خودش كه در 

 مي پيمود ، را بدون آنكه ديده شود  و يا در دهليز منزل سوم موقعيت داشت"٢بالك "همان دهليز منزل دوم 
(  را ببيند ، همينطور بازي مورد عالقه اش "مصطفي جان" مي شد ، تا خسربره اش " اتاق محصلين"و وارد

  قسمت هاي نان خشك زندانيان[ بگويد را هم تماشاه كند و يگان چال هم به زندانيان مورد نظرش ) شطرنج 
 مخلوط مي نمودند و از خمير آن دانه هاي شطرنج  مي ساختند )شكر(ي بوره سيلو را بيرون كرده آنرا با مقدار

؛ همچنان يك توته قطعه و يا تكه ايرا مانند تخته شطرنج خط كشي نموده  باالي آن دانه هاي شطرنج را 
هر گاه در هنگام تالشي ، تخته  و دانه هاي شطرنج به دست سربازان مي . گذاشته شطرنج بازي مي كردند 

روي همين  . ] افتاد ، اين يگانه وسيله سرگرمي را با خشونت از زندانيان گرفته بعضاً آنان را جزايي مي ساختند
به ) به زبان بي زباني(در تماس شده  مي كوشيد خودش را ) بخصوص چپي ها(بهانه ها با زندانيان  داخل اتاق  

وي همچنان موضوع . جمعيتي بشمار آيد   نسبت  بدهد و همينطور در حلقه ي  جمعيتي ها " ساما "
 را با ساير زندانيان درميان مي گذاشت كه مستحق بستر شدن و تداوي در "مصطفي جان"مشكالت صحي 

در واقع براي بستر . شفاخانه زندان مي باشد ؛ مگر  مسئولين زندان  به اين مسئله مهم توجه نشان نمي دهند 
من و ) " اتاق محصلين"(در همان اتاق . فاخانه علت موجه مي تراشيد شدن و اقامت دوامدارخسربره اش در ش

مدتي چند . مصطفي حين صحبت متوجه شديم كه در يك وزارت ؛ يعني وازرت تعليم و تربيه  كارمي كرديم 
سرحدي صاحب كه علرغم سخت .  را نديديم "مصطفي جان"روز يا بيشتر از يك هفته نگذشته بود كه ديگر 

 اتاق "(  خود وارد اتاق ما " كاله جادويي"نظارت هاي شديد سربازان  به اصطالح با همان گيري ها و 
 بيچاره بسيار ":  خاطر جمعي نشان مي داد كه "مصطفي جان"ميشد ، در مورد  خسربره اش   ) "محصلين

] چطور[ چتو معلوم نشد ] اين ظالمان[، اي ظالما  عاجز است ، نزديك مرك رسيده ، چند قسم مريضي دارد
تا آن ١٣٥٩از همان تاريخ  ؛ يعني نيمه دوم سال  . "] كردند[ دلشان سوخت كه او را در شفاخانه بستر كدن

وي در رابطه يك .  زندان تشريف داشت " شفاخانه"مقطع كه تقريبا دو سال را احتوا كرده بود ، مصطفي در 
به گفته ي مصطفي يازنه اش سرحدي . ه بود  به بيست سال قيد محكوم شد"حزب جمعيت اسالمي"گروپ از 
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مصطفي ، خواهر زاداه  آقاي ولي نوري  بوده ، وي بعضاً در باره مامايش و . را  به عين اتهام قيدكرده بودند 
 فاميل ما همه نوري تخلص مي كنند ، مامايم ولي نوري از ": كاركرد هاي فرهنگي وي چنين مي گفت 

  ] ١ ["...مسئوليت چوكي هاي مهمي را داشته ... دولت نويسنده هاي معروف است  در 
جايش را قسمي آراسته بود  كه هر تازه واردي . بر روي چپركت مصطفي جان كمپل هاي نو ديده ميشد 

گمان مي كرد  كه اين چپركت با آن ميز كار و ماشين حساب و  چند تا  دوسيه بكدام كارمند شيك زندان 
) البته اين چيزي خوبي است ( مردي بود  كه پاكي و سترگي را بسيار  دوست داشت وي در اصل  .  تعلق دارد 

 چه تعداد مريض وارد ": بنابه گفته خودش كار و بار دفتر داري مريضان را  به عهده اش گذاشته بودند . 
ده و چه شفاخانه شده ، چه تعداد رخصت شده ، دواي چه تعداد زنداني از ادويه اختصاصي شفاخانه اجرا ش

وي اقامت دراز مدتش را  در شفاخانه اينطور توجيه مي . "... تعدادي آن از بازار توسط پايواز زنداني آورده شده 
كرد كه گويا دولت از فهم و لياقت بي مانندش در امور دفتر داري استفاده نموده و چنين امتيازاتي را برايش 

 مي داد ، شايد "  شفاخانه زندان " درعلت اقامت درازمدتشتشريحاتي كه نامبرده در مورد . قايل شده است 
موجب تائيد زندانيان ساده انديش  قرار مي گرفت ؛ مگر زندانياني كه  تمامي اشكال خدعه و نيرنك و چل 
وچال و شيوه و شگرد دشمنِ ريو ه گر و مكار را ديده و  فهميده بودند ، متوجه مي شدند كه در زير كاسه 

حزب "نخبه هاي . اسه گكي ديگري هم  وجود دارد كه اينقدر سرحال  بوده و غزل مي خواند مصطفي جان ك
واز [   مثل حاجي خير محمد از كندهار و ديگران كه از جبهه جنگ مقاومت گرفتار شده "جمعيت  اسالمي

د  زير پوشش پروژه دولت در مورد كشتار جمعيتي هاي اصلي در جبهات و زندان ها و سرازير شدن  اعضاي خا
جمعيت اسالمي (  در درون حزب شان " قهرمان مسعود "مبارزان مسلمان و ضد كفر و الحاد و طرفدار رباني و 

 دفتر شفاخانه ، يعني مصطفي "سركاتب صاحب"نسخه هاي دست داشته خود را به ] چيزي نمي دانستند ) 
 سال  قيد و با سابقه مديريت عمومي ٢٠ا براي آنان مزيت بس بزرگي بود كه يك جمعيتي ب. جان مي دادند 

 ، حاال كه در بستر مريضي قرار دارد ؛ همچنان در خدمت  ]وزارت تعليم وتربيه افغانستان [ در وزارت معارف
 را گرفته آنها  اسالميمصطفي جان نسخه وادويه مورد نظر اعضاي جمعيت. برادران  مجاهدش قرار گرفته است 

و سربازان هم با كمال خوشرويي مواد مورد ضرورت . باوي ارتباط داشتند ، مي سپرد را به دست سربازاني كه 
مصطفي ادويه ومواد  آورده شده را  .  آنان را از شهركابل خريده به داخل زندان مي آوردند و به وي مي سپردند 

به احتمال قوي يكي از راه . را به صاحبانش در سلول ها برساند ... به جوان كوكره چشم مي داد تا موصوف دوا و
فرد اصلي مؤظف شفاخانه يك .  در زندان انتقال داده مي شد به همين شكل بود ]حشيش [هايي كه چرس

از شهر كابل و شايد [ خادي چاق گندمي پوست بود كه بعضي وقت ها مواد واشياي كار آمد مصطفي جان را 
ك دوستانه بكس اشياي مورد ضرورت مصطفي جان را به بعد از سالم و علي. با خود مي آورد  ] خانه اشهم از

  . وي مي سپرد و خودش براي تعويض لباسي ملكي  به لباس نظامي به اتاق مقابل مي رفت 
به اين نظر رسيديم كه در همكاري و همياري مصطفي با اطالعات ) و بعد ها تعدادي از زندانيان ( من 

 كه وي از جمله اعضاي  مي نمودعيين اين مسئله اندكي مشكلهيچگونه شك و ترديدي وجود ندارد ؛ اما ت
  جناح  نجيب بوده  و يا تازه درخواست عضويت به آن "حزب دموكراتيك خلق") اما بخش مخفي ( سابق 

 و گرفتاري گروپي كه بنام گروپ "حزب جمعيت اسالمي"حزب وطن فروشان را داده  بود كه بعد از رخنه در
با حلقه هاي بدام انداخته شده اش ، وارد ) بايد (  شده بود ، خود نيز  در نقش زنداني  مسمي"رضايي ايراني"
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من در اين امر هيچ وسوسه خاطر ندارم كه دولت  تالش داشت وي را بمثابه عضو رابط بين   . شده باشدزندان 
اير اعضاي اصلي  در خارج از زندان مورد تائيد س"حزب جمعيت اسالمي" با "٢بالك"زندانيان جمعيت در

 .جمعيتي هاي زنداني شده  و مسئولين آن حزب در خارج از زندان  وهمينطور در پاكستان قرار بدهـد 
 تا حدي رنگ و رونقي "شفاخانه"مصطفي جان شايد هم در اين راستا موفق شده بود ؛ چنانچه كار و بارش در 

سين نـه "   :بيشترپيدا كرده  بود كه در طول روز چندين بار اين جمله نام پدر كار مل [ – ".... زن بچه حـ
اين . دشنام ميداد و ركيك ترين كلمات وي خانم كارمل را با صداي بلند . را تكرار مي كرد  ] حسين مي باشد 

در واقع موصوف دشنام ركيك صاحب . تضاد ديو خاد يعني داكتر نجيب اهللا را با دار و دسته كارمل نشان ميداد 
  .ي شفاخانه به كارمل را اين طور نشخوار مي كرد منصبان خاد

 - KGB  اين عضو اصلي -بعد ها هنگاميكه زندانيان  تعيين  حبس شده ، مربوط وزارت داخله گالب زوي 
 شدند ، از كساني  شنيدم كه خلقي ها كه خودشانرا خداي -كه هم اكنون در خدمت امپرياليزم امريكا قرار دارد 

ارت داخله گالب زوي  مي پنداشتند ؛ در هنگام گشت و گذار در صحن مثلث زندان بالك بالك هاي مربوط وز
 ١به خاطري كار هايي كه دربالك هاي . مصطفي را گير آورده تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند ... 
.  انجام داده بود   زندان مربوط خاد و شايد هم در دوره تحقيق  در خاد صدارت ويا شش درك در حق آنان ٢و 

  .در واقع انتقام  شانرا از وي گرفتند 
  

   :" عضو پارلمان اطريش " گپ اي در مورد  اسكاال - سه
  

را از كوته قفلي هاي  خاد ن  بود كه  م١٣٥٩كامالً به خاطر ندارم كه  در كدام روز هاي ماه سنبله سال 
 گودالي  ،در صحن آن قلعه. داشت ، انتقال دادند كه در محوطه خاد صدارت قرار  به داخل آن قلعه ي كهنه اي

 ناظر جنايات رژيم هاي خلق و پرچم و ماقبل آن كهكه آب در آن جمع شده و در كنار آن درخت كهنسالي بود 
در زير . سر بر افراخته ريشه هاي عميق اشرا دركنار گودال در عمق زمين دوانده بود  ، طي ساليان متمادي بود

در . ي از زندانياني كه معلوم مي شد به همين تازه گي ها دستگير شده اند ، ديده مي شدند آن درخت تعداد
شماري بر . زندانيان هر كدام در موردش  چيز هاي مي گفتند . همان جا كه شبيه صفه اي بود ؛ اسكاال را ديدم 

حيطه نفوذ ( ديد از جبهات اين نتيجه رسيده بودند كه وي عضو پارلمان  كشور اطريش بوده ، در هنگام باز
  ... . ، گرفتار شده ) دولت پوشالي

 طاقـتـش نمي آمد ". براي چندين دقيقه ايستاد مي شد .  گاه گاهي مي آمد "شفاخانه" در )اسكاال  ( موصوف
ه  مسئولين زندان ب": مصطفي مي گفت .  بيرون مي شد "شفاخانه"و دوباره از ] حوصله اش سر مي رفت [ "

كه وي خارجي و ريش سفيد است و عضو پارلمان يك كشور اروپائي مي باشد ، در عين شرايط خاطري 
هرسلولي ه ب. آزادي  هايي برايش داده اند . زندانيان افغان قرار نداشته باشد ، امتيازاتي  برايش قايل  شده اند 

با آنها شطرنج  مي زند و . تواند كه خواسته باشد رفته ميتواند ؛ همچنان در اتاق صاحب منصبان آمد و شد مي 
ترجيح مي داد كه از بسكيت و كلچه باب  كه سربازان برايش مي .  استفاده نمي كرد " قره وانه"اسكاال  از... . 

برخي زندانياني كه .  را با لحن تمسخر آميزي  بار بار تكرار مي كرد " قره وانه"وي كلمه . آوردند ، استفاده كند 
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 اسكاال مدت هاي طوالني  در سايبرياي شوروي  محبوس بوده و ": ودند ، نقل مي كردند كه باوي هم صحبت ب
در باره وي چنين (...)  يك تن از زندانيان به نام . "از ظلمي كه در حقش  كرده  بودند با تĤثر ياد آوري ميكرد 

.  »  "... ن و اعراق زنداني بوده ام در هند و پاكستان ايرا ... ": روزي اسكاال ضمن صحبت ابراز داشت « : گفت 
خطوط و ترك هاي كف دستان و نوك انگشتانش ، . اندام ورزيده اي داشت .  ساله به نظر مي  رسيد ٦٠حدود 

به  . نامبرده به بازي شطرنج عالقه اي خاصي داشت . نشانگر كار هاي فزيكي وي طي سالهاي طوالني بوده است 
وعده كرده بود كه بعد از رهايي از زندان فاميل آنها را كمك مالي خواهد ( .... ) ي دو تن از منسوبين چپ انقالب

فاميل يكي از آنان ارسال كرده اسكاال قسمي كه وعده كرده بود ، بعد از رهائي از زندان مقداري پول به . كرد 
 -  با خاد همكاري ميكرد كه مخفيانه) س(چپ انقالبي ظاهراً  اين خبررا من از زبان  يك تن از عناصر  .بود

  .. شنيده بودم 
با آزادي هايي .  بوده باشد وضعيت اسكاال در زندان براي شمار محدودي از زندانيان آگاه بايد شك بر انگيز

 هم موضوع آزاد بودن اسكاال درساير بالك ها سر "١ بالك"در( كه مسئولين زندان براي وي قايل شده بودند 
اگر واقعاً عضو ( زندان به روشني دريافتم وبه اين نتيجه رسيدم كه اسكاال " شفاخانه"من در ) . زبان ها بود

 شوروي بوده كه  از جانب يكي از نهاد هاي GRU و يا KGB، يك تن از عوامل ) پارلمان اطريش هم بوده باشد 
 ، ديديم و آنكشورغرض كسب اطالعات ، سالها پيش به اطريش فرستاده شده ؛ چنانچه ما بارها شنيديم

  :خوانديم كه 
 از "متفقين" - ، دو جهـت متخاصم جنگ   در جريان جنگ جهـاني اول به خصوص جنگ جهـاني دوم «

 داراي نظامات متكامل دولتي و امكانات وسيع مالـي و - از جانبي ديگر"محــور"يك جانب ، و كـشور هاي 
نان سيستم ها و شبكه هاي اطالعات و ضد تكنولوژي پيشرفته ي اسلحـه سازي و اطالعات بودند ؛ همچ

متكي بر همين داشته ها .  در اختيـار داشتند - با پيشينهِ چند قـرن تجربيا ت عظيم جاسوسـي-اطالعات را 
ازكانالهاي نهاني اطالعاتي و بستر هاي نامرئي استخباراتي ، كه قبالً تدارك ديده بودند ، و يا بعداً مطابق 

وين اقتصادي ، نظامي ،  استخباراتي ، آنرا مهيا ساخته بودند ؛  بر ضـد همديگـر عمـل نيازمنديهاي شرايط ن
 كه در بدترين شكل آن ، اغلباً  منجر به -اين كشور ها با پـذ يـرش تهـلكه و افتضاحات سياسي . مي كردند 

 هاي كاركشـته و  اجنت-قطع مناسبات ديپلماتيك ميان طرفين در گير جنگِ مخفيانه تشكيالتي ميگرديد 
آزموده ي شانرا در درون نهاد هاي مخفي يكديگر مي فرستادند ، تا اگر از طـرح ها و پالن هاي اقتصادي ، 

   ». طرف مقابل آگـاه گردند ... سياسي ، نظامي و 
 ٤ "بيائيد جمعيت ، شوراي نظار و مسعود را بهتر بشناسيم " تحت عنوان قلم گرفته شده از  رساله اين [

 " و " پيام آزادي " وسايت وزين " افغان رساله " مندرجه نشريه - بنام مستعار بريالي دربابايي -  ٢٠٠٢پريل ا
  ]  است كه جزوه چاپي آن وسيعاً تكثير شده" جرمن - افغان " و "بابا 

پارلمان  وهرگاه عضو پارلمان اطريش نبوده باشد ، زمينه سفرش  از طرف يكي از اين نهاد ها زير نام  عضو
 گرفتار شده ، در نقش زنداني ، يك سلسله فعل و انفعاالت اطريش به افغانستان تدارك ديده شده بود ، تا بعداً

را ) مسئولين زندان  و شعبه  اطالعات آن  كار و كردار بشمول (  سياسي و امنيتي درون زندان ،استخباراتي
  .تحت نظر داشته باشد 
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 سال دولتمداري ٦٠كه يك قدرت بزرك نظامي جهان با داشتن تجربيات  در اين جاي شك نيست ، زماني
صرفنظر از تجربيات دوران ( بر يك برششم حصه كره زمين و داشتن احزاب وابسته دراكثر كشور هاي جهان 

و اشتراك فعال در هردو جنگ جهاني اول و جنگ  ) استعمار تزارهاي روسي در بخشهاي از آسياي مركزي 
 به يك كشوركوچك و مستقل ، آشكارا تجاوز مي كند تا آنرا براي هميش در تصرف خود داشته جهاني دوم ،

باشد ، زندان اي به اين بزرگي را با هزاران زنداني سياسي آن  در بست در اختيار دست پرورده  هاي بومي اش 
 موساد  وISI گرفته تا  CIA ناز سازما( ازنقب زدن  افراد نفوذي دشمن . قرار نمي دهد ) خلق و پرچم و خاد ( 
در درون تشكيالت دولت  دست نشانده اش ، بخصوص  ارگانهاي اساسي و مهم آن مثل وزارت دفاع ،  ... ) و

وبا تمام توجه و قوا از نفوذ  عوامل . و زندان ها ، شديداً مي هراسد )  خاد ( وزارت داخله ، شبكه هاي اطالعاتي 
اطميناني را كه باالي پرچمي دارد باالي خلقي از نظر افتاده به هيچوجه آن . دشمن جلوگيري مي نمايد 

نداشته ، و آن اعتمادي را كه باالي خادي ها و شبكه استخبارت نظامي  دولت پوشالي دارد ، در هيچ صورتي  
ركانهاي باالي پرچمي ندارد و همينطور پشتگرمي يي را كه باالي اتباع تاجيك و ازبك شوروي دارد،  باالي  ا

استخباراتي اخير الذكر ندارد و در نهايت آن اعتقاد و اعتناء و باوري را كه باالي روس هاي خودي دارد، باالي 
  .وابسته به خودش ندارد آسيايي عواملش از جمهوري هاي 

روسها زندان را از زواياي مختلف تحت نظر افرادي تاجيك و ازبك شوروي و روسهاي خودي قرار داده 
از ديد استعمار شوروي هر زنداني به تشكيالت اي ارتباط داشته ، خطرناكترين دشمن شوروي بوده ،  . بودند

براي شكست ارتش آنكشور در خارج از زندان مسلحانه جنگيده ، و هر كدام اسرار بسيارمهم و ناگفتني هاي بس 
 به - آزادي هاي در درون زندان  با چنين- "عضو پارلمان اطريش"فردي زير پوشش . خطرناكي در سينه دارد 

از چگونگي آمادگي زنداينان اعدامي بايست . سهولت ميتواند  تمامي مسئولين زندان را تحت نظر داشته باشد 
از زد و بند هاي  احتمالي  برخي از مسئولين زندان با جناح هاي از جنگ مقاومت بايد اخباري . باخبر باشد 

تمالي دشمنان شوروي در زندان گردد ؛ حتا روابط نظاميان روسي مسئول كسب نمايد و مانع توطئه هاي اح
  .زندان را با مزدوران پرچمي و خلقي  هم تحت نظر داشته باشد 

  اسكاال اگر عضو پارلمان اطريش بوده باشد و يا نباشد در ارتباط وي با  سازمان امنيت شوروي و يا 
  . اند  وجود داشته باشد استخبارات وزارت دفاع آنكشور ترديدي نمي تو

 اسكاال در روز ها و يا شبهايي « اين خبري  كامالً ثقه  پخش شد كه "١بالك " در ٦٢ و ٦١در سالهاي 
 ترتيب مي دهد ، مسئول ترتيب و تنظيم  "دعوت شاهانه"كه  قوماندان عمومي زندان به افتخار جنراالن روسي 

ند كه گويا  با ذوق و سليقه  اروپائي غذا هاي متنوع ، ميوه جات ميز غذا ي مهمانان روسي  اسكاال را ساخته ا
رنگارنگ و آشاميدني هاي كمياب و شرابهاي قيمتي اروپايي را بر روي ميز عذا خوري ترتيب و تنظيم  نموده 

   »... مي تواند 
   . مصادف با عفو و بخشش قيد باقيمانده اسكاال و ضياء الدين محمود بود٦٢سال 
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   :  " C I A عضو " ضياء الدين محمود مصري -چهار

  
تلويزيون  ) " ساوو"  ماچند ماه قبل از ضربه خوردن سازمان(١٣٥٩فكر مي كنم  در يكي از شبهاي اوايل سال 

داشت  كمره تلويزيون فقط بر روي محمود تمركز (  را پخش كردكابل مصاحبه ضيا الدين محمود  با يك خادي
  .   داخل افغانستان شده  است CIA مطابق پروژه   وي اعتراف كرد كه) .

پدرش به اقدامات .  ضيالدين محمود مصري پسر وزير اقتصاد مصر است ": آوازه در زندان چنين بود 
 ، ديده و شنيده مي شد كه در زندان يك كمي آزادي "سياسي متوصل شده ، شايد بزودي او را رها كنند 

 دركجاست[  اش معلوم نبود "سر و درك"مردي بود خوش برخورد ، اگر روز ، وي كه . برايش قايل شده بودند 
 كه روزانه يكي - مي آمد تا  پيش از خواب با خليل زمر واسكاال "شفاخانه"، از طرف شب  به ]  چه مي كند .

  .  شطرنج بزند - مي آمد "شفاخانه"دو باري به 
  

  ؟  خـلـيل  زمــر؛ پرچمي يا ســاواكي-پنج
   

 ]دانشجوئي[ در جنبش محصلين  يعني  ]دانشگاه  [ ليل زمر يكي از پرچمي هاي كهنه پيخ در پوهنتونخ
حافظي خود يك . [ طبق گفته آذرخش حافظي وي عضو ساواك ايران بود . بلند گوي  گروه  پرچمي ها بود 

قي در بدخشان ظف در فركسيون خلقي ها بوده و در كشتار هاي منصور هاشمي خلؤتن از پرچمي هاي م
  ]  .مستقيماً  دست داشت 

 زماني كه انقالب  ثور  به پيروزي رسيد  كارمل  گفت كه ":  به عين گفته آذرخش حافظي  توجه كنيم  
مسلماً  كشف   ["وي بايد در زندان نگهداري شود . خليل زمر از مدت هاست كه  با ساواك ايران رابطه دارد 

 ساواك "هور ومخوف شاه ايران ، توسط اعضاي نفوذي حزب توده ايران درعضويت خليل زمر دراين نهاد مش
 در زندان ١٣٥٧ ثور ٧نامبرده ازآغازكودتاي ننگين ] صورت گرفته و روسها آنرا به كارمل گوشزد كرده بودند "

 "ميدولت اسال" جالد خاد نجيب اهللا  با "دولت"پلچرخي  محبوس بود ، تا زماني كه بنابر لزوم ديد روسها 
 و از  .خليل زمر با اطالعات زندان همكاري علني مي كرد.  مسعود  تعويض  گرديد ؛ وي در زندان ماند -رباني 

با آنكه از . اين اجنت دو سره ، قد كوتاه  و جسم كوچكي داشت .  به دفاع بر مي خاست " انقالب ثور "
ش به زردي مي گرائيد و سيستم  عصبي اش بيشتر امتيازاتي در زندان برخوردار بود ، با آنهم روز تا روز رنگ

 مي كرد هيجاناتش را كنترول نمي  توپ را سرويسواليبال در ميدان  حينيكه "١ بالك"در . صدمه مي ديد 
و ديوانه وار قهقهه . مي گفت ! واه ! توانست ؛ مانند كودكان در هر دست به دست گشتن توپ در تيمش ، واه 

كه در بخش هاي بعدي در (  را  تاريخدان کشورکاکړو آقاي پروفيسور  شادماني مي كردمي زد و طفالنه ابراز 
 به ميدان واليبالاز آن طرف ) مورد كار و كردار خائينانه و ضد ملي اش در زندان  به تفصيل نوشته خواهد شد 

     .مبارزه  مي طلبيد
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    : اندـته مــدان ناشناخـي كه در زنـر ، كسـبـ اك-شش

  
كم گپ مي زد ، بيشتر . بسيار آرام  و مؤدب مي نمود . بر جواني بود با قدي كوتاه و سري نسبتاً بزرگ اك

: مصطفي مي گفت . چهره ي زردي داشت . اگر سه كلمه مي گفت توقع داشت ده ها كلمه بشنود ( مي شنيد 
 تواند در شفاخانه يگان كمك   اكبر جان بسيار نادار است ؛ حتا دواي مورد ضرورت خود را هم خريده نمي"

تيپ اش اجازه نمي داد كه . اين جوان نسبت بمن توجه بيشتر  مي نمود .   اكبر تكليف قلبي داشت "! ميكند 
چهره اش با دو مليت نجيب . خودش هم از كسي چيزي نمي پرسيد . كسي از وي در مورد خودش سوال نمايد 

. خود حدس مي زدم شايد اين جوان از طيف چپ انقالبي باشد پيش . شباهت داشت ) ازبك و هزاره ( كشور 
بعد از اينكه سخني  چند در مورد خود گفتم از وي پرسيدم كه به كدام اتهام زنداني شده و قبالً چه مصروفيت 

ا  من در پوهنتون محصل بودم ، يك تن از  اعضاي  سام": با ناراحتي  ابراز داشت ) ظاهراً ( در جوابم  . داشته 
بي جهت خوشحال شدم كه .  او ديگر بيش از اين چيزي نگفت "]  . به چنگ خاد انداخت[مرا ده گير داد  

از وي خواستم اجازه بدهد ادويه مورد احتياجش را توسط خانمم از بيرون تهيه . حدسم در مورد ش درست بود 
م دندان و برس دندان از كانتين خريده مقداري چاي و صابون و كري. نه پذيرفت . كرده در اختيارش قرار بدهم 

من مشكالت  .   مي خواهم با شما مشوره كنم ": روزي بمن گفت . آنرا برايش دادم كه به مشكل  پذيرفت 
 "پولي دارم نمي خواهم كسي بمن كمك پولي نمايد ، مي خواهم در كارگاه زندان كار كنم  نظر شما چيست ؟ 

 من در زمينه كدام مشوره اي برايت داده نمي توانم ، با اين وضع صحي يي ": احتياط  كرده در جوابش گفتم 
كه داري چطور در كارگاه كه هواي خرابتر داشته ، تفت و بوي مواد كمياوي و روشني ولدنگ و سر وصداي 

 چرا با  اعضاي سازمانت ساما  مشوره نمي. چكش و  سندان و مارتول وغيره را چگونه تحمل كرده مي تواني 
  .  اندكي ناراحتي در چهره اش ظاهر شد و ديگر چيزي نه گفت "نمايي ؟ 

 ": بخاطرم نمانده كه  چند روز از اقامتم  در شفاخانه مي گذشت  كه مصطفي مرا مخاطب قرار داده گفت 
در مكتب ) يا كاكايش ( يك جوان زخمي را در اطاق  روبرو آورده اند او از من خواست كه  به پسر ماما 

 فكر ميكنم اين جوان از  .خانيكي اطالع بدهدم كه به فاميلش در خيرخانه  رفته بگويد كه او زنده  استمي
 مصطفي جان  سازمان ما كه ":  با خونسردي و بي تفاوتي  در جوابش  چينن ابراز داشتم "رفقاي شماست  

مي دانيد كه چگونه او را كمك كنيد  شما بهتر .ضربه خورد فكر ميكنم كسي باقي نمانده  كه گرفتار شده باشد 
 من چه مي فهمم ":  با ناراحتي و نفرتي  كه از عدم اعتمادم نسبت به خودش منشه گرفته بود ، اضافه كرد  ". 

.  معلوم نبود زنداني زخمي به كدام طيف چپ و يا راست ارتباط داشت  . "... ، فكر كردم كه از رفقاي شماست 
تا كنون اطالعات زندان  اجنت خودش را در نقش مريض در پهلويش قرار داده و يا در هر صورت معلوم نبود 

بعداً چپركت وي را در .  مثالً سرطبابت زندان قسمتي از دست يا پاي اجنت اشرا  پلستر مي كرد ؛خواهد داد 
ي بود ، پهلوي چپركت زخمي گرفتارشده مي گذاشتند ، و يا زخمي را در چپركت  پهلوي جاسوسشان كه خال

در هر حال خاد قسمتي از عمليات . انتقال ميدادند و يا وي را در داخل اتاق مورد مراقبت شديد قرار مي دادند 
شايد براي مردن به شكل طبيعي او را .  خاد باالي آن جوان انجام  داده  بود "شفاخانه " را در " اوپراتيف "
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كار خودش را  انجام دهد و اورا مانند ) سرطبيب  ( "وږنکیسړی "، تا ه بودند زندان انتقال داد"شفاخانه"به
  . مورد نظر به قتل برساند  ساير مريضان

ت خود و طرف مقابل را يع زنداني حساس غلبه مي كند كه موقاحساس عاطفي در چنين موارد طوري بر
ركات و سكنات و چهره هاي ؛ يعني ادا و اطوار و ح در شرايط  زندان بدرستي ارزيابي نتوانسته ، برروي  ظواهر

مظلومانه و حق بجانب افراد حرفه اي كه از جانب  سازمانهاي اطالعاتي در نقش انسان مؤقرو متين  ومؤدب و 
  قرار  داده  مي - همچنان در خارج از زندان در برابر مبارزين - در برابر زنداني ،... خود دار و باعزت نفس و 
من به اكبر اعتماد .  چنين افراد اعتماد نموده مي خواهد  به آنان كمك كند  به، وشود ،  داوري  مي نمايد 

 كار "  :همچنان با وي در ميان گذاشتم؛ ) با تأسف كه اين اعتماد در هند هم تا مدتي ادامه داشت ( كردم 
كبر گفته به ا ( "خوبي است كه اگر به اين جوان فهمانده شود كه به هيچ كسي اعتماد نكند و چيزي نگويد 

از وي خواستم كه در هنگام تفريحي به اتاق روبرو رفته به آن جوان ) نمي توانستم  كه مصطفي چه كاره است 
 من دهن دروازه اتاق ايستاده مي ": گفت . اكبر پيشنهادم را نپذيرفت . بگويد كه به هيچ كسي اعتماد نكند 

وقت تفريحي   . " خودتان به آن جوان هوشدار بدهيد شوم تا از آمدن كسي در دهليز  شما را خبر بدهم ، شما
. من با احتياط داخل آن اتاق شدم .  خارج شدند ، اكبر دهن در وازه ايستاد " شفاخانه"كه شماري مريضان از 

شايد آنان . در دو  طرف بستر آن جوان  كسي ديده نمي شد . متوجه شدم دو سه تن از مريضان در خواب اند 
 اگرخدا از آسمان هم پائين ": من با آهستگي به  جوان زخمي گفتم .  به صحن زندان رفته بودند مانند سايرين

با عجله از . اكبر هم توانست اين جمله را بشنود.  چپركت وي نزديك دروازه اتاق بود "بيايد با او صحبت نكن 
  . اتاق  خارج شديم 

 كه مصطفي طي صحبت با من اختيار كرده بود ؛ كامالً از آن روز ببعد ، پيش آمد و لحن ظاهراً دوستانه اي
اكبر بعد [ وي با تعقيد و كنايه از موقف چپ انقالبي كشور در جنبش  مقاومت انتقاد مي نمود . تغيير كرد 

 شد ، غرض كار و بار استخبارتي به  هند فرستاده شد تا از آنجا به يكي از كشور هاي " آزاد "ازاينكه از زندان 
اكبر بمجردي كه وارد دهلي شد مطابق دستور خاد با سفارت  .  در نقش فرد زندان ديده فرستاده شود غربي 

 آمر حزب " علي خان"دولت پوشالي كارمل در دهلي جديد رابطه بر قرارنمود ؛ همچنان در رابطه مستقيم با 
. ا با آن حزب هم آهنگ ساخت  اطالعاتي اشر-كارو بار سياسي اسالمي حكمتيار مقيم دهلي جديد قرار گرفته

  "(در مورد چگونگي شناختم  ازاين عضو بسيار بسيار هوشيار و تمام عيارخاد خارجي درنوشته ام تحت عنوان  
  ] .طور مفصل خواهم نوشت) "خاطرات هفت سال اقامتم در هندوستان 

  
  :طفي ـر مصـي و نظـدان در حال نيمه بيهوشـط  زنـ ضاب– ٩
  

ها بين ساعت دو  و يا سه بجه كه مريضان بر روي چپركت هايشان نشسته بودند ، صداي در يكي از روز 
و در پي آن صداي بهم خوردن جسمي با كف  اتاق پيهم شنيده ، بسيار بلند بهم خوردن ظرف حلبي بر زمين 

ا با آواز بلند در همين اثنا مصطفي در حاليكه به طرف اتاق رو بر رو مي دويد ، با هيجان نام ضابط  ر. شد 
 در جريان اداي جمله اش من و ضيا الدين محمود هم به " را در تشناب برق گرفته  ..."فالني : گرفته گفت  
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كليد  تشناب  در جايش طوري قرار گرفته . متوجه شديم دروازه تشناب  از درون بسته است . اتاق مقابل رفتيم 
ضيا الدين محمود فوراً  به .  بر روي سنگفرش پرتاب كرد بود كه با نوك يك سيم مي شد آنرا بداخل تشناب

مصطفي  به . آوازي  خُر خُر از درون تشناب شنيده مي شد .   و كاغذ ازاتاق خارج شد " الپن"خاطر سيم و يا 
  ":  بمن گفت "هيجان"فيوز وسويچ هاي برق روي ديوار كه  در نزديكي شانه ام قرار داشت ، اشاره نموده با 

ضابطه ] ديگر[  برق پريده ، ضابط زنده است ، سويچ پهلوي شانته ات را پائين كن  در يك  شوك ديگه فيوز
 ، سايه تعجب " من ابداً اينكار را نمي كنم ": در جوابش گفتم  . " ]صاحب منصب مي ميرد[مردار ميشه

ي كاغذ در حد نيم مي خواست چيزي بگويد كه ضياالدين محمود با صفحه ا. ساختگي درچهره وي نشست 
از خاليگاه زير دروازه كاغذ را با احتياط  داخل تشناب كرده . صفحه اخباريا بيشتر و توته سيمي وارد اتاق  شد 

كاغذ را كه . با سيم دست داشته  كليد را از پاچه اش بداخل  طوري  انداخت كه كليد بر روي كاغذ افتاد 
آبدان حلبي از روي . اشت و قفل در وازه را باز كرد دز روي آن بربخشهاي آن تر شده بود كش كرد و كليد را ا

ضابط در گوشه . ميزك چوبي بر روي كف تشناب غلتيده  و آبگرمي هم بر روي  ديوار مرطوب آويزان مانده بود 
ضابط از آبگرمي ساختگي مصطفي كه در ظرف پنج دقيقه  يك سطل آب را . ي  تشناب به يك پهلو افتاده بود 

شايد مريضاني در دل آرزو مي كردند كه . علت شارتي برق معلوم نشد .  جوش مي آورد  استفاده  كرده بود به
لباس ضابط را پوشاندند و وي را بروي چپركتي انتقال . مي مرد ) ضابط ( اي كاش اين  رفيق شمس الدين كور 

  . بعداً سر طبيب هم آمد . دادند 
  

  : »ا ـت هـويسـاق مائـات«   و ٦١ سال  درنگي گذرا براعتصاب جوزاي-١٠
  

به شورش خونين عليه اشغال كشور توسط شوروي ) ١٣٦١ماه جوزاي (اعتصابي كه در زندان پلچرخي 
 به اطالع جهانيان رسانيده شد ، اين BBCخبر آن توسط رسانه هاي گروهي در پيشاپيش آن . مبدل گرديد 

 ها  سازماندهي گرديد ، اعتصاب توسط عساكر روسي ملبس به اعتصاب نيز ؛ چون اعتصاب اول توسط شعله اي
صـد ها تن . لباس افغا ني  و چاكران شرف باخته خادي شان به شكل نهايت وحشيانه اي سركوب گرديد 

، ميله هاي آهني و چوبهاي هاكي و رابر وسيم هاي ] مسلسل[زنداني در زير ضربات قنداق تفنگ وماشيندار
شماري نامعلومي . اي نوك فلزي عساكر روسي و خادي ها ؛ به خاك و خون غلتيدند ضخيم كيبل و موزه ه

  . روسي جان باختند -دراين يورش و حشيان خادي 
 كه در شكل خاصش ، در - بعد از سركوب خونين دومين اعتصاب ، در واقع شورش خونين  و موفقيت آميز 

 اعتصاب  كننده ها كه شماري  شعله اي در پيشاپيش  تعدادي زيادي-پيوسته بود ه زندانهاي جهان بوقوع ن
شكنجه و تحقيقات شان مدتها  . آنان  قرار داشت زير تحقيق و شكنجه مستنطقين شرف باخته خاد قرار گرفتند 

 سمت غربي كه هر سلولش گنجايش بيش از "١بالك"هاي منزل اول ) قفلي ("كوته قلفي"در . ادامه داشت 
حد اقل يكصدو بيست زنداني نيمه جان و بي هوش را كه از شدت ضرب و شتم بروي هشت توشك را ندارد ، 

درميان شكنجه شدگان بيشترين ضربات بگفته خادي . پاهايشان ايستاده شده نمي توانستند ، جاي داده بودند 
  . وارد ميشد )  شعله اي ها  ( "محركين اصلي اعتصاب"ها بر 
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  زير نام محرك اصلي اعتصاب  شديد ترين شكنجه را در "ساوو"رفيق فاروق غرزي يكي از كدر هاي 
 به ده سال حبس  قسمي كه قبالً هم در باره اش تذكر داده شداين رفيق مبارز . گرديدسلولها متحمل همين 

 توسط دشمنان سوگند خورده مردم به - به اساس يك دسيسه اي - محكوم شده بود ، بعد از رهائي از زندان
  كه از بردن نام وي در " ساوو "همچنان يك تن از اعضاي !  ياد اين رفيق مبارز و پر شورگرامي باد. قتل رسيد 

 به عنوان محرك درجه يك در اعتصاب ، هفته ها و ماهها در خاد صدرات مورد ،اينجا خود داري مي شود 
تيك از زندان پلچرخي به تعدادي اززندانيان براي تحقيق وشكنجه سيستما.  شكنجه هاي وحشيانه قرار گرفت
مزيد بر قيد ( دومي حبس  " پارچه ابالغ " دولت  دست نشانده "محكمه"خاد  انتقال داده شدند ، تا آنكه 

  . را به آنان سپرد ) قبلي
 يعني پيشگامان اعتصاب را در "محركين اصلي " بعد از سركوب  نهايت و حشيانه و خونين اعتصاب ، 

 منزل سه  تا حدود يكصد و بيست تن ميرسيد ، از بين زندانيان بيرون  نموده  دركه تعداد شان،  "٢بالك "
 اتاق تحت نظارت و  آنان را در آنو )   مسمي كردند" اتاق مائويست ها "را به نام ...  اتاق نمبر ( همان بالك

اير زندانيان جلوگيري دسپلين بسيار شديد و غير انساني قرار دادند ، واز هر گونه تماس و ارتباط آنان با س
 دروازه آهني تمام اتاق ١٣٦١ درماه اسد سال " رمضان احترام عيد"دولت پوشالي در داخل زندان  به . نمودند 

 به ساير سلول ها ي طبقه اول ، دوم ، و سوم "عيد مباركي" را باز گذاشت تا زندانيان غرض "٢بالك"هاي 
اي خادي هاي مخفي ، نيمه مخفي ، شناخته شده و همكاران و منه-زندانيان تمام اتاقها . رفته بتوانند 

 بطور دسته جمعي بطرف اتاق شعله اي ها در منزل سوم روان شدند ، تا آنان را بخاطر لياقت و -دستياران شان 
شهامت و بي باكي شان در امر سازماندهي و رهبري اعتصاب به آغوش كشيده و از مقاومت آنان در هنگام 

مسئولين زندان با حيرت و . ن اعتصاب ، همچنان تحمل شكنجه هاي وحشيانه ، قدرداني نمايند سركوب خوني
و آنعده زندانياني را كه به اتاق آنان داخل شده . دستپاچگي مانع ورود زندانيان به اتاق شعله اي ها گرديدند 

بازان سر فروخته از اتاق بيرون راندند بودند ، تا برادران و فرزندان شعله اي خود را به آغوش بكشند ، بوسيله سر
حالت ، بعداً دروازه سلول را با عجله قفل كردند و متعاقب آن تمام زندانيان را به اتاق هايشان عودت داده ، 

 ماه در واقع قيام خونين و تاريخي( دستاورد هاي اين شورش .  را در زندان اعالم داشتند ١اضطراري در جه
، نافذ شدن قانون زندان ، تخفيف در مدت حبس و اجازه مالقات پايواز با )لچرخي  در زندان پ١٣٦١جوزاي

به اصطالح آوازه جدا سازي شعله اي . ، بود كه تشريح آن باشد به مجال ديگر  ...و... زنداني در اخير هر ماه و
 " ٢ شفاخانه بالك"در.  هم پيچيده بود "١بالك"هاي محرك از ساير زندانيان در ساير بالك ها از جمله در 

در رابطه با ) اتاق شعله اي ها(چندي قبل بشير نبي محبوس درهمان اتاق .  رابطه مطالبي شنيدم  هم در همين
 روي توطئه اي همه يي ما را در اول «:  ، درآن سالها ،  چنين ابراز داشت "٢بالك" درمنزل سوم " اتاق"آن

 " اتاق مائويست ها"بيرون  نموده در يك اتاق  به نام...   و سه و بالك هاي دو"ماه رمضان از ميان  اتاق هاي 
تعين كرده بودند تا به ساير زندانيان ] ظهر[ بجه  چاشت ١٢جمع كرده ، وقت تفريحي ما را عمداً ساعت 

ق   چاشت را هم با خود  آورده در داخل اتا"قره وانه"بفهمانند كه اينان  همزمان با آمدن شان  به صحن زندان 
  .» مي خورند 
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  : » اــسازمان آري« پي در مورد يك عضو ـيق ؛ گـ ديدار پنهاني دو  رف-١١

  
روزي تا نزديكي آن اتاق هم رفتم  اما .  بسيار آرزو داشتم يكي از رفقاي داخل آن اتاق نام نهاد را ببينم 

 روز ديگر در اثناي پائين شدنم به خاطر اتفاقاً فرداي آن روز يا. بناچار عقب گشتم . بيشتر از آنرا الزم نديدم 
خريد از كانتين كه در طبقه اول  موقعيت داشت ، متوجه شدم كه آخرين زندانياني آن اتاق با عجله از صحن 

يكتن از رفقاي سازمانيم  زنده ياد رفيق انجنير فتاح متوجه من شده از باال شدن به . زندان داخل بالك ميشوند 
بعد از بغل كشي و روبوسي چند جمله اي .  با اشاره ي وي هر دو به پشت زينه چرخيديم .زينه منصرف گرديد 

.  به  شفاخانه اينجا آورده اند "١بالك" ما خبر شديم كه شما را از ": زنده ياد فتاح ودود گفت . تبادله نموديم 
شفاخانه تماس بگيريم ؛ اما بسيار تالش كرديم كه با شما در . رفقا همه به خاطر صحت شما در تشويش شدند 

  . صحبت هايمان را درهمين محدوده با شتاب به پايان رسانده خدا حافظي كرديم . "ميسر نشد 
  "رياست  صنايع دستي"شرا در امريكا به اتمام رسانده بود و در اانجنير فتاح ودود كه تحصيالت عالي

  ، گرفتار شده" ساوو"اطر عضويت در سازمان  به خ١٣٥٩ول كارشده بود ؛ در نهم سنبله غوزارت تجارت مش
بعد از تحمل تحقيق فرساينده و شكنجه هاي وحشيانه خادي هاي شرفباخته  به پنج سال حبس محكوم 

اين مبارز شجاع بعد . رفيق فتاح در زندان هم از مبارزه عليه دولت دست نشانده دست بردار نشد . گرديد 
با تأسف كه برخالف  مشوره و تعهدي كه در زندان در زمينه . د گرديد ازسپري كردن مدت حبسش اززندان آزا

به پاكستان رفت و در ) بعدها شنيدم به خاطري كه زير تعقيب قرار داشت( نرفتن به پاكستان با من داشت 
ربوده  شده و در ١٩٨٩انجنير فتاح  به تاريخ سوم سپتمبر.  شامل كارشد "مواد غذايي جهان"شعبه پروگرام 

    .  يادش گرامي باد .  جهادي هاي حزب اسالمي به قتل رسيد-ب ششم  همان ماه توسط اعضاي خادي ش
در يكي از روز هاي تفريح هنگاميكه در صحن زندان قدم مي زدم ، احساس كردم  كسي در پهلويم قرار 

 نام من «: معرفي كرد   بعد از سالم و عليك وي خودش را اينطور .گرفته ميخواهد با من سالم و عليك نمايد
 وي با " شما مرا چه مي شناسيد ؟":  با تعجب از وي پرسيدم .»  مي باشم " آريا "ميا است  عضو سازمان 

رفقا همه خبر شدند كه شما را در .  شما راچطور نمي شناسم ": خوشرويي آميخته با مباهات  ساختگي  گفت 
آنها از آوردن شما  . تماس دارم )  ها بود" اتاق مائويست"امش  رفقاي مر( من با  رفقا . شفاخانه  انتقال داده اند 

حاال نوبت تفريح ما هم در همين وقت است . من برايشان وعده داده ام كه با شما در تماس شوم . به من گفتند 
 باالي وي يرمن در  آغاز جور بخي. صحبت هايي بين ما تبادله شد  . "ميتوانيم از اين ببعد همديگر را ببينيم 

بعداً شكم بيشتر شد ؛ زيرا وي آله گك در درون گوش خود داشت و سيمش را درداخل جيب . شك كردم 
هركي مشكل شنوايي  داشته باشد  از . واسكت خود  جابجا كرده  بود ، طوري وانمود مي ساخت كه كر است 

  را قات شدهنماز راست خود ظاهراً جاي ]بغل[ همين آله شنوايي استفاده مي كند ؛ اما اين شخص در زير قُول
ظاهراً مي خواستم هدايتش كنم كه .  يكبار بازويش را گرفتم "رفاقت"من از روي . با بازويش محكم گرفته بود 

متوجه شدم كه عضله  بازويش  نهايت سخت و چسپيده به روي . طرف خلوت را  براي قدم زدن انتخاب نمائيم 
فكر كردم وي  به خاطر گرمي صرفاً با يك پيرهن بيرون شده و تيپ ريكاردرش . ت جاي نمازش  قرار گرفته اس
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شكم زماني بيشتر شد كه  . رادر ميان جاي نمازش قايم كرده و به همين سبب آنرا  سخت محكم كرفته است 
گان  قوماندان عمومي به خاطر اينكه فاميلم همه در قندوز مي باشند و ي": وي ضمن صحبت اظهار داشت  

 برايم اجازه داده كه در درون اتاق سگرت ،وقت به پايوازي ام مي آيند ، براي اينكه چند پولي پيدا  كرده بتوانم 
آن بخش از زندانياني كه در درون سلول ها و [ از همين راه خرچ و برچم را پيدا ميكنم . بفروشم ... وگوگرد و 

 استثنا همه ي شان با اطالعات زندان به گونه اي رابطه مي فروختند بدون ... دهليز ها سكرت و گوگرد و 
 دكان )جاده ميوند  (  كه در خارج از زندان"يارمحمد"داشتند ؛ مثال هايي زياد در اين زمينه وجود دارد 

عكاسي داشت ، مدتي در كدام اتاق باشي هم بود ؛  فرد ديگري كه پيشه قصابي داشت و زندانيان به تمسخر 
  " مسكين " صدا مي زدند ، مدتي باشي بود ؛ همچنان دو جاسوس بسيار بسيار منفور ، پهلوان "لدگروا"وي را 

 حزب اسالمي يت عضو نفرهر دو. كابل  باشنده كوچه عاشقان و عارفان "حشمت سبز"باشنده چهاردهي كابل و 
وي  بسيار ] . وشي مي كردند اينها همه در درون اتاق ها سگرت فر. باشي بودند  را داشته و در زندانحكمتيار

 "ساوو" قسمي كه  سازمان ما خبر دارد تعدادي ازرفقاي  ":  ضمن صحبت ابراز داشت  "رفيقانه" و "مودبانه"
در قندوز بعد از ضربه خوردن سازمان  شما بي ارتباط مانده اند اگر شما الزم مي دانيد  من ميتوانم آنها را با 

 من بدون اينكه  صحبتم را با  اين اجنت خاد زير پوشش چپ انقالبي تحت "بدهم رفقاي آريا  در قندوز ارتباط 
بدون .  نه كسي ديگر  ،مرتكب اشتباهي شدم  كه ضربه اش متوجه خودم گرديد. كنترول دوامدار داشته باشم 

ن كلمه  اي" شايد رفقاي ما در قندوز باشند ؛ مگر من آنان را نمي شناسم "توجه در جوابش اظهار داشتم 
باوي . در هر صورت تيري بود كه بدون توجه ازچله گمان دولب رها شده بود . را نبايد بكار مي بردم ) "شايد"(

يك تن از . برگشتم و آرزو كردم كه ديگر روي چنين فردي را نبينم " شفاخانه "خدا حافظي كرده به طرف 
 را در باره وي مورد تائيد قرار داد و مسايلي را در   كه مدتي با  ميا هم اتاق بود ، نظرم"ساما"اعضاي مركزي 

  . برايم  بيان كرد - در اتاقي كه با  نامبرده يكجا بود -مورد برخورد ميا  با  چپ انقالبي 
  

  انه ــرفـي طـاوت بـه ي قضـجـ نتي مود ؛ـدين محـيا الـا ضـر بـل زمـ خليگـ جن-١٢
  ) :» ه ــاخانــ شف« تبديلي از( 
  

زنداني     در يكي از شبها حينكه ضيا الدين محمود با  خليل زمر شطرنج مي زد  ، اسكاال ، من و يكي دو      
بر سر يك چال بين  محمود و  زمر گفت و شنيدي . نبرد آندو بر روي تخته شطرنج  بوديم  گر ديگر هم نظاره

 CIA  تو يك جاسوس ": محمود گفت جنجال باال گرفت ، تا آن حدي كه خليل زمر به  ضياالدين . آغاز شد 
  KGB  تو يك وطن فروش و عضو":   ضياالدين محمود هم با خشم شديد به جوابش پرداخت "هستي 
گپ و .  ريخت نهمم مقدار چاي بر روي  پيرهن.  خليل زمر با گيالس چاي  باالي محمود وار كرد . "هستي
بعد . اسكاال از صحنه نا پديد شد . ه هر سو پرتاب گرديد دانه هاي شطرنج ب. به دست  اندازي كشيد آندو گفت 

از چند دقيق اي سر طبيب با لباس  صاحب منصبي وارد اتاق شد ، گاهي از زمر و زماني از محمود  علت 
نمي دانم چرا  .  هر دو ، يكي ديكرشان را متهم به اولين دشنام  و دست اندازي كردند . برخورد را پرسيد 

 در جوابش " و كي اول دست اندازي كرد ]دشنام داد[ تو بگو  كي اول دو زد": از من پرسيد  "سړی وږنکی"
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من ، اسكاال و يكي دو مريض شطرنج بازي اين دو را از نزديك تماشاه مي كرديم ، اول خليل زمر به « :  گفتم 
 ضياالدين محمود هم در   گناه از خليل زمر بود ، بعداً"هستي  CIA  تو جاسوس ": ضياالدين محمود گفت 

 خليل زمر گيالس چاي را باالي ضياالدين محمود " هستي KGBتو يك وطن فروش و عضو " : جوابش گفت
وار كرد ، محمود نيز مي خواست با تخته شطرنج بر فرق  خليل زمر بزند ، ما نگذاشتيم كه اين دو با هم كالويز 

فردا . در هرحال شب به پايان رسيد .  خاموشي بر اتاق دويد سايه سنگين. سرطبيب از اتاق خارج شد . » شوند 
من " در جواب آن مزدور گفتم  " كبير كي است ؟ ":  بجه صبح  سربازي داخل اتاق شده  گفت ٩ساعت
بخش هايي از اسباب و اثاثيه ام را  ناچار  در .  "! فوراً كااليت جمع كن ، بيا بيرون ":   با خشونت گفت "هستم

، باشي  بكسم را نمي توانستم انتقال بدهـم. را برداشتم آن گذاشته ، بخش هاي  بسيار ضروري "هشفاخان"
  .  آورد "٢بالك"جـوان متوجه شده آنرا  گرفت و تا دهن در وازه تعمير 
 ، نتيجه داوري بي طرفانه ام در شب گذشته "شفاخانه"شايد مريضان فكر مي كردند كه تبديلي من از 

يكي كنجكاوي من در مورد  چگونگي : دو عامل ديگر هم در زمينه  موجب اين تبديلي گرديد  . ه باشدبود
 ؛ ديگري هوشدارم به آن جوان زخمي "شفاخانه"پائين افتادن حاجي تيكه دار از چپركت و شكل مرگ وي در 

    . كه توسط اكبر به اطالعات گذارش داده شد 
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  ) سوم ( بخش توضيحات
========= ============  

  
تهمت ) مجيد( به يك تن از اسطوره هاي مقاومت افغانستان " جرمن آنالين- افغان "  بعد از اينكه اداره -] ١[

 - پورتال افغان "درنگي  گذرا به « را زير نام  بست و اهانت نمود ، من با اين سايت قطع عالقه نموده نوشته اي
نوشتم  مراجعه شود به سايت ) 2008ماه مي(  به تاريخ  "همايون كريم زاده"مستعار  با نام "جرمن آنالين 

   ."ا ــابــ ب" و سايت وزين " پيام آزادي"وزين 
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
كبيرتوخي  )                 ٥ - ١بخش   ( -  خاطـرات  زنــدان  پلچـرخــي             جلداول  

 

 
 

131 
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   :دان ــ  زن»ه ـاخانـ شف«ن از ـ تبديلي ملـ   تأملي بر عل-١
  

را در زير "پنجره چپ" به "شفاخانه" از م انتقال سبب  جزائي شدنم ، يعنيلخوانندگان گرامي بگذاريد عل
  :وضاحت بيشتر بدهم  

 هنگامي كه  زنده ياد بعد از پايان تفريح مي خواست  به زينه باال شود ، فتاح ودودانجنير تماس  با رفيق -١
 آرزومند است  در هر جاي [ فهماند بمجرد اينكه مرا ديد ، از صف هم اتاقي هايش جدا شده با اشاره  به من

   ، تا  به پشت زينه دور]به مفهوم من نوعي  تلقي گردد ) "من"(اين نوشته كاربرد ضمير منفصل متكلم واحد 
هردو همرزم با عجله بغل كشي و جور بخيري كرده ، چند جمله اي رد بدل نموديم ؛ ولي اين رابطه با . بزنم 

  .ربود ؛ باز هم ، از ديد  جواسيس دور نماند آنكه مخفيانه و بسيار زود گذ
 كه بدون توجه به " شايد رفقاي ما در قندوز باشند ؛ مگر من آنان را نمي شناسم " جمله اي مبني بر-٢
، در واقع نيمه تائيديست بر وجود ) ممكن است(يا ) شايد(كلمه . گفته بودم ) خادي سگرت فروش(ي "ميا"

ر قندوز، كه بگونه اي عالقه واميد  وي  به سازمانش  و مبارزه بر ضد  قواي متجاوز رفقاي هم سازماني گوينده د
  .شوروي را در ذهن مسئولين  زندان تداعي مي كرد  

 ادرار را نيز "پات"يكي يا دو بار به وي آب دادم و يكبار (  صميمت و دلسوزي نسبت به حاجي تيكه دار-٣
 "نگي و چرايي پائين افتادن وي از چپركت و شكل مرگ وي در ، كنجكاوي در مورد چگو) برايش آوردم 

   ."شفاخانه 
  . هوشداري كه به آن جوان زخمي دادم ، مبني بر اينكه نبايد با هيچ كسي در مورد خودش صحبت نمايد -٤
  .  قضاوت بي هراس و پشتيباني واقعبينانه ام از ضياء الدين محمود مصري بر ضد خليل زمر وطن فروش -٥

اكنش هاي  پنجگانه فوق از سببي براي اطالعات ناخوشايند و گران تمام شد كه بعد از آنهمه فشار و و
و در پي آن انتقالم به (دسپلين استخوان شكن در اتاق جزائي كه  ميانه باريكي مانده بود ، تا فلج شدنم  

 به نسبت مريضي   توخي سازند كه و تلف شوم به اصطالح شايعدهم در صورتي كه اعتصابم را ادامه "شفاخانه"
 و ده ها بار بهتر بودن آن "آسايشگاه"و در غير آن  برخ كشيدن امتيازات آن . در شفاخانه فوت كرد 

، كه نه تنها شكستگي يي در من ايجاد نكرد ؛ بلكه موج توفنده اي از ) نسبت به ساير سلول ها "استراحتگاه"
 با پليد ترين و مكار ترين دشمن -وجهاي استواري و آشتي ناپذيري ام خشم و نفرت و انزجار و انتقام ، بر م

  افزود ، كه باز تاب معكوس و توهين آميز آنرا مسئولين زندان تحمل -   و خلق هاي جهانافغانستانخلق هاي 
  ... .نتوانسته مرا باز هم در چنبر زجر و شكنجه هاي شديداً رواني و قسما فزيكي پرتاب نمودند 

  نبرم به خواب مـرداب حسرت 
  ه ستـĤرام در درون دشت خفـتـك

   !دريايم و نيست باكم از توفان
                                                                          )شاملو  (دريا همه عمر، خوابش آشفته ست
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 جهان ، با هم مشابهت هاي  اساساً ، نظم استخوان سوز و دسپلين خورد كننده درتمام زندانهاي سياسي
زندانبانان مانع  مي شوند كه فرد از خودش بيرون آيد و در پي شي يي ماوراء از خودش به . ماهوي دارند 

و فكر و ذكر ارتباط و همبستگي با ساير زندانيان را .  هر كس بايد در خودش باشد. پژوهش و تجسس بپردازد 
ن گرسنه و يا تشنه باشد ، اگر مريض و از حال رفته باشد ، و اگر نياز اگر كدام همبند شا. از سرش بيرون كند 

اساساً . عاجل به غمخواري و مساعدت داشته باشد ، نبايد كوچكترين كشش و اعتنايي نسبت بوي نشان دهد 
ا بچنگ در كار خدايان زندان نبايد دخالت نمايد ؛ زيراكه از جانب آنها چنين حالتي بر زندانيان تعميل شده ، ت

از همين سبب با  بوجود . آمدگان مغرور و تسليم ناپذير بشكنند وسر تسليم و غالمي در پيشگاه شان فرود آرند 
، خواه ناخواه  ... آوردن چنين فضاي عميقاً مكدرو مغشوش ؛ مذموم و مذلتبار ؛ سراسيمگي و آشفته فكري و 

  ؛ حتا آناني كه در يك سازمان -رمناسبات ميان زندانيان بذرعدم اعتماد  و كينه و كدورت و نفاق و انشقاق را د
، در يك حلقه  و در يك سنگر بر ضد متجاوز اشغالگر واجيران وطن فروشش مي جنگيدند و از نثار جان شان 

.  ؛ مي كارند ، تا آنان را از همديگر شان رو گردان نموده ، متمايل بخود سازند -به همديگر اباء نمي ورزيدند 
بارز اشكال رابطه اي كه  سبب  تمايل و كشش عاطفي و  انساني بين وي و ساير زندانيان گردد ؛ با مجازات ازت

بطوري كه ؛ حتا زنداني از صحبت كردن چه  كه . هراس برانگيز ورگ و پي سوز ؛ بشدت جلوگيري مي كردند 
كه تحت  دربالك شش[  .ايان مي گرديدصرفاً سالم دادن به يك زنداني از اتاق ديگر ، دچار تهلكه و خوف بي پ

روزي از روزهاي دهشتبار، يكي از زندانيان از . زوي بود اداره مستقيم وزارت داخله  خلقي ها به سرباندي گالب 
در باره اين سلول كه از شنيدن نام آن زندانيان ساير (  اتاق جزايي"يك سلول ديگر به كدام زنداني باشنده ي 

عمر نگارنده اين نبشته را ميله هاي قفس آهنين  شيره ي  بيشتر از دو سالواحت مي شدند سلول ها شديداً نار
  با بلند كردن دست از دور ، ) ؛ بعد ها  صحبت خواهم كرد اند مكيده ،  جزائيتعبيه شده در ميان آن سلول

اني ازهر گوشه و كنار  كه با لذت سادستيك ، بطور پنه"٦بالك" اختيار دار بي رقيب "حنيف شاه". سالم داد 
وعقب هر كلكين و  پشت هر شيشه و پنجره ، زندانيان را در روز هاي مالقاتي ؛ همچنان  در وقت تفريح  و 
رفت و برگشت  آنها به داخل مثلث و درپيچ وراست دهليز ها مي پائيد ؛ زنداني بد چانس را در هنگام سالم 

زنداني بايد ] . ...و كوب قرار داد كه بند دستش  شكست وي راطوري مورد لت . دادن  به همزنجيرش ديد 
  و به آن؛بر دارد  تمامي رگه هاي عاطفي و انسان دوستي را از اليه هاي مغزش ، از ضميرو باورهاي ايماني اش

تا او بايد به قوانين زندان ، به مقرره ها و دسپلين  روز . او فقط به خدايان زندان  فكر كند .  نينديشد هيچگاه
و آماده ي اجراي اوامر و نواهي تازه تر از جانب .  احترام بگذارد - از دل و جان - روز  تغيير داده شده ي آن 

و آنها . وي به كار هاي دست نيازد كه در مركز ديد ساير  همرزمانش قرار گيرد . خدايان و دستياران شان باشد 
د همرزمانشان در جنگ مقاومت ، به ياد جگرگوشه هاي را به ياد خودشان ، به ياد  خارج از زندان ، به يا

بياد زماني كه انسان آزاده و .  فداكارشان در اين گوشه و آن گوشه كشور بيندازد انعزيزشان به ياد همسر
صاحب انديشه مستقل ، و مالك بي چون و چراي احساسات و غرايز نجيبه انساني خود بوده اند ؛ غرايزي كه 

اعدت ها وهمياريها وغم خواريها از همنوعان  مريض و همزنجيران از پا افتاده ي شان  مي تبلور مادي آن مس
  . باشد 

بعد ديگري اين همه انضباط و دسپلين ضد انساني ، آن بخشي از تفكر و اراده ي زندانيان را زير ضربات 
ين ضربات تا زماني ادامه مي يافت و ا. قرار داده بود كه به تعهدات و ارتباطات  تشكيالتي شان  فكر مي كردند 
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و . كه مقاومت زنداني بشكند و خورد و خمير گردد ، تا از خمير آن طور دلخواه چيزي مورد نظر ساخته شود 
 -براي اينكه  زنداني  فكر تعهد و ارتباط با تشكيالت منصوبه اشرا از سر بدر كند ، تداوم  بي رحمانه آزمايشات 

روانشناس ايتالوي در مورد .  باالي آنان بيش ازپيش شديد و شديدتر شده مي رفت - ك در اين البراتوار خوفنا
هر چيز « : شرايط بازداشتگاه ها و اردو گاه هاي مرگ هيتلري به درستي به همين نكته اساسي تاكيد ورزيده 

اني خصوصيات مي توانست مقاومت محسوب شود ، همه چيز ممنوع بود هر گونه فعاليتي كه نشان مي داد زند
   .»فردي سابق خود وهمنوعان خود را دارا است، مقاومت محسوب مي شد 

 آنان را به "نظر نيك" مطابق دساتير مسئولين  آنجا رفتار ميكردند و بدينگونه "شفاخانه"مريضاني كه در 
عات زندان  با اطال"همكاري" به مماشات و همسويي و- به طور حتم - كه اين  خود ( خود جلب مي  نمودند 

 لم داده از " شفاخانه "؛ در چنين صورتي  مي توانستند تا مدت هاي طوالني در بستر گرم و نرم ) مي انجاميد 
 " شفاخانه "بارها در ، امتيازات آن مستفيد گردند ؛ و  در طول مدت حبس هم مي توانستند زير نام مريض 

خارج از زندان مي داشتند ، زمينه آزادي آنان  بنام  در صورتي  كه نفوذ قومي و منطقه اي در . بستر شوند 
  . زندان  ساخته مي شد " شفاخانه " از همين "مريض صعب العالج"
  
  : » ٣ بالك «ي به ــن جزائـ جريان انتقال چند ت-٢

      
 زير "خاطرات زندان يا شمه اي از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي در زندان پلچرخي "در بخش سوم 

 بجه صبح همان شبي كه ٩ساعت :    نوشتم "...   جنگ  خلـيل زمــر با ضياالـدين محـمود -١٢ "وان عن
 كشاند ؛ سربازي "جنگ  تن به تن " را به "جنگ بر روي تخته  شطرنج "خليل زمر با ضياء الدين محمود ،

 در پاي استعمار روس  در جواب آن مزدور كه سرش را" كبيركيست ؟ ": داخل اتاق شده  با خشونت گفت 
  سر فروخته اي وطن فروش  به سرعت متوجه سر و وضع من "!  من هستم "سائيده بود ، پرخاشجويانه گفتم 

يك  .  "! ، بيا بيرون ] كن] زود شو كااليت جمع كو ": شد ، و اين بار با لحن نه چندان خشونت آميز گفت 
، بقيه را كه به آن بيشترضرورت داشتم ؛   گذاشته"فاخانه  ش"قسمتي از اسباب و اثاثيه ام را  بناچار در 

در  ) "٢بالك"از راه زينه تا به  دهليز و از آنجا به  ميدانگاه محاط شده ي ( از سبب انتقال  كوله بار . برداشتم 
 اين به هر حال ،. ناحيه  پائين ستون فقراتم كه در اتاق جزائي صدمه ديده بود ، احساس درد شديد مي كردم 

در آنجا .  سرباز امر توقف داد "٢ بالك"در برابر دروازه اصلي . راه را با هر مشقت  و جان كندن بود ، طي كردم 
. يك دو تن شان با اشاره  سر سالم دادند . آنها را قبالً نديده بودم . چند تن زنداني ديگر هم ايستاده بودند 

داخل دروازه  (دار، دروازه كوچك آهني  رهي پسرباز. ستادم منهم متقابالً به همان شيوه به آنها سالم فر
سرباز مؤظف از آن دروازه كوچك خارج گرديد و مستقيما سرك كم عرض ميان . را باز نمود )  "٢بالك"عمومي

    .شد " ٢بالك"دوبالك را پيموده داخل اتاق محافظين 
 "٣بالك " به ديوار  بلند حفاظتي  متصل"٢بالك "اتاق ها ي سفيد رنگ در برابر دروازه عمومي [ 

 "٣بالك " بالك  حلقوي بزرگ را كه مشتمل بر هشت مثلث مي باشد شماري از زندانيان آنرا .موقعيت دارد 
 "٢بالك"اتاق محافظين كه بخشي از اين تعمير دو منزله مي باشد ، در برابر دروازه عمومي  . مي ناميدند
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در سالهاي بعد يك منزل ديگر  بر باالي آن اعمار  . ديده مي شود  بروي نقشه  زندان هم كهساخته شده 
  ] . گرديد

 سرور خان باشنده هرات كه آدمي خوش لباس و خوش تيپ ودر ظاهر، "٢بالك"بعد از مدتي با قوماندان 
زنداني در هر صورت  من و چند . آرام و مهربان مي نمود ، از آن اتاق خارج گرديد و يا باكدام قوماندان ديگر 

جمع ما .  عبور دادند " ٢ بالك "  از در وازه عمومي - ند كه در عقب و پيشروي ما سربازان قرار داشت-ديگررا 
نبش ديوار بالك حلقوي كه نمايان شد ، سر بازان پيشروي . رخ بطرف شمال سرك ميان دو بالك را پيموديم 

بعد از طي مسافه اي  . نبال سربازان روان شديم ما  به دست راست ؛ يعني سمت شرق دور زدند ؛ ما هم به د
از ميان  سربازاني كه  وظيفه انتقال ما را به عهده داشتند ، يك نفر . دروازه عمومي بالك حلقوي نمايان شد 
با سربازان ؛ داخل  صحن بالك حلقوي ) زندانيان(ما . دروازه با ز شد . شان با سرباز دهن دروازه حرف هاي زد 

آنگاه گوشه اي از دايره بيروني ] . الك حلقوي به غير از دروازه عمومي هشت دروازه فرعي نيز داشتب[ شديم 
سر .  كه متصل به تعمير اصلي  آن بالك بود ، نمايان شد "٣ بالك"زندان را پيموديم تا اينكه دروازه فرعي 

داخل ) زندانيان( ما . وازه بازشد در.  ، صحبت هاي نمود "٣بالك"دسته مزدوران  با سرباز نگهبان در وازه 
  . شديم " ٣بالك"دهليز 

  
  :عيد ـان سـ باز هم سخني درباره قرب-٣
  

 خاطرات زندان يا  شمه "كه در بخش اول [ در آنجا چند تن ضابط و خورد ضابط  به شمول  قربان سعيد 
زدور نانجيب و تجاوزش به يك  در مورد  اين م"اي از  جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي در زندان پلچرخي 

 يا سر دسته سربازان  معلوم نشد  مكتوب بود و.  ايستاده بودند ] صحبت  شده ... جوان كم سن و سال و
كش ساديست و همجنس باز و همجنسگرا كه به سبب جنايات بيشترش رتبه و استعالم  كه آنرا به اين آدم

 سگ پاچه گير كه در قالب ازبك افغان مكياژ شده بود و خودش اين. منصب وي را بلند  برده بودند ؛ نشان داد 
را شير مي پنداشت ، يك يك ما را با دقتي كه قصاب گوسفندان خريداري كرده اشرا براي قرباني  انتخاب 

بعد از مكث كوتاهي ، اتاق هر زنداني را انتخاب نموده به سربازان آن بالك هدايت داد . ميكند ؛ نگاه مي كرد 
. بعد از لحظه اي سري فروخته شده اشرا به جانب من دور داد و سراپايم را بدقت نگاه كرد . آنان را ببرند كه  

آنگاه سرباز  مؤظف را مخاطب قرار داده و با لحن يك جالد سابقه دار زندان كه گويا  محكوم به اعدام را 
در هنگام ...] اين را در طبقه چهار [ » !  ببر"پنجره چپ"ايره ده منزل چار به « : بدرستي مي شناسد ؛ گفت 

. اداي اين  جمله  با نوك  پنجال كرگسي اش بر روي شانه ام تپ تپ زده جمله اش را بار ديگر تكرار نمود 
كامالً به خاطر دارم كه چگونه با خشم و نفرت  شانه ام را از زير پنجه هاي كثيف اين سگ هرزه  به شكلي  

زود باش ايره را « : واكنشم شد ؛ اما آنرا ناديده گرفته  بدون وقفه امرش را تكرار كرد عقب كشيدم كه  متوجه  
 زود با ش حركت ": سرباز در حالي كه به زينه اشاره ميكرد با غُرگلون به من گفت . » !  ببر "پپنجره چ"به 
خستگي عجيبي بر سرا پاي با كوله بار ، ) پله هاي نردبان (  از تجسم  پيمودن پته هاي زينه "] !كن[كو 

 مرا خيلي ها خسته و كوفته وكوبيده -  تا اينجا " شفاخانه " از - وجودم  نشست ؛ زيرا طي كردن اينهمه راه 
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نان زندان هيچگاهي نه صحي و نه داراي مواد غذايي و . فكرمي كنم دچار كم خوني شده بودم . ساخته بود 
  افزون  بر اينكه  غذاي زندان از بد هم بدتر شده ١٣٦١اعتصاب جوزاي بعد از . انرژي الزم براي هر زنداني بود 

همچنان مواد خوراكه ، . بود ، از آوردن مواد خوراكه از جانب پايوازان براي زندانيان جداً  ممانعت مي كردند 
چه مي توان . ، در كانتين زندان عرضه نمي شد ... مثل تخم و مسكه و مواد كانزرف شده ، مثل ماهي و لوبيا و 

كرد ، استعمار روس اينطور الزم ديده بود ، بايد سختي ها را با شكيبايي پذيرا شد و خم به ابرو نياورد ، كه دل 
تا هم .[ چركين و پر از كين دشمن متجاوز و مزدوران آبرو باخته ي خلقي و پرچمي و خادي آنها شاد نگردد 

 مي افتم ، دچار "٣بالك" تا منزل چهارم "شفاخانه"ثاثيه ام ازاكنون هر باري كه به ياد  انتقال اسباب و ا
] ناراحتي  شده از شدت نفرت از روسهاي متجاوز و اجيران شرف فروخته ي آنها ، ضربان قلبم تند تر مي شود 

به آهستگي پته هاي زينه را به هر شكلي بود . احساس ضعف مي كردم . در اين اواخر وزن بدنم كم شده بود 
   .دم تا سر انجام به منزل چهارم رسيدمپيمو
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  : »پنجـره چـپ   « -٤

          
 چيز هاي گفت  كه من به نسبت خستگي شديد به آن " پنجره چپ "سرباز سر فروخته به دروازه بان 

دروازه ،  متوجه آوردن فكر مي كنم زندانيان درون اتاق از گپ و گفت  دو سرباز ، و باز شدن . توجه نكردم 
زنداني به اتاق شان شده بودند  ؛ زيرا بمجردي كه دروازه آهني با همان صداي ناخوش آيند هميشگي بر روي 
پاشنه  زنگارگرفته اش چرخيد ، جبران صاحب با چهره ي هيجان زده ؛ اما پر محبت ، به طرفم آمد و مرا به 

در ( بكس و اثاثيه مختصرم را به داخل اتاق انتقال دادند ...) دوست و استاد (بعداً تعدادي از رفقا . آغوش كشيد 
واقع امر بيرون بردن و يا به داخل اتاق آوردن يك زنداني به مثابه حادثه اي تلقي مي شد كه تا مدتها ، هم 

گي آنان ، در همان لحظات نخست متوجه خست) اتاقي ها را از چنگال درجازدگي و يك نواختي  مي رهانيد 
مفرطي كه بر من مستولي شده بود ، گرديدند ، با محبت و گرمجوشي رفيقانه به  بغل كشي وجور  بخيري و 

احساس كردم موجي از نيرو ، رگ و تار و پود  وجود عليل . بزودي  برايم چاي آوردند . احوال پرسي پرداختند 
درجمع ياران همسنگر بودن . را تواناتر يافتم خود . و خسته ام را پر كرده ، چناني كه خود را ديگرگون يافتم 

  .چه موهبتي است كه زخم و درد و رنج و ناماليمات  را التيام  مي بخشد  
شماري از . رفقا را  از آنچه بر من گذشته بود ، بدرستي آگاه ساختم ، كه اين موجب ناراحتي آنان گرديد 

لشت و كمپل و روي جايي را در قسمتي از پنجره  توشك و با.رفقا همچنان از وضع خودشان صحبت نمودند
به نسبت خستگي  مفرطي كه بر من مستولي شده بود . پهن كرده  اسباب و اثاثيه ام را در پائين آن قرار دادند 

بعد از مدتي كه در اتاق جزايي ( ، بخصوص ديدار رفقا و محبت هاي بي  آاليش و رفيقانه شان ، همان شب  
  . تاً آرام  به سراغم آمد  نسبخوابي)   سپري كردم "شفاخانه"و "١بالك"ل سمت شرقي منزل او

  
  : »  پنجره چپ«زم شان  درـوينيـقي ها و شـ سخني چند  در مورد خل-٥
  

نيزه هاي زريني كه از تابه شعله ورآفتاب ماه اسد برخاسته بود ، بر قلب آهن پوش هاي سنگين دل زندان 
صبح كه . ن روز پر حرارت را به زندانيان درون سلول هايِ تاريك آن نويد دادند پلچرخي فرو رفتند و فرارسيد

وزير داخله حفيظ  ( نمايان شد ، متوجه شدم ، پنجره آهني داخل اتاق حايلي شده ميان  من و فقير محمد فقير
اين فرد ( ير خلقي فقير محمد فق. كه شام روز قبل يكي از رفقا وي را بمن معرفي كرده بود ) اهللا امين جالد 

كه در همسايگي من قرار داشت ، سر صحبت را  با خوشروئي  باز نموده ، بعد از جور بخيري و ) تاريخ زده 
  :معرفي خود ، نخستين جمله اش اين بود 

.  ته پوھيږی چه د توخی  قوم  دنامور پښتون خلق دی.  تاسی سچه پښتون ئی!  توخی صاحب "
د توخ قوم ديرئی په کندھار کی اوسيږی،  تول ئی په پښتو .  او کندھار دی دھغوی اصلی ټاټـوبی کالت

   "ولی په فارسی خبر کوی؟  . تاسو ھم بايد په پښتو خبری وکړی  . ژبه خبری کوی
. شما مي فهميدكه قوم توخي ازپشتون هاي نامدار است . شما يك پشتون اصيل هستيد ! توخي صاحب [ 

تمام . بسياري از قوم توخي در كندهار زندگي مي كنند .  كالت و كندهاراست )استان هاي(جاي اصلي شان 
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چرا به به فارسي گپ مي زني ؟ . شما هم بايد به زبان پشتو صحبت كنيد . آنان به زبان پشتون حرف مي زنند 
ميان نمي دانم چه انگيزه اي سبب شد كه علت اصلي دري گپ زدنم را برايش توضيح بدهم و شوينيزم ]    

 شايد هم علت آن بوده باشد كه وي يكي از جالدان كابينه امين بود كه در وزارت داخله. خالي اش را بكوبم 
 هزار ها هموطن  آزاديخواه و ميهن پرست و صد ها  تن چپ انقالبي را بر زير تحقيق و شكنجه ]وزارت كشور[

 چگونه در زندان خلقي ها ، زمانيكه از وي سوال شايد هم در آن اثنا به ياد حيدر لهيب افتادم كه. برده بود 
شما كي هستيد كه از من  ! ر را بياوريد كه از من سوال كند ـ برويد تره كي خ": گفت  شان كردند در جواب 
 آنهم از جانب يك شعله اي - شان " انقالب بي مثال"جالدان كه از چنين توهيني به رهبر . "سوال مي كنيد؟ 
 دچار خشم وحشيانه شده بودند ، در دهنش قيف را گذاشته  تازماني بداخل قيف ادرار -گرفته زير ساطور قرار 

بهر رو ، انگيزه هر چه بود ، سبب گرديد كه به نقد  نظرات شوينيستي وي . كردند كه حيدر لهيب جان سپرد 
 - مورد وضع  اقتصادي در: بيĤغازم  وسر گذشت فاميل را از دوره منحوس عبدالرحمن خان جالد شروع نمايم 

 ي] استانها [ تاو با نفوذ والي) استثمارگر بزرگ(سياسي پدركالنم بدرالدين خان كه يك تن از فئوداالن بزرگ 
پدر كالنم كه در ضديت علني با اَعمال و كردار و سياست ضد مردمي امير . قالت و كندهار بود ؛ صحبت كردم 

؛ مغضوب آن شاه عياش و جنايت پيشه كه عامل )ال هاي مخالف مانند ساير فئود( عبدالرحمن خان جالد 
 كه در اصل ثمره كار دهقانان -تمامي دارائي منقول و غير منقول ايشان . انگليس در افغانستان بود ، قرار گرفت 

نوي  بدرالدين خان را با فاميلش محكوم به تبعيد به هند برتا.   غضب گرديد -و پيشه وران قالت و كندهار بود 
طفل شش ماهه وي . خانم اولي پدركالنم شش ماه قبل از تبعيد شوهرش  به هندوستان ؛ فوت كرد. نمودند 

چونكه فكر ميكرد خانم دومي . را مادر كالنش نگذاشت  كه با پدرش  رهسپار هندوستان گردد ) يعني پدرم(
 پسر شش ماهه  مرد متنفذ قالت را از همين سبب. بدرالدين خان ، شايد با بي پروايي طفل را تلف نمايد 

فاميل خانم متوفي اش كه  دري زبان بودند و به كسب وكار قنادي درشهر كابل آنوقت اشتغال داشتند ؛ بزرگ 
نيز از ) صوفي غالم محي الدين ( از آنجايي كه فاميل مادري پدرم به دري صحبت مي كردند ، پدرم . كرد 

برايش .  بيشتر به زبان دري تكلم مي كرد -ر زبان پدري تسلط داشت  با آنكه ب- سالگي ٩٠كودكي تا سن 
. همچنان حالي كردم كه من ازمادر و پدر پشتون كه هردويشان به زبان دري تكلم مي كردند ؛ بدنيا آمدم 

ا  نظامي كه استعمار انگليس بر سرزمين م-فاميل پدر كالنم  در اين استحاله طبقاتي ، ناشي از بحرانات سياسي
پدرم چون فاميل مادرش ، كِسب . تحميل كرده بود ، به بخش ميانه طبقه خورده مالك شهري تعلق گرفت 

بعداً برايش تشريح كردم كه پدرم هميش براين اصل پافشاري ميكرد كه ما از نامدارترين . قنادي اختيار كرد 
. ود را بايد به خاطر داشته باشيم  خ"هفت پشت"قوم پشتون هستيم از همين خاطر شجره فاميل و نام و نشان 

 را به خاطر داشته باشم " هفت پشتم"خود نام  مي برد و از من مي خواست تا نام ... آنگاه از  پدر و پدر كالن و 
و از آنها بخواهم كه هيچگاهي فراموش نكنند كه ازنامدار ترين . و اين نام ها رابه فرزندان خود هم  ياد بدهم . 

) مثل كاكايم داكتر محمد موسي تــوخ ( من در جواني بر همين مبناي شوينيستي . تند قوم پشتنون هس
با گرايشي كه بعد ها به ماركسيسزم انقالبي پيدا كردم ، از مباهات  ميان خالي . را  برگزيدم ) توخي ( تخلص 

برايم بارشوينيستي خود را بكلي از آن ايام تا اكنون ديگر اين تخلص ، . به قوميتم ابراز شرم و انزجار مي نمودم 
در ادامه صحبت . از دست داده و به يك اسم تداعي كننده شخصيت اجتماعي و هويت فردي مبدل گشته است 

 فهماندم كه زبان چه هست و چه نقشي براي تكامل جامعه ، تفكر و شخصيت آدمي  و "وزير صاحب"براي 
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 "وزير صاحب"ه نكوهش شيوه ديد شوينيستي و قوم پرستانه در پي آن ب. ساير ارزشهاي مادي  و معنوي دارد 
خرِيه وي را مخاطب ساخته اضافه كردم . پرداختم ) از نظر سياسي ( كم سواد  و با وضاحتي آميخته با نوعي سـ

كه مباهات ميان خالي و ضد شيوه بينش مترقي ، و افتخار نمودن به  موقعيت برتر خانواده و تبار و عشيره و : 
يله و قوم و مليت و نژاد امري موهوميست كه در خور توجه شوينيست هايي مي باشدكه از روشنفكر بودن و قب

انقالب كردن دم مي زدند ، وقتا كه قدرت سياسي را به چنگ آوردند ، به كشتار هاي دسته جمعي مردم دست 
ز مبارزات سياسي يك تن از اعضاي به ادامه اين صحبت مطالبي ا. زده ، ده ها هزار نفر را به قتل رساندند 

 سال عمر عزيزش را در زندان ها و سياهچالهاي نادرغدار و فرزند ٢٣را كه مدت ) عزيز خان توخي(فاميل 
 "سپري كرده بود ، برايش بيان كرده ، عالوه  نمودم كه مبارزات وي درج جلد دوم ) ظاهر خان (شعياش

وي .  قندهاري بيشتر به زبان دري حرف مي زد - عزيز خان توخي  نيز گرديده ، "افغانستان در مسير تاريخ
همچنان بر ضد قوم پرستي و شوينيزم حاكم كه خاندان نادر غدار خود را نماينده مقتدر آن مي دانست ؛ قوياً 

 نژاد پرست ، ديگر آن حالت خوشرويي را در عضالت "وزير صاحب"بعد از پايان حرفهايم ، . مبارزه مي كرد  
 كه عادت به پرسش كردن  داشت ، در ضمن  صحبت هايش از من "وزير صاحب".  اش  نمايان نساخت چهره

من پرسش نامبرده را با پرسش  پاسخ مي دادم و اين موجب ناراحتي بيشترش مي . سوال هايي هم مي نمود 
د از طرف روز كمتر   قرار داشتم ، وي مي كوشي"وزيرصاحب"بعد از دو يا سه روزي كه در همسايگي . گرديد 

سپري مي ) داكتر سوما  وآذرخش و ديگران( اغلباً روز را در حلقه رفقاي خلقي اش. بر روي بسترش بنشيند 
 سواالتي از من مي نمايد كه در "وزير صاحب"موضوع گفت وگو باوي را به رفقا گفتم ؛ همچنان از اينكه . كرد 

اهد بود اگر كدام جاي خالي در كدام كوشه و كنار اتاق  برايم  بهتر خو. ظاهر  به آن جنبه معلوماتي مي دهد 
پيدا كنند تا از جوار اين وزير كه بوي خون اعدام شدگان دوره رياست جمهوري امين از  روي و موي و دهانش 

 در زاويه ديگري  پنجره ، جايي برابر يك) فكر ميكنم استاد دوست(يكي از رفقا . به مشام مي رسد ؛ دور شوم 
موقعيت بستره ام طوري بود . بستره و اثاثيه ام را رفقا به آن قسمت اتاق انتقال دادند . توشك برايم پيدا كرد 

در عقب ميله . متصل ساخته به آن تكيه كنم ) ميله هاي قفس آهني (كه مي شد بالشت وكمپل را به پنجره 
 در آنطرف رهرو ، ديوار بود كه از .هاي قفس ، رهروي به عرض يك متر و بيست سانتي متر وجود داشت 

اگر كسي مي توانست از دريچه گك هاي ديوار سمت شرقي . دريچه گك هايش  نور كم به درون اتاق مي تابيد 
ازكلكينچه هاي سمت غربي . به بيرون نگاه كند ، بطور حتم  چشمش به صحن حويلي مثلث گونه مي افتاد 

لي ديوار اصلي زندان و قسمتي از زمين هاي زراعتي خارج از زندان   ، نماي داخ"١بالك" از  ايبخش، اتاق 
  .ديده مي شد 

شماري از جانبداران حفيظ اهللا امين جالد ؛ مثل اقبال وزيري رئيس امورسياسي  وزارت دفاع دولت كودتا ، 
ريس مي كرد و كابل تد) دانشگاه (  بسمت استاد در پوهنتون ٥٧ ثور ٧داكتر سوما كه قبل از كودتاي ننگين 

عضو كميته مركزي و بيروي سياسي دولت تره كي امين بود ، فقير محمد فقير وزير داخله امين و آذرخش 
 -  زدوده شده در پشت پنجره اين اتاق محافظي  و يكي دو تن ديگر كه نام ؛ حتا چهره آنا ن هم از صفحه خاطر

) در همين سلول( براي نخسين بار وي را از نزديك داكتر سوما كه.  زنداني  بودند -كه بخشي از سلول بود  
متقابالً منهم با همان صورت بدون آنكه گامي پيش . ديدم ، از دور  با من و ساير چپي ها سالم عليك  ميكرد 

 ":ومي گفتند (داكتر سوما كه خلقي ها احترامي خاصي به وي داشتند  . بگذارم ،  با وي سالم عليك  ميكردم 
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در زندان گوشه گيري اختيار كرده بود ؛ حتا با رفيق هاي خلقي خود هم ، مي ) "يلسوف است سوما صاحب ف
اقبال .  كار و بار آنان بدوش آذرخش بود . آذرخش حافظي باوي نزديك بود . كوشيد كمتر تماس داشته باشد 

و عليك داشت ؛ وزيري كه آدمي  در ظاهر اجتماعي مي نمود ، با خوشروي با من و ساير چپي ها سالم 
را رعايت  » روابط متداوله و انساني في مابين زندانيان در يك سلول « همچنان آذرخش حافظي با ساير چپي ها 

كسي گفته بود وي رئيس كدام موسسه اي در بدخشان بود و در مورد شاعر بودن وي هم  چيز هاي . مي كرد 
 ساعت زندانيان پنجره چپ را براي تفريحي به داخل در آن روز هايي كه براي مدت يك. اضافه كرده بودند  

من پرسشهايي در زمينه  كار .  وي با من هم صحبت شد -  چند باري-مثلث زندان مي  بردند ، هنگام قدم زدن 
بخشهاي از قواعد شعري را . گفت كه به شعر و ادبيات عالقه ي خاصي دارد . فرهنگي و  ادبي اش از وي نمودم 

بعداً يك پارچه شعرش را برايم خواند  و گفت كه آنرا در همين تازه گيها . فالن كس آموخته در بدخشان از 
 بود "كارو"  در اصل  شعر از " من هر كز با شما نمي خندم "عنوان شعر را اينطور بيان كرد  .  سروده است 

ات و شعر و سبك هاي شعري ضمن صحبت  پيرامون ادبي[*] . كه وي آنرا بعد از دستكاري بنام خود كرده بود 
 با وي هم سلول بود ؛ اظهار سپاس فروان "١ بالك"كه در) اسحق نگارگر( ، آذرخش از آقاي مضطرب باختري 

من از استاد بزرگوار مضطرب صاحب عميقاً سپاسگزارم كه بدون تعصب سياسي برخي از اوزان و " :كرده گفت 
 از مساعدت و آموزش اين استاد بزرگوار ادبيات كشور ياد كرده من درهر كجا. بمن آموخت  را ...بحور شعري و 

 "عدم تعصب" آذر خش بطور يقين  در رابطه با محبت و[. "و تا حيات دارم از ايشان به نيكويي ياد خواهم كرد
در واقع ستايش  از يك شعله اي .  با ساير زندانيان  از طيف چپ انقالبي صحبت هاي كرده بود آقاي نگارگر

كه بعد ها چنان در تقابل با آنان ومجموع جريان شان و جنبش جهاني كمونيستي قرار گرفت -بقه دار كشورسا
 دشنام نامه استاد را دوستي از پاكستان -. كه ركيك ترين و لومپنانه ترين دو و دشنام را كتباً به آنان فرستاد 

داشت تا آنها هم بدون تعصب و دوستانه با خلقي ،  جنبه تلقيني ] برايم فرستاد كه تا حال آنرا حفظ كرده ام 
 زندان بودند ؛ برخورد   افغانستان ، بخصوص درها بخصوص با اعضاي رهبري خلقي ها كه منفورترين افراد در

وي از . كه  فردي بسيار زيرك و هوشيار بود ، در صحبت هايش چيز مهمي را باز گو نمي كرد  آذرخش. نمايند 
گاه گاهي هم  از  وجود . د خود و حزبش رشنيدن بيشتر داشت ، تا حرف زدن درموهم صحبت اش آرزوي 

) البته بگونه اي (  افغانستان ، خودش را ناراضي نشان مي داد ، و از تحقيقات خاد  كم و بيش  درقواي روس
 و " انديشي  آزاد"در دو يا سه روز تفريحي  وي در  ضمن صحبت هايش در رابطه با .  مي كرد "نفرت"ابراز 

 دليل " كه خود را منصوب بدان مي دانست ، حرف هاي زد و به خاطري كه"عدم وابستگي فركسيون خلق"
داكتر شاولي نخست [ قسمتي از تحقيقات داكتر صاحب  شاولي ":   ارائه كرده باشد ، چنين گفت "درست 

ي را زير فشار قرار داده بودند و متواتر از اين بود كه مشاورين شوروي در خاد ، و]  امين -وزير در دولت تره كي
وي مي پرسيدند كه بعد از پيروري انقالب ثور چرا از سازماندهي تان در مناطق پشتونستان و كميته هاي حزبي 

خليل وي همچنان در رابطه با زنداني شدن   . "كه در آنجا  ساخته بوديد به رفقاي روسي گزارش نمي داديد ؟ 
 كه خليل زمر از مدت ": زماني كه انقالب  ثور  به پيروزي رسيد  كارمل گفت « :  داشت  چنين  اظهار زمر

درداخل اتاق آذرخش خودش را  .  »  "وي بايد در زندان نگهداري شود . هاست كه  با ساواك ايران را بطه دارد 
ا دو  و يا سه تن رفيق طوري كه معلوم مي شد  سوما آن صميمتي كه ب. به داكترسوما بسيار نزديك مي كرد 
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اندوه اي در چهره  اقبال وزيري ، فقير محمد فقير و داكتر سوما ديده .  خلقي خود داشت ، با  وي نداشت 
  .   اين حالت را باز گو نمي كرد ]  ١ [ميشد ؛ سيماي آذرخش

  
  : » پنجره چپ «ا در ـي هــوانـذرا به اخــگاه گـ ن-٦
  

 گروپ هاي مختلف  اسالمي كه در اين پنجره گرد آورده شده بودند ، تقريبا شمار تمام زندانيان مربوط به 
به اصطالح . مي نشستند ] سفره[اينها در هنگام صرف نان چاشت به گرد يك دسترخوان . تن مي رسيد  ٦٠ به

  هاي باند هاي مختلف اخوان بدور يك دسترخوان جمع  مي شدند تا وحدت و همسوي"مكتبي"« : زنداني ها 
اخواني ها در ميان خود جر و بحث هاي ديني و سياسي هم . » و برادري كاذب شانرا برخ ساير زندانيان  بكشند 

 در ميان اينها به چشم مي خوردند  و حزبشماري از خادي هاي مخفي زير پوشش اين و يا آن تنظيم. داشتند 
ساخته شده از  - سرتيم وليبال"١بالك" كه در " انجنيرصديق"يك تن از نخبه هاي اينان كسي بود بنام . 

اين مرد كوتاه قد و الغر اندام كه چست وچاالك بود ، چشمانش را هميشه .  بود -جانب قوماندان عمومي زندان
با تمام زندانيان در ظاهر . رنگ سفيد جلدش  سياهي سرمه را از دور نمايان مي ساخت . با سرمه مي آراست 

با چپ انقالبي رويه حسنه تر . ر مذكور زبانور و در مسايل دين صاحب نظر هم بود انجني. برخورد خوبي داشت 
 خدمت به "افتخار"وي يا عامل خاد در حزب اسالمي كلبدين بود و يا در جريان تحقيق  و شكنجه . داشت 

 در ميانشان  هم"ميدان"مرد چاق و ميانه قدي بنام علي ياور  باشنده ] . ٢[اطالعات زندان را كسب كرده بود 
 تا آنروز ها ، سرنوشت ٥٩از سال . گپش كشاله دار بود .  برايش اعدام خواسته بود څارنوالديده مي شد كه 

خان (تيمي از آدمكشان حزب اسالمي براي ترور خواننده راديو تيلويزيون ، در اصل . اشرا روسها رقم نزده بودند 
علي ياور عضو فعال تيم  و حاجي نواب سر دسته آن تيم . بود  مؤظف  شده  ، كه از فعالين خاد بود)قره باغي

جواني بود كه حدود بيست ساله مي نمود ، در يكي از مكتب هاي . فرد سومي سيد آغا  نام داشت .  بود 
ابتدائيه شهر كابل درس خوانده و پسرخوانده كلبدين حكمتيار بود ؛ نفر چهارم تيم  تروريستي كلبدين ، جوان  

از جمله .  )اسماي هر دو شان فراموشم شده(د از اهالي  لوگربود ؛ نفر پنجمي اين تيم نيز از ميدان بود قد بلن
آن پسر . اينها  علي ياور  و آن جوان بلند قامت و سيد آغا در  بين زندانيان اخواني پنجره چپ ديده مي شدند 

ده و نفوذي داخل اين تيم بود ؛ وي كه جوان قد بلند  به احتمال بسيار قوي  پرچمي و يا خلقي خادي ش
برخي از چپي ها در باره وي مي . خودش را بي سواد جا زده و از صحبت با چپ انقالبي  دوري مي جست 

 "شماري ديگر ابراز نظر مي كردند كه وي ... . را به اتمام رسانده ] دانشكده[ گفتند كه اين جوان فالن فاكولته
 مي نوشت ، طرح دوستي " دفاعيه"سيد آغا با كسي كه  . "يستي كلبدين بودهآدمكش اصلي  اين تيم  ترور

وي از جريان تحقيق خود وچهار .   بهتري برايش بنويسد" دفاعيه"ريخته باالي وي اعتماد كرده بود تا 
  دفاعيه" ؛ حتا عملكردش در درون آن تيم تروريستي ، مطالبي را به څارنوالهمدوسيه اش و چگونگي اتهام 

نزد  -از زبان سيدآغا  -  روي منظور خاصي جريان كار كشتار آن تيم  را" نويسدفاعيه".  گفته بود "نويس
  : كس و يا كسان ديگر  چنين  بيان كرده بود  
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اخواني هاي مكتبي [ مسئولين حزب وقتي  براي ما مي گفتند خان قره باغي  را بيابيد و آنرا مردار كنيد « 
برادران مؤظف شده با ] . ا براي كشتن شخصي كه از ديد آنان مسلمان نبود بكار مي بردند بعضاً واژه مردار ر

. نشاني هايي كه برايشان داده شده بود ، اشخاصي را كه شباهت با خان قره باغي مي داشتند ؛ ترور ميكردند 
 و جسد را بمن مي بعداً از مقتول عكس  گرفته آنرا  توسط اعضاي ارتباطي به مسئولين حزب مي رسانند

زماني كه از طرف مسئول ما خبر مي رسيد كه اين فرد كشته شده خان قره باغي  نيست ، بار ديگردر . سپردند 
زماني كه جسد بمن  داده ميشد تا بعداً آنرا  در جاي كه خودشان . فكر پيدا كردن خان قره باغي مي شدند 

 كنج اتاقي كه خالي بود و بدون فرش ، باالي دو كُنده زانويش من جسد را  در. پيدا كرده بودند ؛ گور نمايند 
جسد تازه كشته شده ، بعد از . ي پشت جسد در زاويه اتاق قرارمي گرفت تقسم طوري چندك مي نشاندم كه

آن وقت به آساني در . و  شكل آدم نشسته باالي انگشتان پاي را  به خود مي گرفت . چند ساعتي سرد مي شد 
و انتقال مرده  دربين جوال از آن خانه به كوچه ، و جاي دادن آن در داخل طول . ي  داده مي شد جوال جا

جسد را كه در كنج . و انتقالش تا محل دفن ، كسي را مشكوك نمي ساخت ] بكس عقب ماشين  [ بكس موتر
ضعيت داده بودم ،  قرار مي اتاق قرار ميدادم ، منهم در كنج ديگر اتاق در برابر جسد به همان گونه كه آنرا و

 كه خوابم نبرد ؛ همچنان گوشم  متوجه نگاه ميكردمگرفتم و زنخم را باال دوزانويم گذاشته تا صبح  بطرف مرده 
صبح كه مي شد اعضاي تيم مي آمدند و جسد را . كوچه بود كه در هنگام حمله پوليس به خانه ؛ غافلگير نشوم 

را بسته بودم ، به آنها  مي سپردم ،  برادرها در جايي كه خودشان كه در داخل جوال انداخته و سرش 
چند شب را به همين شكل دركنج اتاق با ساير كشته شده ها كه .  ميدانستند جوال را زيرخاك مي كردند 

  .  » ... خيال مي شد خان قره باغي اند ، سپري كرده بودم ، كه تيم ما گرفتار شد 
، اين بود قسمتي ازتركيب اخواني هايي پنجره چپ كه صحبت هاي يكي از آنان را       بلي خواننده گرامي 

باز گويي كارنامه اين تيم جنايتكار از طريق شماري از جوانان چپ انقالبي . (  بازتاب داده بود "دفاعيه نويس"
يم ؛ يعني در درون سلول هاي زندان چنان  سبب خشم  اعضاي آن تيم شده بود كه يك تن از اعضاي آن ت

 زماني كه حزب ":   گفته بود - بدون شناخت از وي -پسر خوانده حكمتيار خاين و جنايتكار به داكتر واحد 
نقل قول [  ،  ) "اسالمي زندان را تصرف كند  بخدا سوگند كه يك تن از شعله اي را در زندان زنده نمي مانم 

  .    ]- تر صحبت خواهم كرد بعداً در مورد بيش-مستقيم از داكتر واحد زنده ياد 
  
  : » پنجره چپ« ي در ــالبـپ انقـ تأملي بر چ-٧
  

ندي از روي ترازنامه ي عمر پر بار و آگنده از هول و  به ك٦١ُ چرخ روز هاي بسيار پرحرارت ماه اسد سال
 مثل خدايان زندان ، بخشي از  نيروي  هاي مخرب ؛. پنجره چپ مي گذشت  و ناجور اضطراب زندانيان جور

بخار آب مصرف شده براي شست و شوي بدن ؛ بخار  وضو  چند بار در روز ؛ دود سگرت و تعفن تشنابك هاي  
داخل قفس ؛ گرد و خاك  برخاسته از قات كردن توشك هاي كهنه و آغشته به خون و پهن كردن جاي نماز ها 

، تا تنفس را بر زندانيان دشوار نمايند ؛ بخاطر نمازگزاردن و گرماي طاقت شكن ماه اسد را بهم گره زده بودند 
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 مزمن داشتند ؛ مرگ را بر "اسما برنشييل"چناني كه شماري از زندانيان بخصوص آناني كه تكليف شش و 
  .چنين حالتِ برزخ گونه ترجيح مي دادند 

 سلولي كه قفس مستحكم آهني در ميان آن ساخته شده بود  و دريچه گك هاي كوچك  ومتصل به ديوار
،  به درون سلولي "كوه چكري" هواي گوارا و شفاف دامنه - اندكي بيشتر- آن ، با تنگ نظري هميشگي از عبور

و اجازه نمي دادند كه زندانيان ، بيشتر از .   زنداني درآن حضور داشتند ؛ جلوگيري مي كردند ٨٠كه اضافه از 
 بدستور نخستين خداي سرنگون شده ي زندان وابسته به امپرياليزم روس( آن  مقداري كه منهدسان حرفه اي 

براي اسيران تعيين كرده بود ؛ آن سيال گوارا و شفاف سرزمين خودشانرا   ) - سردارداوود خان-مخوف پلچرخي
شماري از زنداني ها كه به هواي تازه نياز بيشتر احساس مي كردند ، جسم شكنجه ديده و  تكه . تنفس نمايند 

پنجره رسانده از ميله هاي آهني آن محكم گرفته  فكر ميكردند از طريق دريچه گك تكه شده ي خود را به 
هاي تنگ  و سخت گير ، مي توانند هواي بيشتري را به درون شش هاي سوزان خود برسانند ؛ اما  دوري يك 

دست كه به آرزوي -متر و چند سانتي پنجره گك ها از قفس ، مانع مي شد  كه اين نياز طبيعي زندانيان
بلي ، دريچه گك هاي بي رحم ، اين نياز حياتي انسان هايي درتنگناي .  بر آورده شود -نيافتني تبديل شده بود

وبيشرمانه مانع عبور هواي بيشترك به . قفس گير كرده را ناديده گرفته به كارپليد شان كماكان ادامه مي دادند 
  . سلول مي شدند 

  نفر٢٠٠هني داخل آن نصب نشده بود ، شمار زندانيان تابيشتر از  كه قفس هاي آ"٢بالك"در اتاق هاي 
هم مي رسيد ، تعدادي از آنان كه تحمل هواي بسيار گرم ، نمناك ، متعفن و خفقان آور را نداشتند خود را به 

سربازان سر فروخته كه . آن دريچه گك هاي تنگ مي رساندند ، تا هواي بيشتر و تازه تري را تنفس نمايند 
برخي از . متوجه مي شدند ، با خشونت مانع نزديكي  آنها به دريچه گك ها ي درون  اتاق مي گرديدند 

يك .  زرگران شكل مي دادند "پفك"زندانيان پارچه هاي كاغذ يا پاكت مواد خريده شده از كانتين را بگونه ي 
ز چنگال خفقان و دلتنگي ناشي از كمي سر آنرا بدهن خود و سر باريك آنرا به پنجره مي رساندند ، بدينگونه ا

و اخواني هايي كه معتاد به كشيدن چرس بودند ، بهمين نهج دود چرس را از . هوا  لحضه اي رها مي شدند 
  .  كاغذي  به بيرون از اتاق مي فرستادند  "پفك"مجراي 

داراي )  مي باشد  قسمتي از آن " زون"و " ٦بالك"و " ٥ بالك" و"٣ بالك"كه( بالك دايره وي زندان 
هشت ضلع بوده ، و هر ضلع آن كه از وتر دايره بطرف مركز آن  ختم مي شود ، داراي چهار منزل و هر منزل 

 كه قفس  " اتاق بزرگتر"داراي يك اتاق بزرگتر از اتاق هايي كه به  دور اضالع  ساخته شده ، مي باشد ، در هر
چهار ضلع ديگر كه هر كدام به مركز ختم مي . نداني كرده بودند   نفر را  ز٥٠٠- ٤٥٠در داخل خود  دارد ، تا

 كوته قفلي به جانب يك مثلث و ٢٦ روي -كوته قفلي  ٥٢هر ضلع داراي چهار منزل و هر منزل داراي . شود 
  ٤٠٠ و راهروي آن مجموعاً  كوته قفلي٥٢در هر .   مي باشد- كوته قفلي به طرف ديگر مثلث ٢٦روي ديگر 

را بسان خرچنگ هاي دريايي باالي همديگر شان پرتاب كرده بودند ،كه هر فرد  تازه وارد از ديدن آن  زنداني
اين يكي از ضد انساني ترين شكنجه اي بود كه اين  . وضع دچار  سراسيمگي و هراس بي پاياني مي گرديد 

ضالع اي كه از مركز دايره شروع ور ابد. ميهن فروشان مادر فروش و هرزه ، در حق زندانيان انجام مي دادند 
 را زنداني  تن٢٠٠چون اژدهاي چنبر زده قرار گرفته كه در هر قفس بيشتر از ) پنجره  (  قفس٣٢شده جمعاً  
  .پنجره ؛ يا قفسي كه ما درآن زنداني بوديم ، بخشي از همين چنبر مي باشد . كرده بودند 
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ح  زندانيان پنجره چپ كه روزانه يك ساعت تعيين مسئولين زندان ، تا حد ممكن مي كوشيدند از تفري
آنان از . زندانيان اين اتاق به قلت آب آشاميدني دچار بودند . شده بود ، به بهانه هاي مختلفي جلوگيري نمايند 

طرف شب در گوشه اي از قفس  كه دو و يا سه تشنابك  در آنجا فعال شده  بود رفته ، پيپ باريك آب را كه 
 طرف شب به نلِ بيرون از تعمير حلقوي زندان وصل مي كردند ، به نوبت  گرفته ، سر پيپ رابري را سربازان از

كه از آن آب به آهستگي جاري بود ، بداخل آفتابه و يا سطل هاي خود مي گذاشتند و با هيجان تخريش كننده 
بسياري اوقات  به .  نشستند و دلواپسي ناشي از قطع آب ، به انتظار پر شدن  ظروف دست داشته يي شان مي

تمام زندانياني در حال انتظار آب نمي رسيد ؛ زيرا  فشار آب نل روي زمين آنقدر زياد نبود كه آب را تا منزل 
اغلباً سربازان  در وقت و زمان معينه پيپ را به .  متر ارتفاع  داشت ؛ برساند ١٥چهارم  كه تقريباً از سطح زمين 

زندانيان كه از نيامدن آب دچار واهمه مي شدند  خود شانرا به ميله هاي آهني  . نل آب وصل نمي كردند 
سمت  غربي اتاق كه يك متر و بيست سانتي با دريچه گگ هاي روي ديوار فاصله داشت ، چسپانده  با آواز بلند 

 آنان آرزو "نه مانيم بي آب  ] فردا شب [  پيپ آب را به نل  وصل كن كه تا صبا  شو!   او سرباز ": مي گفتند 
مي كردند ، اگر  كدام سرباز از آن قسمت عبور كند و آواز تَضَرُع آميز شان را بشنود و دلش به رحم بيايد و پيپ 

چند زنداني  از سرباز مؤظف  پنجره چپ مي خواستند  كه پائين رفته اين مشكل مهم . را به نل آب وصل كند 
كدام عالقه اي به وصل شدن پيپ آب  ؛ مگر ])دال بر انجام كار(خوب [ گفته خوظارهراًسرباز . را بر طرف نمايد 
زجر ... اين مشكل را عمداًً بوجود آورده بودند ، تا زندانيان از ناحيه آب آشاميدني  وضو و . نشان نمي داد 

  .  لذت ببرند " اشرار خطرناك"بكشند  و آنان از زجر 
جر وبحث هايي را . ين شرايطي با همديگر گپ و گفتي داشتند زندانيان بخصوص طيف چپ انقالبي در چن

باز مي كردند و نظرات موافق و مخالف شانرا در زمينه موضوع مطروحه به رفيق پرسشگر و يا مخاطبِ باحوصله 
هيچ رفيق از تداوم آن ابراز .  ايدئولوژيك  رفقا ، هرگز تمام نمي شد -جر و بحث  سياسي . مي رساندند 

مؤظف شدگان خاد . رفيق ها ، گاهي با هم در توافق بودند ، زماني هم در تقابل .  دلزدگي نمي كرد خستگي و
در قالب چپ انقالبي ، بطو ر حتمي در اين جر و بحث ها اشتراك مي كردند ، گاهي يكطرف را مي ستودند و 

د خوري بودند ، تا آنرا ثبت به اميد گپي تازه و معلومات بدر. زماني هم  طرف مقابل را ستايش مي كردند 
حافظه بسيار قوي خود نموده ، بعداً  باشگرد هاي مختلف با اطالعات  تماس گرفته آن گپ مهم و آن معلومات  

  "چپ افراطي" و " ضد انقالب " ، "اشرا خطرناك" ي خود در ميان" مبارزه"و از . مفيده را  انتقال دهند 
  . ايند احساس  شادماني و غرور جاسوسانه نم

  
  : »پنجره چپ « ضد لنينيزم ؛ در " دانشمندان"  درنگي  گذرا بر نظرات يكي از - ٨ 

  
به شمول (يك هفته بيشتر از انتقالم به پنجره چپ نگذشته بود كه متوجه شدم چند زنداني از طيف چپ 

بت ها  وارسته صاحب در مركز  صح. ؛ صحبت هايي باهم دارند ... ، روي  شعر و ادب و  قصه و ) استاد دوست 
جر و بحثي هايي را با تعدادي از چپي ها  ) "طال در مس"(وي در مورد متن كتاب رضا براهني .  قرارداشت ]٣[

وارسته صاحب به درستي اطالع داشت كه در زندان پلچرخي كساني در ميان جوانان  چپ . باز نموده بود 
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را پخش  نموده    ) " قصه  نويسي" ،  " طال در مس"مثل ( انقالبي  اشعار واصف باختري  و كتابهاي  براهني 
اند ؛ مي كوشيد بحث و فحص را پيرامون احاطه و فهم ادبي واصف باختري و دانش تاريخي وي بكشاند ؛ 

 و ساير مسايل "طال درمس"همچنان  مي خواست  با نقل قول از واصف باختري در جرو بحث حول متن 
از . حبت هايش را پشتوانه ي استوار داده مخاطبين اشرا مبهوت و مجذوب سازد  سياسي ، ص-مطروحه  ادبي 

آنجايي كه صحبت ها جسته گريخته بوده ، شكل سيستماتيك و منظمي نداشت ، كاوش و پژوهش و نقد و نظر  
اصف ور زدن آغازيد  در رابطه با شعر و محتواي فالن شعر ، مقايسه فالن شعر  وپيرامون شعرو ادب  به د

من با اجازه  رفقا . باختري با  شعر فالن شاعر بگونه اي دلبر  و اضافه گويي بدرازا كشيد كه مي بايست آنرا بريد 
 را كه  در درون زندان فرياد كرده  بودم و بر روي  صفحه حافظه  " تابوت شهر"داخل صحبت شده  سروده ي 

نسبت ) رفيق داكتر هـادي محمودي (  جنبش "سفيد  سر"خسته ام حاضر و آماده داشتم  ، گويش آنرا به  
 قرار - كه تلويحاً گرفته شد -تحت تاثير نام ايشان  ...آقاي وارسته و ) مخصوصاً(دادم ؛ زيرا  متيقن بودم كه 
  . ي را كه دراصل گوينده ي آن من بودم ؛ به نقد بكشند "رشع"گرفته ، جرأت نخواهند كرد 

   : طور  بر زبان جاري نمودم  را اين" تابوت شهر"سروده 
  گهـواره ها غرقـه در خـون 

   ستاره ها ، اسيرِ پنجه اي بوم
   شط كهكشان ها بي شِير

   نيزه هاي نـور به  زير خرِگاه  قير  
  چشمه هاي خون جوشان  
  ضحاك پير تشنه اي آن  

   در ميان جنـگل آهـن   " تابوت شهر"
  كلـبه ها در آن خامـوش   

   آن دلـتـنـگ   نفـس ها در
  بر فراز آن ،  خيلي خفاش به  پرواز 

  به دورِآن ،  شهاب شياطين ديده بـان  
  ز هر كوي و برزنش جاري سرب مذا ب  

    . اش  ضحاك زمان ، مست سراب " فتح"ز 
ه بعد از قرائت  سروده ، از وارسته صاحب و يك تن ديگر  خواستم تا نقد و نظر شانرا در باره سروده خواند

  .با تأسف كه هر دو سخنران ، اظهار داشتندكه كدام نقدي در مورد اين  سروده  ندارند . شده بيان دارند 
آن دو ؛ يعني وارسته صاحب ] توهين[خواننده گرامي ، فروتنانه بايد تذكار داده شود كه من قصد كم زني 

 ولي ناگزير بودم واقعيت  عدم آگاهي و را در ميان چپي هايي كه در آن حلقه حضور داشتند ، نداشتم ؛) ح(و 
 را بر مال سازم ؛ بخاطري كه به امر انقالب - از شعر و ادب -شناخت و سطح نازل درك و فهم آن دو 

، پشت كرده ... دموكراتيك نوين و علم رهائي طبقه كارگر و خلق هاي زير ستم  و استثمار امپرياليزم و ارتجاع و
 شان ؛ داراي  " تازه انديش "دب ، براي جواناني كه مي پنداشتند  بزرگ  ساالن و در عرصه شعر و ا. بودند 

كه قبالً در اين سلول و آن سلول ( و بتأسي و اقتداء از  نقد ايشان از لنينيزم .  سياسي است -سطح بلند ادبي
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 از ابراز نظر شان در مورد بعد. ، آنان نيز به نقد كور كورانه و مكانيكي از لنين مي پرداختند ) صورت گرفته بود
 اين پارچه از نه«   : سروده ي ياد شده كه آنرا عاري از ايراد وانمود كردند ، با تبسمي آميخته با ناراحتي گفتم 

 ] مي گفتند"سرسفيد"برخي از اعضاي جنبش چپ انقالبي كشور به عوض بردن  اسم رهبر ساوو  ["سر سفيد"
راستش را بخواهيد  از تعيين بحري . بي ريخت را من در زندان  فرياد كرده ام در واقع امر ، اين سروده . نيست 

درست ، مثل سراينده آماتوري هستم .  كه اين سروده اتفاقًا  درآن قالب و قوالب ديگر بيان شده ، نيز عاجزم 
در مصرع . رايد كه از علم موسيقي بهره اي ندارد و خود نمي داند كه  شعر شاعر را در قالب كدام راگ مي س

من از شعر و .   مي سرايد "ماال" مي شود  و در مصرع بعدي غزل را در قالب راگ  "بيرمي"نخست  وارد  راگ 
 سال از آن ٢٣و تا بحال هم كه [هيچ چيزي نمي دانم ...  و... ساختار شعر و بحور شعري ، علم عروض و قافيه و
 و دربدري و آوارگي در اين كشور و آنكشور و نبود مواد و استاد روز تاريخي سپري شده ، بنابر شرايط پناهندگي

فقط سوز و درد و ] دانايي كه علماً شعر بفهمد ، با وجود سعي و تالش فراوان ، نتوانستم برفهمم از شعر بيفزايم
 كرده و به بيان)  شعر گونه(تأثراتي را كه از كنش هاي محيط  پيرامونم  نشأت كرده  با زبان واژه ها و جمالت 

  را من سرورده ام "تابوت شهر"اگر مي گفتم   پارچه  «  : و در ادامه صحبتم  اضافه كردم . » تصوير كشيده ام 
، لطفاً در مورد آن  ابراز نظر نمائيد ، به يقين كه شما  ايراد هاي در مورد آن مي گرفتيد ؛ زيرا كه فوراً در ذهن 

فقط  كلمات و واژه ها را با هم  بخيه زده  و . عني توخي كه شاعر نيست تان متبادر مي شد كه گوينده ي آن ي
بدون تعمق و تفكر اين سروده را به نقد كشيده ، پارچه . جمالت  وصل شده را  در كنار هم  قطار كرده است 

آن دو ؛ براي اينكه اثرات  سخنان زهرآگينم را  كه انعكاسي بود از عدم فهم شعري .  » پارچه اش مي كرديد 
هر چه  زودتر از ميان برداشته باشم ، فضاي  صحبت را به سرعت تغيير داده ، در پيوند با صحبت هاي قبلي  

بدفاع   ) " ساما "اعالم مواضع ( كه از مشي جمهوري اسالمي [ وارسته صاحب و هم باوران سياسي شان 
  :  و پافشاري داشتند برخاسته، در اين سلول و آن سلول گويا به روشنگري مي پرداختند

شرايطه براي  آشكار ساختن تفكرات و باور هاي سياسي ما در ميان مردم مسلمان كشور ، آنهم در « 
شرايطي كه امپرياليزم  احزاب اسالمي را در رهبري جنبش مقاومت  قرار داده و مسئله جنگ مسلمانان با كفار 

تيكي  جمهوري اسالمي در حركت بود و از اين مسير عبور بايد بطرف هدف تاك.  را مطرح كرده  ، آماده نيست 
سمت و سوي گپ و سخن را بر اين پايه تمركز داده ابراز )]  نقل  به مفهوم( » كرده به يك دولت مردمي رسيد 

  : داشتم 
 ما تا چه وقت به انتظار بنشينيم كه  شرايط  برا ي پخش و ترويج ايدئولوژي ما مساعد شود ، ومردم ما «

ه ازپدرپدرمسلمان اند ، از بيان آشكار باور هاي سياسي ما  نرمند و در حضور شان گفته بتوانيم  كه يك دولت ك
اسالمي باماهيت طبقاتي فئودال كمپرادوري  واحكام وقوانين آن  هرگز نمي تواند ما را به يك جامعه صلح و 

در كدام برهه تاريخ به توده ها تفهيم نمائيم  . صفا كه عدالت اجتماعي واقعي درآن تأمين باشد ؛ رهنمون  گردد
و براي . كه دين امرشخصي بوده ، نبايد گذاشت ساختاردولت برمبناي قوانين  و شرعيات آن استوار گردد 

 اقتصادي ، مكانيزم انقالب -رسيدن به چنين جامعه اي عاري ازتسلط شرع اسالمي و بدون وابستگي سياسي
مپرياليستي وضد كمپرادوري وفئودالي وضد ارتجاع مذهبي وغيرمذهبي را كه دموكراتيك طرازنوين ضد ا

امپرياليزم . پرولتاريا در رهبري آن قرار داشته باشد ؛ دركدام زمان  بايد براي مردم  مسلمان خود توضيح نمائيم 
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 در كشور هاي سه كه از ناحيه تكانها و خيزشهاي پيهم  انقالبات ضد امپرياليستي و ضد فئودالي و ضد ارتجاع
 را صد ها بار بيشتر از - اين ترياك توده ها -قاره شديداً واهمه دارد ، همگام با متحدين خود ، دين و مذهب 

 كه -روز تا روز بر استحكامات تحفظي دين و مذهب . تغذيه و تقويه مي كند ) از كانالهاي مختلفه ( پيش 
اين پديده  .  مي افزايد -ست و پابرجايي مالكيت خصوصي حامي وفادار و وظيفه شناس خوبي است براي حرا

كه ريشه در تاريخ بيشتر از سيزده قرن پيش جامعه كه از چشم انداز ديگرگوني باورها و تفكرات سياسي نوين، 
همچنان بسان سنگواره متحجر باقي مانده است ؛ باز هم تا سالهاي سال بر تداوم آزادي كُش اش سرسختانه 

در آينده دور و دورتر ، بازهم همين شرايط بر محيط و اجتماع ما حاكم بي رقيب خواهد . اهد نمود  خويپافشار
و آن روز هم كساني مثل شما پيدا خواهند شد و مانع اشاعه  ترويج انديشه انقالبي شده ، با ارائه اين . ماند 

ردم مسلمان  كشور را با درج  شكل برهان كه گويا شرايط براي  پخش اندشه هاي ما مساعد نيست ، نبايد  م
و نيرو هاي . در برنامه سازمان و يا حزب تازه شكل گرفته ي خود ، رماند ) " جمهوري دموكراتيك"(دولت 

   ."مخرب جامعه را بر ضد خود شوراند 
  :  درنگ در  سخنانم را جايز نديده  چنين ادامه دادم 

در ظاهر عليه نو پيدايي و . دم  باورهاي اسالمي نداشتند  در شرايط  سيزده قرن قبل در جامعه عرب ، مر"
نو گرايي بودند ، اگر پيشواي مسلمانان منتظر شرايط مساعد مي نشست ، و از ترويج دين اسالم  بخاطر  
نامساعد بودن  شرايط منصرف مي شد ، ديگر اين  همه مسلمان در كره زمين  وجود نمي داشت و يا گاليله و يا 

 از كليسا  و ذهنيت هاي واپسنگرنده مذهبي مي هراسيدند ، معلوم نبود توده ها تا  كدام وقت و تا ماركس اگر
كدام زمان منتظر شكستن زنجير هاي مذهبي ، كه بدور علم و تكنولوژي كشيده شده بود ، مي نشستند ، واز 

  و گنديدگي سرمايه نمي زش اضافيارو تا كدام عصر ، پي به راز  . مزاياي علوم و تكنالوژي مستفيد نمي شدند 
   . »بردند و از دستاورد هاي انساني انقالبات و ديكتاتوري پرولتاريا وسوسياليزم ؛ متمتع نمي شدند 

ه بود ، وارسته صاحب كه با تغيير آني موضوع ، از ناراحتي و شرم ناشي از كمبود فهم  ادبي اش رها شد
( آخر خود ايشان بنا بر باور هايي به عاريه گرفته از واصف .  انداخت  را  پيش" لنين اشتباهات"بيك باره بحث 

و تأثر )  تاريخي  قابل توجهي در سطح كشور دارد - كه فهم و درك  و ذخيره ادبي ...اين ضد لنين و انقالب 
ماركسيزم  مرحله تكاملي -پذيري از بسا عوامل و اثرات ديگر ؛ لبه ي تيز و درخشان ماركسيزم ؛ يعني لنينيزم 

و براي نادرستي آن در شرايط كشور ما ، باور نسل  جوان به لنينيزم . انقالبي  را كُند و زنگار گرفته وانمود كرد 
. شاعر، رومان نويس و منتقد  ايران ، قرار داد ]  ٤[را آماج سخنان و نقل قول هاي واصف باختري و براهني 

د بود ؛ همچنان با تيز هوشي مختص بخودش متوجه شده بود وارسته صاحب كه در مسايل ساينس  واقعاً وار
كه شماري از جوانان از جمله دو يا سه  شنونده ي  صحبت هايش از هواداران اشعار واصف اند ؛ بگونه اي 

 اش در جريان انقالب اكتوبر از "رهنمود هاي آشتباه آميز"وگويا (صحبت را  پيرامون رد  آثار تئوريك  لنين  
گفته ي واصف . [  كشانده ، نقل قول اي  از واصف باختري را در رد لنينيزم ارائه  نمود )ف باختريزبان واص

 كامالً – سال از آن تاريخ مي گذرد ٢٦ تا هم اكنون  كه - باختري از زبان وارسته صاحب را  بدون كم و كاست 
 تا ": واصف مي گويد «  : ين فرمود ند ايشان در زمينه رد لنينيزم از زبان واصف باختري چن].  به خاطر دارم 

منكه از اشاعه نظرات ضد .   » "قابل  قبول  است  از اُو بعدش ني ) برايم ( برِم  )  فريدريك انگلس( انگلزش  
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: لنيني  واصف  باختري در زندان تازه آگاه شده بودم ، با لحن  محكم  وارسته صاحب را مخاطب ساخته گفتم 
  وارسته "فهم ادبي تاريخي  اش  مانند شمع اي هست كه به طرف آفتاب دهن كجي ميكند  واصف با تمام  "

 آن ، باز آفتاب ": صاحب بدون درنگ  و با وارخطائي  جمله ايرا كه  در ظاهر تائيدي مي نمود ، بر زبان راند  
    ."آبش ميكنه  

اي از متن  داخل حاشيه شده  ياد آوري با تشكر از شما ، اجازه مي خواهم  براي لحظه ! خواننده گرامي 
نمايم كه  چنين نظراتي انحرافي  ريشه  در گذشته هاي سياسي جنبش  انقالبي كشور داشته  كه  شمه اي  
آن ؛ حتا در درون  سلول هاي زندان پلچرخي آنوقت نيز به غرض به بيراهه كشاندن طيف چپ انقالبي بازتاب 

ي  در مدت بيشتر از ربع قرن شكل تكامل يافته تري  اختيار كرد ؛ چنانكه در اين نظرات انحراف. داده مي شد  
درزاي چند سال تجاوز و اشغال كشور توسط امپرياليزم امريكا شكل تكامل يافته ترآن در كتابي   بازتاب يافته 

  :    كه اينك فورمول شده  آنرا  در زيرباهم يكجا مي خوانيم  
خسته كرده است و ويرانيهاي زيادي  را امپرياليست ها  و فوندامينتاليستها هم اكنون كه جنگ همه را « 

در جنگ ويرانگرشان بر كشور تحميل كرده اند ، شعار مبارزه مسلحانه بمثابه يك تاكتيك روز ، طرح بسيار 
  ] ٥ . [»احمقانه ايست كه دشمنان چپ آنرا  به چپ نسبت مي دهند 

ان پرولتارياي در تأكيد جدي و تكيه بر مبارزه مسلحانه براي براندازي من از آوردن  نقل قولهاي پيشواي
دولت هاي ضد مردمي و همچنان در شرايط  تجاوزات امپرياليستي بركشور ها ، دراين نگاشته خود داري  

در شرايط ) شعار مبارزه مسلحانه ( نموده ، به همين بسنده مي نمايم كه كمونيست هاي واقعي بر اين طرح 
غال كشور شان  توسط هر متجاوزي كه باشد ، جداً  پافشاري نموده ، شعار بيرون راندن دشمن از خاك شانرا اش

)  تجديد نظر طلب ( ، از طرق مسالمت آميز، طرح سفيهانه  و ضد انقالبي  خوانده ؛ طراح آنرا  رويزيونيست 
  . خطاب مي نمايند 

هم ...  صفحات برخي نشرات ؛ مثل شهروند در تورنتو و در ستايش و مطالعه كتاب فوق ، جمالتي بر روي
در پي انتشار اين كتاب ، طي رساله اي نقد استوار و بلندي بر متن و محتواي انحرافي و ضد . درج گرديد 

بازتابي از تفكر انحرافي خرده بورژوائي ، پارلمانتاريزم و «  نوشته شد تحت عنوان رفيق پوالدانقالبي آن از طرف 
   .»!  م طلبيتسلي

 ) ١٣٥٨ جدي ٦( دراين امر، نبايد در بهت و حيرت اندر شد كه در نخستين تجاوز سوسيال امپرياليستي
 )  " اعالم مواضع "( دربرنامه  سازمان ) ساما ( كه جنگ مقاومت مردم ما تازه بر پا شده بود ، رهبران 

) ٢٠٠١اكتوبر ٧(بعد از تجاوز دوم به كشور ].  ٦[ را براي  دولت آينده افغانستان رقم زدند "جمهوري اسالمي"
از جانب امپرياليزم  امريكا و شركا ، يك تن ار منسوبين باصالحيت آن سازمان طرح  مبارز مسلحانه براي  

  ! ) ؟ ... (   خوانده"احمقانه"رهائي كشور ازسلطه امپرياليزم را 
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   : »جره چپپن«اط با ـل در ارتبـايــي مســان  برخـبي -٩
  

 سر و صداي شكنجه هاي وحشيانه در زندان پلچرخي  در مجامع ٦١بعد از اعتصاب تاريخي  جوزاي سال 
سازمان عفو بين " ؛ " كميته صليب احمر بين المللي "بين المللي و حلقات سياسي و حقوقي جهان ؛ مثل 

 ( ١٣٦١بهمين سبب در اسد و سنبله . د ؛ رسيده بو...  و " كمسيون  حقوق بشر سازمان ملل متحد" ؛ "الملل 
نمايندگان صليب احمربين المللي بكابل مي آمدند ، تا از زندان پلچرخي  ديدن  )  ١٩٨٢اگست و سپتامبر 

 و جابجايي جواسيس "١بالك"ازهمين خاطر ، مسئوالن زندان درفكر ترتيب و تنظيم وآرايش و ديكور. نمايند 
دولت " ظاهر سازي ، اعضاي هيئت را فريب داده و به آنان نشان دهند  كه شان در آن بالك  بودند ، تا با

و زندانيان هم  در هوتل مجللي .  هيچ متهمي را در دوره تحقيق مورد اذيت و آزار قرار نداده است "دموكراتيك
  .  به راحتي زندگي مي كنند" ١ بالك"مثل 

 ١٣٦١ سنبله-مللي وارد كابل شدند و در ماه اسد درهمين گير ودار بود كه  نمايندگان صليب سرخ بين ال
 زنداني در حضور ٣٣٨هيأت با .  زندان پلچرخي بازديد  بعمل آوردند "١بالك"از) ١٩٨٢اگست سپتمبر ( 

دولت  بي صبرانه منتظر  پايان كارهيأت و ] ٧[ زنداني بدون حضور آنان صحبت نمودند ٦٦مسئوالن زندان و با 
 خارج از كشور بود تا با خيال راحت  و بدون دغدغه خاطربتواند انسان هاي مبارز ومردان بازگشت دوباره شان به

 اين گلهاي سر سبد  جامعه ؛ پيران  صاحب عزت و احترام مردم ؛ جوانان دانشجو و محصل و -تحصيل كرده 
  و مبارزان حماسه نوباوه گان اين سرزمين را به دست  ديو خون آشام  روس بسپارند ، كه اسيران آزاديخواه

 -آنگاه مزدوران ناموس فروخته پرچمي . آفرين را بر وفق نياز هاي طبي و صحي و نظامي خود  شقه شقه كنند 
از اينكه  موفق شده اند لحظاتي اژدهاي هزار دهان امپرياليزم روس رابه لذت بلعيدن برادران (  خلقي ، -خادي 

 از -كاري را كه همين وطن فروشان [ ، به خود مي باليدند ) بدارند  خود مشغول   و مادران پدران، خواهران ،
   .] براي امپرياليزم جنايت پيشه امريكا نيز انجام مي دهند -نخستين روز هاي تجاوز تا هم اكنون 

 برايشان ماده اعدام را خواسته بود ؛ مثل څارنوالدر ميان خلقي ها و در بين اخواني ها ، بودند كساني كه 
.  تن مي رسيد ١٥در ميان چپ انقالبي كه شمار شان تا ... .  ياور از حزب اسالمي و آن جوان قد بلند و علي

 محكمه اختصاصي "( خادي -همگي  مدت قيد هايشان معلوم بود ؛  مثالً وطن فروشان شرف باخته پرچمي 
 سال ؛ همينطور ٧هم مدت را ) ح ( سال و حبس يكي از همدوسيه هايش ٧حبس جبران صاحب را ) "انقالبي 

 سال تعيين  ١٦ده سال و حبس من را مدت ) كه رفيق خيلي با عاطفه و مهرباني بود (حبس استاد دوست را 
 "همچنان كلمه .  از اعضاي جنبش چپ انقالبي ، نام مي بردم "صاحب"من باكار برد پسوند[ كرده بودند 

از كاربرد دو پسوند  تذكار يافته كدام منظور . وده بودم  را پسوند  اسم جوانان زنداني چپ انقالبي نم"جان
حبس و تعيين مدت آن بر روي پارچه كاغذي از جانب ] .  خاصي نداشتم صرفاً از روي  احترام وعادت بود 
  آنهادر شرايط اضطراري ؛ حتا در حاالت غير از آن ؛ باداران. وطن فروشان نا شريف هيچگونه اعتباري نداشت 

 "قانون"  نقض چند مورد.   كردندشانرا ناديده گرفته  محبوس را اعدام مي "قانوني"  به اصطالحسنادتصاويب ا
  اتاق جزايي مردي را كه بيست ٦در بالك (   شاهد بوده ام قبل ازانتقالم به اين اتاق و بعد از آن – را من خود
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  اعدام نمودند ؛ ود از سلول بيرون كردهرقم زده ب" اختصاصي انقالبيه ممحك" پارچه ابالغش"سال قيد را در
  .)  اعدام كردند -شده  سال تعيين ٢٠ كه قيدش را -همچنان سر طبيب خلقي ميدان هوائي شيندند را 

شماري از زندانيان كه داراي  شم قوي بودند ، از جابجايي تقريباً همزمان محبوسين  در بالك ها ، 
چناني كه سر و [ در پنجره چپ با قيودات و دسپلين  غير انساني "اخطرناكترين زنداني ه"مخصوصاً گرد آوري 

صداي اين نظم و دسپلين  و نظارت  در سراسر زندان پلچرخي ؛ حتي در ميان  پايواز زندانيان  پيچيده بود كه 
 ؛ تقسيمات  خادي ها و "١بالك"؛ از آرايش] موجب تشويش و نا راحتي  بيشتر اين مظلومان گرديده بود 

اساساً زندان  پلچرخي جايي بود كه در . ؛ حادثه اي ناگواري را پيش بيني ميكردند ... اسيس در آن بالك و جو
. و هر لمحه آبستن رخداد و فاجعه اي انساني بود . هر لحظه اتفاق اي خونبار در آن بوقوع مي پيوست 

منزل اول  دريكي از "٢بالك "در . د  بعضاً  زندانيان تحت تحقيق را طور وحشيانه شكنجه مي كردن"١بالك"در
. اتاق هاي بزرگ آن مستنطقين براي  تحقيق مي  آمدند و زندانيان را زير شكنجه هاي عجيب  قرار مي دادند 

شماري از  زندانيان شكنجه هاي غير  قابل باور  شرف باختگان خاد را بر  روي جسم  تكيده ي  خود تحمل 
ويا  به . ن هم  نوعي از حادثه سخت ناگوار و تكاندهنده اي  بشمار مي رفت اي. نتوانسته  ؛ فوت مي كردند 

ناموس پسري در اين بالك و يا آن بالك  از جانب تعدادي از  اخواني هاي مادر ناشناس كه براي زنده ماندن  
انب عساكر و يا از ج.  خود داده بودند  ؛ تجاوز صورت ميگرفت "دشمن  دين"تن به جاسوسي و باشيگري براي 

اين هم  درد انگيز ترين رخدادي بود كه در زندان . و صاحب منصبان آن زندان مخوف  اين عمل انجام مي شد 
اتفاق مي افتاد و قلب  زندانياني را كه بخاطر حفظ و حراست شرف و نواميس ملي كشور شان به پا خاسته 

نفرت و انتقام از دشمنان رنگانگ مردم غوطه ور مي بودند ، شديداً به  درد آورده آنان را در درياي از خشم و 
  . ساخت 

 "نظامي" بود كه مسئوليت"احد پچق"  نامردِ رسوا از باند اسالمي گلبدين بنام "٣بالك"باشي عمومي در 
اين حيوان درنده هنگام سرقت منازل . كابل از طرف گلبدين بوي  سپرده شده بود شهربخشي از اطراف جنوب 

اين پليد بعد از گرفتاري در جريان تحقيق و شكنجه  به دولت پيوست . ز به ناموس و قتل شده بود مرتكب تجاو
كه  زندانيان (  را "حزب دموكراتيك خلق"خاد در داخل زندان يك جوانك خوش سيما از سازمان جوانان  . 

ار  داده  بود ، تا آن جوانك در اختيار وي قر) آگاه مي گفتند وي پسر يكي از جنرال هاي دولت پوشال مي باشد
  براي  رسيدن "حزب دموكراتيك خلق"اعضاي [  از وي اعترافاتي  بگيرد "احد پچق"با همبستر شدن با 

به  اين خط سخت ! حتا  پيشكش كردن ناموس خود به دشمن ! بقدرت از هر وسيله اي استفاده كرده اند  
تا مدتي با اين شيوه تهوع ]  داشتند و هم اكنون ؛ نيز دارند  باور عجيبي ،ننگينِ حركي ، پرچم و خلق و خاد

 را  در باز "احد پچق"آور و رذيالنه ، بوسيله اين پسرك و آن پسرك  خادي ، اعترافاتي از وي گرفته مي شد ، 
.  سهيم  ساخته بودند - در زندان پلچرخي - خاد )مستنطقين(  بازپرسانو شكنجه زندانيان با) استنتاق (جويي

، يعني  و جاسوس اشهمان لذتي كه رهبر ناموس باخته (وي از شكنجه دادن زندانيان لذت عجيبي مي برد 
 "گري باشي"اداره اطالعات زندان پلچرخي رتبه ) . حكمتيار از كشتار مردم و تخريب شهر باستاني كابل مي برد

در زندان هاي [  شد"...بالك " و "٣بالك"بعد از آن ، ارتقاي مقام يافت ، باشي عمومي  . را بوي سپرده بود 
اين پليد نا بكار مانند ساير باشي ها  به ناموس ] .  مي گفتند " كاپو" زنداني ها چنيننازي هاي آلمان به اين

اينهمه حوادث بس تكاندهنده اي بود كه در زندان بوقوع مي پيوست ؛ . جوانان و خورد ساالن تجاوز مي گرد 
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زمين و زمان و سنگ و چوب و در و ديوار و سقف  زندان و زنداني شاهد عيني .  بودند لحظات شاهد عيني آن
يان مي شد اهركسي از ديدن  چنين وقايع و حوادث خونبار و خشم بر انگيز دچار خشم و نفرت بي پ. آن بودند 

  ."! ] د نحركت نمي ك[  بدون اراده اش برگ درخت  شور نمي خورد "؛ جزء خدايي كه 
اين جاسوس از پيشه .   يك تن از باشنده هاي كوهستان بود كه پيشه ندافي داشت "پنجره چپ" باشي

 شكم ،اين شخص قد كوتاه .  ويرا نداف  مي گفتند - غياباً -قبلي اش مي شرميد ، از همين سبب زندانيان 
ت برخي كار هاي  پنجره ي مي زد و از اينكه مسئولي ايگان باربه دور  قفس زندانيان گشت. برآمده اي داشت 

 در آن  زنداني بودند را بوي سپرده بودند ؛  احساس غرور "رهبران ِخطر ناكترين  دشمنان انقالب ثور"چپ كه 
در رهرو پنجره كه مي آمد ، صدا .  اين جاسوس ، با نفرت  به طر ف زندانيان  مي ديد . نوكرمنشانه مي كرد 

  Injectionكساني كه به  ["ين پائين شوين كه  نفر پيچكاري  آمده  او  كسايي كه پيچكاري دار": مي كرد 
پيسه تانه  جمع ":و يا با آواز بلند صدا مي كشيد] يعني تزريق دوا نياز دارند پائين شوند كه نفر مؤظف آن  آمده

مواد مورد ضرورت پول هايتان را يكجا كرده برايم بدهيد كه از كانتين  ["ز كانتين برايتان سواد بيارم كنين كه ا
  ◙. .و ساير باشی ھا يکجا می خوابيد"   احدبچق" محل خواب وي معلوم نبود شايد با]تانرا بياورم
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  )چهارم (  بخش اتـوضيحـت

========= ================  
  

  نه من  ديگر  نمي خندم(*)  
  پاي مي كوبيد و مي رقصيد

  به چشم خويش مي بينم كه مي لرزيد ... ليكن من
  مي بينم كه مي لرزيد و مي ترسيد

  از فرياد ظلمت كوب و بيداد افكن مردم
  كه در عمق سكوت اين شب پر اضطراب و ساكت و فاني

  خبر ها دارد از فرداي شورانگيز انساني
  هر چند مثل ساير رزمندگان راه آزادي... و من 

  كنون خاموش ،در بندم
  ولي هرگز بروي چون شما غارتگران فكر انساني نمي خندم

  .} شاعر ايراني ) كارو(  از  " من ديگر نمي خندم"بخشي از شعر {  
 تجسس و كاوشهاي بعدي در زندان نشان داد كه آذرخش يك تن ازاعضاي اصل  كي جي بي در ميان -] ١[

ي يك و دو ، ساير بالك ها كه  بخش هاي از  بجز بالك ها١٣٦٢خلقي ها بود؛ چنانچه در پانزدهم حوت 
بنا بر تجويز روسها رسما  . زندانياني  كه مدت حبس شان  تعيين شده بود در آن بالك ها محبوس بودند 

بوزارت داخله گالب زوي  تحويل داده شد وآنان حكومت شان را در آن شهرك سياسي بسيار بهم فشرده  اعالم 
در اصل آمر پشت پرده .   باالي مسئول اطالعات زندان  امر ونهي مي كرد همين آذرخش  دراصل. داشتند 

مدت هاي طوالني در شعبه اطالت به . نامبرده در سلول خودش كمتر ديده مي شد .  اطالعات  آذرخش بود 
خلقي ها در همين بخش زندان كه در حيطه تصرف و حاكميت بي چون و . كار و بار اطالعات مشغول بود 

 زير نظر را  خدايي مي كردند و اعدامي ها"٢ بالك" و" ١بالك"ان بود ؛ همانطوري كه خادي ها در  چراي ش
اعدامي ها را دركوته  " ٦ بالك " و " ٥بالك "، " ٤بالك"  - "زون" -" ٣ "داشتند ؛ اين ها نيز در بالك هاي

 به "٤بالك". (  باني  قرار مي دادند شديداً تحت نظارت و ديده،  تا روز اعدام " ٦بالك "قفلي هاي منزل اول 
  ) .زندانيان جنائي اختصاص يافته بود 

 آذرخش كه شريك تمام جنايات منصور هاشمي در بدخشان  مي باشد  هم اكنون در قالب رئيس عمومي اتاق 
پرياليزم هاي تجارت  دولت دست نشانده امپرياليزم  جنايت كار امريكا در كابل براي  منافع  صاحب اولي اش ام

  .] سياسي اش ادامه مي دهد-روسيه ؛ همچنان  به كارو بار اطالعاتي 
را منحيث اخواني ضد ) انجنير صديق (  اطالعاتي زندان عالقه خاصي نداشتند كه - مسئولين سياسي ]٢[

خاد سياست . دولت  تبليغ نمايند در اصل  براي حفظ هويت اصلي انجنير موصوف چندان عالقه نشان نمي داد 
خاد زماني كه تشخيص ميداد زنداني زير شكنجه ضعف هاي دارد كه .  در مورد  زنداني مورد نظر فرق ميكرد
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مي تواند وي را بجانب خود متمايل سازد و زنداني در درون تشكيل منصوبه اش  جايگاه خوبي داشته و ميشود 
براي حفظ هويت قبلي زنداني بمثابه .  اشدوي را در خدمت اطالعات خود داشته ب) خارج از زندان( در آينده  

 انقالب "عنصر تسليم ناپذير و خطرناك و چه و چه توسط ساير عوامل نفوذي خود در ميان تشكيالت دشمنان
اشتند؛ اما از ند درون تشكيل خود كدام موقف خاصي و يا آناني را كه در.  تبليغ ميكرد"ثور و مرحله تكاملي آن

  .كرد ظ ميهم در زندان بگونه اي حف، آنان راحساب مي شد و تحركات كافي روي شانلحاظ سن و سال و نيرو 
در البراتوار رياست جنگلك با  )  ١٣٣٨سال (  سال پيش از آن روز٢٣ محسن وارسته  مرد مسني كه - ]٣[ 

د درهمين روزي شاهپور شهي. يكجا كار ميكرد  كه باروسها متخصصين شوروي و با يكي از خويشاوندان نگارنده
 وارسته  با آنكه مسئول بخش فرهنگي  ساما بود ،  قيدش ":در مورد ايشان چنين گفت ) پنجره چپ ( سلول 

در روزي كه سيدال سخندان  در حالت كوما در شفاخانه  علي آباد  روي بستر ! را چهار سال تعيين كرده اند 
ي بدون استثنا اجازه داخل شدن در اتاق سيدال ظف كرده بوديم كه به هيچ كسؤافتاده بود  مايك  رفيق را م

ساعتي بعد كه داخل اتاق سيدال شديم ؛  با حيرت  ديديم كه وارسته صاحب باالي سر . سخندان را  ندهد 
 سخت خشمگين همه رفقا از اين كارش. معلوم نشد وي چگونه داخل اتاق شده بود !  سيدال ايستاده است 

ما پ هم ، رابطه  وارسته  صاحب با شاهپور و دو يا سه تن از اعضاي مركزي  سادر درون  پنچره چ- "شده بودند
،  )كه با وارسته صاحب  هم سلول بوده (قرار گفته ي يك تن از زندانيان . ؛حتا نماي دوستانه  هم نداشت

درقالب ) استخبارات آن وزارت  زير پوشش چپ انقالبي( وارسته صاحب ويك تن از صاحب منصبان وزارت دفاع 
  .باهمديگر داشتند تعلقات مذهبي و قومي ، تماس بسيار نزديك  و سوال برانگيزي 

ايشان در اين . از سياست دست كشيد و آزاد گرديد، به ادبيات پرداخت ) رسماً( براهني كه در زندان شاه - ]٤[
موده  تا مانع نسل جوان  را داير ن"حافظ شناسي"اواخر نسل جوان را بسوي ادبيات سمت و سو داده كورسهاي 

براهني ، كه مي توان ويرا يكي از دانشمندان بلند پايه  . پوينده و تغيير طلب به سوي مبارزه سياسي گردد 
  چرا من ديگر شاعر نيمايي "ادبيات در سطح جهان دانست ، فشرده نظرش را راجع به شعر خوب  در اثرش 

 بدين ترتيب شعر ، سلطان بال منازع اجراي زباني در ": ند چنين بيان مي ك) ١٣ سطر ١٢٥صفحه  ( "نيستم 
 اصلي كه زماني قشر هنرمندان -اين حكم ، ما را به اصلي بر مي گرداند  "خدمت  هيچ چيز جز خودش نيست 

وشاعران و نويسندگان وابسته به بورژوازي اروپا هنر را براي هنر مي خواستند ، نه براي شكستاندن ساختار هاي 
. ي بر وابستگي  مادي و معنوي اكثريتِ زير ستم و استثمار ، و نه براي  تغيير جامعه و انساني ساختن آن مبتن

  :مي نويسندچنين  " اسـناد سـاواك "آقاي داكتر براهني در مقدمه مقال اش  تحت عنوان 
قا يك سال پس ، دقي١٩٨٠ آنچه خوانندگان محترم ذيال ميخوانند ، ترجمه مقاله اي است كه در سال « 

 نگارش -٢ " ؛ ". از انقالب ، در مجله معروف  نيشين كه در نيويارك چاپ ميشود ،  به قلم من درج شده است 
مقاله در باره دوره خاصي از خفقان در كشور ، از ديدگاه من ، كه هرگز ، و در هيچ مرحله اي ، عزم ورود  به 

رهني با آنكه در ظاهر به خواننده  اش تلقين مي كند كه  هرگز ، آقاي ب[. "عرصه سياسي را نداشته ام و ندارم  
و در هيچ مرحله اي عزم ورود به عرصه سياسي را  نداشته و هم اكنون ندارد ؛ مگر به گونه اي  بسيار ظريفانه 
 سياست ميكند ؛ چونكه هدف ايشان از كار و بار ادبي روشنگري طيف عالقمند به ادب ميباشد كه اين خود در
نفسش جز سياست كردن مفهومي ندارد ؛ زيرا ايشان قشر روشنفكرحيطه روابط اشرا به كورسهاي تدريس 
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در اصل مانع حركت اينان بطرف نهاد هاي سياسي و مبارزي كه بر عليه رژيم جمهوري . ادبيات فرا ميخواند 
 گرفته ]ر كمر بسته اند ؛ ميگردد اسالمي وابسته به امپرياليزم  ميرزمند و براي سرنگون كردن اين پديده منفو

بادرنگي مختصر، بر پاره اي ازعملكرد هاي جمهوري اسالمي ايران ميتوان  ماهيت اصلي « (شده از مقاله اين قلم
نگرش رضا براهني و اســناد « (اين نوشته كه فرازي دارد ) . ستيزمند . با نام مستعار ش» آنرا بر مال  نمود

؛ نوشته شده ... ات  انحرافي براهني  در رابطه با  كتمان  ارتباط خميني  با امپرياليزم  و، در نقد نظر) » سـاواك
 www.baaba.eu و   www. afghan-german.de  له فوق تا كنون  بروي صفحه  سايت هاي امق. است 

  .   برقرار ميباشد " پيام آزادي "و سايت  
تاريخ ( » افغانستان الگوي دموكراسي امريكائي از تحميل تروريزم تا صدور دموكراسي « كتاب ٢٢٢حه  صف]٥[

   ) .٢٠٠٥ جنوري -١٣٨٣نشر ماه دلو 
اعالم مواضع "قبل از عنوان  )  ٢٧/٤/١٣٥٩تكثير از هجاما مورخ  ( »اعالم مواضع ساما«  درصفحه اول ]٦[

در پيشاني صفحه اول آن نوشته شده ؛ و در  » م اهللا الرحمن الرحيمبس «،"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
  : چنين آمده ) در زمينه سياست داخلي ( و عنوان بعدي ) اهداف ( زير عنوان 

 كه انعكاس دهندهء راستين خواسته و آرمان هاي ملي و تأسيس دولت جمهوري اسالمي مردمي «     
   .»دموكراسي مردم افغانستان باشد

  .»   عفو بين الملل«از نشرات »  رساله افغانستان  شكنجه زندانيان سياسي« از ]٧[ 
* * * * *  
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  :  »پنجره چپ« نخستين  تكان حادثه  ناگوار در -١
    

پنجره "آغازين تكان حادثه اي ناگوار،  زندانيان خورشيدي بود كه ١٣٦١روز دوم و  يا سوم سنبله سال 
  .  را به حركت در آورد "چپ

سرو .  پيچيد " ٣ بالك"بلي ، دريكي از همين روز ها ، سر و صدايي درفضاي دهليز و زينه ي منزل سه 
نكريت تا اينكه آواز برخورد چكمه هاي سربازان مزدور بر روي سطح كا. صدا ، لحظه به لحظه بيشتر شده رفت 

هاي زينه منزل چهارهمراه با صداي گامهاي زندانيان و گپ و گفت نامحسوس و گنگ آنان در ] پِله[شده ي پته
تمام زندانيان درون قفس  با . و به گونه اي  به درون پنجره چپ منعكس گرديد . دهليز  منزل چهار  پيچيد 

تند ، تا ببينند چه گپي تازه اتفاق افتاده ، و حيرت و هيجان و دلشورگي به دروازه  اصلي پنجره چپ چشم دوخ
سرباز مؤظف ، كليد .  همه از جايشان بلند شدند ) تقريباً(چپي هاي درون قفس. علت اين سر و صدا ها چيست 

اعضاي رهبري ساما با چهره هاي .  را گشود "پنجره مرگ"را به داخل قفل چرخاند و در پي آن  دروازه آهني 
م در پيشاپيش صف زندانيان  تازه وارد ، كه بدنبال آنان سه يا چهار تن  چپي و تعدادي روشن و لبان متبس

    .مربوط به تنظيم هاي اسالمي قرار گرفته بودند ؛ با اسباب و اثاثيه دست داشته ي شان نمايان  شدند
اشي هاي  پنجره چپ  زيرنظارت بسيار شديدي  قوماندان عمومي ، اطالعات زندان ، سربازان خاد ، ب

و ساير ديده بانان   ، عوامل نفوذي خاد در قالب زنداني چپ و راست ، اطالعاتي هاي آموزش ديده ،"٣بالك"
دستور داده (...) از همين سبب خداي اصلي زندان پلچرخي ؛ يعني جنرال روسي. مزدبگير قرار داده شده بود 

 چنبر امنيت تمام عيار مزدوران رنگارنگش قرار بود تا اعضاي رهبري سازمان ساما را به همين پنجره كه در
  .داشت ؛  انتقال بدهند 

دروازه آهني پنجره با همان صداي اندوه آفرين هميشگي اش كه باز شد ، رفقا  هريك انجنير نادر علي 
 ساير شاهپور قريشي ، داكتر واحد رائين ، انيس آزاد ،  انجنير زمري ، ضابط ضياء و ، مير ويس ،) پويا(دهاتي 

قفس " يا  " پنجره چپ "اعضاي رهبري و كادر هاي ساما با چهره هاي باز و با لبخند مهر آفرين يك يك وارد 
پنجره " به تعقيب آنها شمار زندانيان ديگر نيز با اسباب و اثاثيه دست داشته ي شان  به داخل ند و  شد"مرك

و با آنها جور . قا تا نزديك دروازه اصلي سلول شتافتند چپي هاي داخل اتاق همه به پيشواز رف.  پا گذاشتند "...
به خاطرم نمانده كه رفقا توشك و كمپل . اسباب و اثاثيه آنانرا گرفته جابجا كردند . بخيري و بغل كشي نمودند 

 قسمت بهر رو ، بستره هايشان در. و بالشت ؛ يعني بستره  هاي خود را آورده بودند و يا باشي بعداً برايشان آورد 
 خسته و مانده شده "٣بالك"هايي از سلول  پهن شده هر يك شان كه معلوم ميشد در جريان نقل و انتقال به 

   .بودند ، بر روي توشك هايشان نشستند
 "جور بخيري و احوال پرسي هاي بسيار گرم ، برادرانه و رفيقانه اي كه ميان  همزنجيران تازه وارد و

منتها در اين سلول گرم جوشي و . ايج بود ، اينجا هم به  وضاحت  ديده ميشد ها ر  هاي داخل سلول"كهنگي
) همچنان  اعضاي رهبري ساما ( صميمت و ابراز احساسات ميان طرفين ، شكل ديگري داشت ؛ زيرا كه ما همه 

 چه -  كه حيثيت هزار بار باالتر از ارگ كارمل ميهن فروش را دارد-ميدانستيم ، سفارت شوروي در كابل 
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احوال پرسي . خوابي براي اين نجيب ترين  و دلير ترين و آگاهترين فرزندان آزاديخواه اين سر زمين ديده است 
ما . ها و جور بخيري ها ، بسيار بسيار پر حرارت و صميمانه ؛ ولي شتابزده و آميخته با هيجانات و اضطرابات بود 

نتقاالت لعنتي آغاز شود ، و اين بار ما را از اين پنجره به كدام  فكر مي كرديم شايد لحظه اي بعد باز هم نقل و ا
زندانيانِ هم سازمان ، بويژه . اساساً زنداني در يك سلول بهيچوجه ثبات و استقرار نداشت . جاي ديگر  ببرند 

ان به درنگ آناني كه  اعتماد و باور متقابل بر روابط سياسي و يا تشكيالتي شان حاكم بود ، به علت عدم اطمين
مهمترين شاخص هاي . ، مي كوشيدند ) ولو براي مدتي بيشتر از يكي دو ساعت( واستقرار در يك سلول 

حوادث و اتفاقاتي را كه درساير سلول ها بر آنان گذشته بود ، يكي به ديگري  بازگو نمايند ، تا يكطرف اگر به 
 به سازمانش و يا به فاميلش و -ي را به بيرون از زندان گونه اي از بين برود ، طرف ديگر راز ها و گفتني هاي  و

شماري از اعضاي سازمان ساما  كه قبل از آمدن رفقاي رهبري شان در اين قفس زنداني .  انتقال بدهد -... يا به 
 من و شماري از. بودند ، با رفقاي مركزي و كدر هاي سازمانشان  در تماس آمده ، همه با هم به گفتگو نشستند 

مثل شاهپور قريشي كه از اوايل دهه چهل ( اعضاي رهبري سازمان كه از سالها پيش هم ديگر را مي شناختيم  
همديگر را مي شناختيم و بعد ها هر دو كارمند رياست  احصائيه و پالن وزارت تعليم  و تربيه  شديم ، و يا 

حبت هاي داشتيم ؛ همچنان استاد دوست يكي از نيز ص)   ...داكتر  واحد و يا انجنير  نادر علي رهبر سازمان و
  .رفقاي شجاع و بسيار مهربان سازمان اخگر ؛ نيز با رفقاي ساما گپ ها و سخن هاي داشت  

  
  :  » پنجره چپ « ا ها درـپ نمـذرا به چـي گـ نگاه-٢
   

انتقال داده  شده در اين سلول  نيز مانند ساير سلول هاي زندان پلچرخي شماري از عناصرِ به ظاهر چپ ، 
  :بود 

 سمت "١بالك"نخستين فرد از اين طيف ، استاد صديق بود كه قبالً هم در باره اش  نوشته بودم كه در 
  در برابر ديدگان هم سلولي هايش ، بر روي  سطح  اتاق نشسته پاهاي 61غربي در روز اعتصاب عمومي جوزاي 

.  نيز در همين اتاق حضور داشت ؛ داشته چرب كرده بود  را با ادويه ي دست"١بالك"كثيف يكي از جالدان 
 رفقا در روز هاي پايوازي بعد از اينكه قسمتي از غذا  هاي متنوع  و خوش مزه اي را كه فاميل "١بالك"در 

هاي  شان طبخ كرده و با خود مي آوردند ، در ميان زندانيان بي پايواز تقسيم مي كردند ؛ متباقي آنرا  با هم 
 ي همان روز توسط زنداني مؤظف آورده ميشد ، از بس بي انرژي و "قره وانه"بعداً كه . صرف مي نمودند يكجا 

 به تشناب  برده خالي - خپ و چپ - ، اغلباً آنرا "زندانيان خورده خورده از آن دلزده شده بودند"بي مزه بود و 
 بعد ازاينكه غذاي هاي خوش مزه و "تاد صديقاس". مي كردند و قروانه را مي شستند تا سربازان متوجه نشوند 

 نفرزنداني هم اتاقي را نيز  مي خورد ، از همين سبب 13متنوع را نوش جان ميكرد ، لحظه اي بعد غذاي ده يا 
 صديق "  و يا " صديق شكم كته "وي را كه در پر خوري و بزله گويي در ميان زندانيان  مشهور شده  بود ، 

 صديق جان معلم كه استاد دوست را به چنگ خاد انداخته بود ، با  نجيب زنده ياد عضو . مي گفتند "مسخره 
  نيز نقش تاريخي نجيببگونه اي در شناسايي استاد يعني معلم صديق  . رهبري ساوو در يك مكتب معلم بود

  .اش را بازي كرده بود 
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  در اين پنجره انتقال داده بودند "افغانمير " مرموزي را  باظاهر آراسته ، به نام شخصدر جمله چپي ها ، 
كه با )  آورده بودند"پنجره"به گما ن اغلب وي را چهار و يا پنج روز بعد از انتقال رفقاي رهبري ساما به اين (

در  . " وي از جمله اعضاي ساما است": مي گفتند . چشمان جستجوگرش زندانيان اتاق را يكايك مي پائيد 
اين شخص مرموز كه « گيز من و يكي دوتن ديگراز رفقا به اين نتيجه رسيده بوديم كه همان روز هاي هول ان

چنانچه بعد از رهائي از زندان من [  »  مي باشد " سازا "در قالب ساما  قرار داده شده از زمره  اعضاي  سازمان 
در مورد خالقداد بعد ها . ودم وي را با يكتن از اعضاي خاد بنام خالق داد كارمند وزارت تعليم و تربيه ديده ب

  ]   صحبت خواهم كرد 
وي در . كه از پشتو زبانان كشور بود ، يك جا با  رفقاي ساما  وارد اين سلول شد ) بريالي(زنداني  سومي 

ميان زندانيان به خاطر داشتن  قد بلند و  هيكل قوي و ابروان  پرمو و بروت هاي غلو و آواز بلند و غُورش  
كه بر  اين شخص بعد از چندين جمله اي.  توجه مي كرد ، طوري كه فراموش بيننده نمي شد بزودي جلب

زبان مي راند ، يكبار ببرك كارمل را  با آواز بلندش  دو و دشنام ميداد و موجب تعجبي آميخته با ناراحتي  
ر باره وي بيشتر خواهم بعداً د(ساده انديشاني مي شد كه وي را شجاعتر و استوار تر از خود مي پنداشتند 

   .)نوشت
همينطور ) كه  در بخش هاي قبلي د رموردش صحبت شده و  باز هم صحبت خواهد شد(آقاي  سرحدي 

  .همزمان با رفقاي ساما به اينجا انتقال داده شد 
)  صحبت خواهد شد- بنا بر ضرورت -كه در بخشهاي قبلي درباره وي صحبت شده و بازهم (بصير بد روز 

  . ز انتقال  اعضاي رهبري ساما در اين پنجره حضور داشت قبل ا
 در رابطه با كارگاه " ...  از جنايات خا طرات زندان يا شمه اي"كه من در بخش دوم ) شفيق اهللا (همچنان

 پيش از زندان در باره اش اشاره كرده ، وعده داده بودم كه در بحث هاي آينده در موردش بيشترخواهم نوشت
    .  حضور داشت" پنجره "به اين سلول ، وي در اين آوردن من 

چهره اش كوچك مي نمود و در وسط  . شفيق جوان خوش سيما و بلند قد و داراي اندام ورزيده بود
بسان بدروز لباس سياه مي .  به چشم مي خورد - نه چندان كوچك -دوابرويش يك خال سبز كوبيده شده 

زماني كه عمالً در كارگاه به كارآغازكرد و ديگران را نيز به . اشت پوشيد و با او گشت و گذارهميشگي د
 اتاق "روزي كه غرض كدام كاري به  . كاركردن در آنجا تشويق مي نمود ، سواالتي در ذهنم شكل گرفت 

ترا بكدام اتهام  دستگير كردند ؟ !  شفيق جان":   آمده بود ، در حضور شماري از رفقا ازوي پرسيدم "محصلين
 توخي ":  وي با چهره باز ، در حالي كه خجالت ناشي از دروغ در سيمايش بازتاب يافته بود ، چنين گفت "

نقل  ( "زنداني كردند ] مرا[صاحب ، من پسر خوانده اناهيتا راتب زاد هستم به خاطر حمل يك تفنگچه مره 
ا اين صراحت ياد مي كرد تا به شنونده بگونه وي به خاطري از رابطه اش با اناهيتا راتب زاد ، ب) .  بقول مستقيم 

اين جوان كه به يكي از فاميل هاي سر شناش و ... .  اي حالي نمايد كه از نفوذي هاي سازمان رهائي بوده 
 منزل دو سمت غربي اتاق دوم دست راست كه وي و "١بالك" كابل تعلق داشت ، روزي  در "٤كارته"پولدار 

  مدتي در يك كشتي يوناني در بحيره مديترانه مشغول كار شدم ": د ، چنين گفت بدروز با ما هم سلول بودن
با همين پول ديوار ها و سقف  اتاقم را با چوب بسيار قيمتي ... وازهمين طريق پول هاي زيادي  بدست آوردم 
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ميدان هوائي بگرام ،  باالحصاركابل ، در ١٣٥٨ اسد سال 14و در جريان   قيام  ..." ؛ "...مسطح و ديزاين كردم و
در اثنايي كه لباس نظامي هوائي به تن داشتم و كانديد فراگيري  مسلك پيلوتي در شوروي  شده بودم ، اعضاي 
سازمان اكسا داخل ميدان هوائي شده ميخواستند مرا دستگير نمايند ؛ مگر يكي از جنرالهاي روسي كه نسبت 

بلي ، شفيق اهللا جان با بيان اين ) . نقل به قول مستقيم . ( "بمن نظر خوب داشت ، مانع بردنم به اكسا شد
مسايل مي خواست شنونده هايش را به اين باور برساند كه وي يكي از اعضاي نفوذي سازمان رهائي افغانستان 

ازحركات و اطوار و شيوه صحبت و معاشرت وي پيدا . در ميان صاحب منصبان ميدان هوائي بگرام بوده است 
وي گاه گاهي يا براي كار .  مي باشد "حزب دموكراتيك خلق "ازنازدانه هاي بخش استخبارات بود كه 

. استخباراتي و يا غرض رخصت  تفريحي و ديدن از اعضاي  فاميلش به خارج از  زندان انتقال داده ميشد 
(  يك كشيده بودند دريكي از  روز هايي كه  زندانيان  منزل دوم  سمت غربي  را براي تفريحي به صحن بالك

، متوجه شدم كه  كسي از ) آنوقت به زندانيان اجازه مي دادند كه  به صحن شمالي سمت شرقي قدم بزنند 
بدون آنكه سرم را بطور محسوس بلند . كوته قفلي  منزل دوم سمت شرقي با اشاره دستش سالم مي فرستد 

دستش را ) بولد عابدين  محصل صنف اول ط(لدين ديدم فخرا. نمايم ؛ چشمانم را به طرف باال تمركز دادم 
. بعداً سيماي شفيق از عقب پنجره گك نمايان شد كه او هم سالم داد . سالم وي را جواب دادم . تكان مي دهد 

 "روز بعد باز هم در عين همان ساعت . ايندو را گويا از سمت غربي  به سمت شرقي طور جزايي برده بودند 
فردا و يا پس فردا كه ... . وي نيز سالم داد . سر شفيق هم نمايان شد . پنجره گك سالم داد  از عقب "فخرالدين

در سلول ما كه نزديك  پنجره آهني دهليز منزل دوم سمت غربي موقعيت ظف ؤسرباز م. روز پايوازي بود 
 شفيق را درروز هاي  من و يكي دو تن از  زندانيان داخل سلول كه"...شفيق اهللا ولد "داشت ، آمده و گفت 

تفريحي در كوته قفلي منزل دوم سمت شرقي ديده بوديم ، به سرباز گفتيم كه وي را به  منزل دوم سمت 
سرباز در حاليكه دو يا سه بكس كاالي زندانيان را با خود حمل ميكرد ، نام يكي دوتن  زنداني .  شرقي برده اند

ما همه بي صبرانه منتظر پايوازان . يق دهليز را پيمود و پائين رفت ديگر راخوانده ، بعداً به خاطر پيدا كردن شف
بيست دقيقه يا بيشتر نگذشته بود كه بار ديگر همان سرباز برگشت و در برابر  دروازه ي سلول ما  . خود بوديم 

رگردان  چرا نمانديد كه در اتاق هاي ديگه صدا كنم  چرا مره س": آمده با خشمي آميخته با انتقام  گفت  
 بعداً شروع كرد به جار ". كدين در سمت شرقي بنديا گفتن كه شفيق اهللا در سمت غربي منزل دو مي باشه 

وقتي متيقن شد كه شفيق اهللا در هشت اتاق سمت غربي نيست ، در حاليكه خسته .  زدن نام وي در دهليز 
بعد كه باز هم  در همان ميدان قدم مي روز . بنظر مي رسيد چيزي زير لب گفته از دهليز منزل دو خارج شد 

من  بعد از اينكه متوجه شدم كه سربازمؤظف چندين . زديم ، صورت فخرالدين ازپس پنجره گك نمايان شد 
 ": متر دورتر از زندانيان ، با كدام سربازي ديگر در حال صحبت است ، آنگاه با احتياط  از فخرالدين پرسيدم 

شفيق بروي توشك افتاده تب دارد بلند شده نمي تواند ميگويد سالمم را به ": وي گفت كه "شفيق كجاست؟ 
بلي ، . درروز ديگر در عقب پنجره گك آن سلول ، نه فخرالدين و نه كسي ديگر، ديده نشد . "رفقا برسانيد 

 فاميل و يا شفيق را به خارج از زندان انتقال داده بودند ، يا براي كدام عمليات استخباراتي و يا براي ديدن
  ."تجديد قوا"استراحت و
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وي كاراته را در . امين جان از اهالي و دلير پنجشير ، خوش سيما ، آرام  ، سنگين ، كم گپ و مؤدب بود 
يكتن ار ( بعد از رهائي از زندان بحيث باديگـارد محـبـوب  اهللا كوشاني . آموخته بود ... نزد يكي از خادي ها 

 " تا بررقم زدند سال حبس را به نامش 20تعيين گرديد ، اين جوان كه بعداً مدت ... ) رهبران  سازمان سازا و 
  .  اش بيفزايند؛ همچنان با اعضاي رهبري ساما  يكجا داخل  پنجره چپ شد "اعتبار مبارزاتي 

. ده شد  آور"پنجره" پنجشير بود ، همراه با ساير اعضاي رهبري ساما به اين دليرزبير كه وي نيز از اهالي 
اين جوان در برابر  برخي از چپي ها نمي خواست و يا نمي توانست نفرت و خشونت . قد نسبتاً بلندي داشت 

  . اشرا پنهان نمايد 
 با آنكه زير نام ،انجنير حسين  برادر زبــير روابط رفيقانه اشرا با سازايي ها در زندان پنهان نمي كرد [ 

من "ود ؛ ولي ازعضويتش در اين سازمان انكار  نموده گاهگاهي مي گفت  سال حبس شده ب20ساما به اصطالح 
به مثابه نخستين ريفورم دل خوشكن و » مصالحه ملي « ."سامائي نيستم بعد ها مي فهميدكه من كي هستم

ئي در جريان رها. عوام فريبانه براي دولت پوشالي نجيب ، از جانب روسها  پيكره بندي شده ؛ بعداً نافذ گرديد 
زندانيان سياسي ، آناني كه نصف حبس شانرا سپري كرده بودند ، رها شدند ؛ ولي انجنير حسين برادر زبـير،  با 

به شمول موسي جان (   زنداني را كه نصف حبس شانرا سپري نكرده بودند ٨٠صالحيتي كه داشت  حدود 
 بنا بر گفته ي اعضاي -ري كرده بود  سال قيدش ، صرفا پنج سال آنرا در زندان سپ20عضو ساما كه از مدت 

   . ]؛ شخصاً ضمانت نموده از زندان بيرون  آورد )  بعد از رهايي از زندان مفقود االثر گرديد -فاميلش 
دو يا سه شب از آمدن رفقا به سلول نگذشته بود . زبير در داخل سلول از آقاي سرحدي  حرف مي شنيد 

 با آب " نوكري وال "تا زنداني ، قطار ساير آفتابه ها به نوبت گذاشتم كه من طبق معمول آفتابه ي آب را در 
زندانيان يكي دو تن از همزنجيران شانرا مؤظف مي كردند تا  امور درون اتاق مثل پر كردن [ پايپ آنرا پر نمايد 

 -  تن ديگر مي رسيدبعداً نوبت به يكي دو.  ساعت  انجام دهند 24را در ...  و" قره وانه "ظروف از آب و آوردن 
شمار زندانيان در اتاق بيشتر شده بود ، ازآن قسمت اتاق  ] .   به همين ها اطالق ميشد" نوكري وال "اصطالح 

. مي خواستم با يكي از رفقا صحبت نمايم . كه همه  به خاطر  پرشدن آفتابه هايشان گرد آمده بودند ، دورشدم 
  براي اينكه - بعضاً -خادي ها . (  نوبت آفتابه ام را تغييرندهد در جريان صحبت متوجه بودم كه كسي جاي

زندانيان را با هم در تقابل قرار بدهند آفتابه آنان را كه در مقابل تشناب به نوبت  گذاشته مي شد و يا ظرف 
، به نوبت   نفره  تخصيص داده بود  150 براي يك اتاق -  بعضاً - غذايشان را در رديف منقل اي كه اداره زندان

آفتابه  ديدم جواني كه نزديك پايپ آب نشسته ،... )  پهلوي هم قرار داده مي شد ، از جايش بيجاي مي كردند 
از واكنش اين ناشناس تازه وارد ، در ! ام را بر داشته با خشونت  از نوبت كشيد و به نزديك ديوار گذاشت ؟

 كه در همان  قسمت ايستاده وبا تعدادي زندانيان سرحدي صاحب را. تعجبي آميخته  به سوال اندر شدم 
، با معذرت از آن حلقه ، اندكي دورتر برده جريان خشونت اين جوان ناشناس را به وي گفته و  صحبت مي نمود

...  . توزانه اين جوان مرا نسبت به وي مشكوك ساخته  در اخير صحبت عالوه نمودم كه حركت ناهنجار و كين
او شما را نشناخته .  زبير كار بدي انجام داده است " هميشگي اظهار داشت كه "محبت"سرحدي  با همان 

 را طور بيان كرد  توگوئي آمري به " من مي گويمش "سرحدي صاحب جمله ي  . "... من مي گويمش . است 
ي رهبري  درهمان شب ، جريان چگونگي واكنش  اين جوان پر كينه را با يكي از اعضا.  مادونش خواهد گفت 
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 كه معلومات كسب شده در موارد  مختلف از جمله شناسايي افراد مشكوك و خادي هاي را كه تازه -ساما 
 من باالي اين ": در اخيرصحبت ، عالوه كردم .   گفتم -شناسايي مي كرديم با همديگر در ميان مي گذاشتيم 

شگي در حاليكه با تĤثر و افسوس  سر خود آن رفيق  به همان نرمي  و مهرباني همي . "شخص مشكوك شده ام 
باديگارد  ) زبير (  شما درست درك كرده ايد موضوع پيش خودتان باشد وي ": را  تكان ميداد ، اظهار داشت 

زبير بعد از آن شب ، هر زماني كه با من روبرو مي شد ، چشمش را بر زمين دوخته از .  "داكتر كريم بها است 
ان  ندامت گونه وي را به سرحدي گفتم  وي با تبختري  كه مي كوشيد در چهره اش جري. پهلويم مي گذشت 

 بلي خوانندگان عزيز، آقاي سرحدي در "...  من فهماندمش كه غلط كرده ": منعكس نگردد ، چنين گفت 
شي آقاي سرحدي  به خاطر برحق جلوه دادن اعدام شاهپور قري. همين سلول باالي همچون افرادي نفوذ داشت 

 طوري كه  در جريان دفاع از خودش  در محكمه دولت پوشالي كه از طريق - بريده  بود ساماكه از سازمان [ 
 سمت شرقي ، نيز آنرا ديدند و شنيدند ؛ "١بالك" در - بشمول من-راديو تلويزيون پخش شد و زندانيان 

قبل از اعدام وي ، در درون  سلول ]  "تروريستي هيچگونه ارتباطي ندارم...  من به اين سازمان "چنين گفت 
 چريك هاي "چريكهاي  وي را بنام . شاهپور در شمالي چريك هاي زيادي دارد « : تبليغ نموده مي گفت 

  .  »  ياد  مي كنند "شاهپوري 
ها  " اعدام"بعد ها به  مورد مشابه در رابطه  چنين. (  از زندان خارج كردند " اعدام "زبير را بعداً بعنوان 

  ) .صحبت خواهد شد 
  

       :اووـس سازمان با يك تن از اعضاي  يـادر علـ سخني در باره صحبت  زنده ياد انجنير ن-٣
  

از زبان رفقاي ساما  هميشه  اين  ) 59ميزان يا عقرب سال  ("٢بالك" از آغازين روز هايي  انتقال ما در
  : گپ شنيده مي شد 

بعد از ضربه خوردن ساوو ، دو باره ) نشي عمومي كميته مركزي ساوو اشاره به م ( "داكتر صاحب هادي"« 
به سازمان ساما مراجعه كرده ، روي اختالفات مذاكره صورت گرفته ، شكل دولت يعني جمهوري اسالمي در 
برنامه ساما  به جمهوري دموكراتيك تغيير داده شده ، و مسئوليت كميته تحقيق و تئوريك به داكترصاحب  

عمل مي ) ساما ( رفقا مشتركاً در يك سازمان . از همين سبب  ديگر ساوو يي وجود ندارد . رديده است محول گ
  »نمايند 
در اين مورد كه كدام رفيق ساوو اين خبر ساختگي را پذيرفته و كدام رفيق آنرا رد كرده و كدام رفيق   ( 

  .) در پي صحت و سقُم اين خبر برآمده است ، بعد ها  خواهم نوشت 
بالك " در 1360من  در ماه  سنبله سال . اين شايعه در سراسر زندان در بين چپ انقالبي پخش شده بود 

 كه مي پنداشتم پايوازش با يكي از رفقاي مركزي سازمان مي تواند رابطه ، سمت غربي  از يك رفيق ساوو "١
در . اما  از طريق پايوازش معلومات بگيرد  خواستم تا در مورد وحدت سازمان ما ، با سازمان س،بر قرار نمايد 

اين خبر كذايي روي منظور .  صحت ندارد "وحدت دو سازمان"پايوازي بعدي  معلوم شد كه خبر  به اصطالح 
با آنكه به . خاصي پخش شده بود ، تا اعضاي ساوو در زندان زير سرپوش ارتباط شخص بخصوصي قرار بگيرند 
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يي باور داشتم ، با آنهم  آرزو داشتم از مرجع مطمئن تري برايم گفته شود كه گفته ي پايواز آن رفيق  ساوو
زماني كه رفقاي ساما را به اين پنجره . قضيه وحدت دو سازمان ، بعد از گرفتاري رفقاي ما از چه قرار بوده است 

فيق مركزي ساما  را از يك ر"وحدت دو سازمان"انتقال دادند به اين فكر اندر شدم كه جريان شايع شده ي 
  .بپرسم 

 با هم ديديم  و با گرمي خاصي "پنجره چپ"از نخستين باري كه من و انجنير نادر علي زنده ياد درهمين 
به خاطرم نمانده در هنگام  انتظار و نوبت ( بعداً كه با  زنده ياد انجنير نادر علي . همديگر را در آغوش كشيديم 

ديدم ، با همان  چهره باز  و لبان پرخنده ) اتاق براي تفريحي بيرون مي شديم  تشناب بود و يا  در اثنايي كه از 
من با شما صحبتي  ) رفقاي ساما  همديگر شانرا انديوال خطاب مي كردند(رفيق توخي ": اش ؛ چنين گفت 

ه باشيد با  انجير صاحب  هر وقت خواست":  در جواب اين مرد آهنين اراده و با تمكين ابراز داشتم "...دارم 
 ":  وي با تبسمي مهر آفرينش چنين  گفت "كمال ميل صحبت خواهيم كرد ، من چه وقت پيش تان  بيايم ؟ 

خواننده گان  .  "...  هر طور ي شما خواسته باشيد ":  بي درنگ  گفتم . "نه ، نه ، من خودم پيش شما مي آيم
 كه قبل از دستگيريم بحيث  يك تواضع و شكسته قلم مني م-گرامي مبادا در اين فكر اندر شوند كه گويا من 

.   بزرگ نمائي مي نمايم- ساوو افتخار مبارزه انقالبي در آن سازمان كمونيستي را داشتم   باالييتن ار كدر هاي
من خودم را بمثابه عضو كوچكي از جنبش كمونيستي كشور دانسته ، ازبزرگي و بزرگ نمايي ، خود نمايي و 

خود مركز بيني ، جداًً اجتناب مي ورزم ، اين امراض بويناك روشنفكران خورده بورژوا را مي خود ستايي و 
من به خاطري اين مبارز بسيار شجاع و  با تبحر كه مرگ را ببازي گرفته بود ، . گذارم به آناني كه در فكر آنند 

صيت بزرگ اش رو بر زمين كرده و در برابر رفقايش ، در برابر مردمش ، شاخ و شاخچه هاي درخت پر بار شخ
بود  را به تصوير مي كشم ، تا به ني هاي ميان خالي و بي ثمر ؛ اما قد بر افراشته و باال بلندتر از درختان پر 

 -  شان "صداقت"كه با تبختر خود را واال تر و گرانقدرتر از ديگران مي پندارند و توقع دارند  سايرين به ( ميوه 
، حالي نمايم كه رهبران  شجاع و )  بي چون و چرا باور داشته و به آنان تأسي كنند  -چيزي كه فاقد آنند 

فرجاد جنبش چپ انقالبي كشور، در برابر رفقا و دوستان ، و در برابر  خلق هاي تحت ستم اين سرزمين، 
  . چيسان متواضع ، مؤدب ، صميمي ، صادق ، راستگو و راستكار بوده اند 

آن شب و  يا روز بعد آن  بود كه نمازگزاران از  نماز و راز و نياز و نيايش بعد از ظهر ، فكر مي كنم فرداي 
تازه فارغ شده بودند كه انجير صاحب  بعد از اينكه از نمازپيشين فارغ شد و متعاقب آن سوره اي از قران را به 

ن دست داشته اش را با حرمت و  و بعدِ آن، قرا . و دست دعا به طرف آسمان مراد كشيد .آهستگي قرائت كرد
و آنرا در پارچه هاي ظريفي ابريشمي پيچاند ، با استواري از جايش برخاسته به . احترام خاصي بست و بوسيد 

قسمي كه قبالً هم  ( از جايم بلند شده به پيشوازش شتافتم  . طرف توشك اي كه بروي آن نشسته بودم آمد 
ر ميان خريطه اي  جاداده و به شكل متكاي در آورده و در باالي توشك اشاره كرده بودم بالشت و كمپل را د
از وي خواهش كردم كه بر ) كه در طول روز بتوانم به آن تكيه  نمايم  متصل به پنجره آهني قرار داده بودم
ه  ن": درحالي كه بر پائين توشك مي نشست با تواضع و مهرباني گفت . جايم نشسته  به بالشت تكيه نمايد 

( بنابر چشمديد هايم در گذشته ، ميدانستم كه اژدهاي هزار دهان زندان  . "همينطور خوب است رفيق توخي 
، ابداً  اجازه نمي داد كه دو برادر ، دو رفيق ، بخصوص دو ) كه هر سلول آن به مثابه دهان وكام و دندانش بود 

 ، به  تنهائي و بدون دغه دغه خاطر ، گپ و رفيق از دو سازمان جداگانه  با گذشته مشترك در يك سازمان
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 انجير صاحب ما را در جريان ": با در نظر داشت  اين امر به  انجنير صاحب نادر علي گفتم . گفتي داشته باشند 
  وي با خيال راحت و بدون اضطراب "! ، اميد كه اين مشكل را در نظر داشته باشيد  صحبت تنها نمي گذارند

در رابطه با مشي  سازمان مي خواهم مطالبي را با شما در ميان بگذارم ، ببينم شما در اين " :در جوابم گفت  
انجير صاحب كه وي را .   جمله اش به آخر رسيده بود كه سر وكله  معلم صديق پيدا شد "مورد چه نظر داريد 

ير صاحب مي نشست با معلم صديق در حالي كه در پهلوي انجن. نمي شناخت مثل من از جايش تكان نخورد 
 . "انجنير صاحب اجازه است من هم از صحبت هاي تان مستفيد شوم": پر رويي آميخته با شرم ساختگي گفت 

زنده ياد انجير بر تعجبي كه در خطوط چهره اش نمايان شده بود ، به سرعت غلبه كرد و با لبخند هميشگي به 
خوش شدم كه شما هم . بت خاصي در ميان ما نيست  بفرمائيد  كدام  صح": طرف معلم صديق ديده گفت 

درپي آ ن  شفيق اهللا هم به همان شيوه وارد حلقه صحبتي كه آعاز نشده بود ، گرديد و بر روي  . "تشريف آوريد
 اجازه است انجنير ": با گفتن ] تحمل نتوانست  [ " طاقتش نيامد"بدروز  هم . توشك  همسايه پهلوئي نشست 

متوجه شدم كه استاد  . ي در عقب صديق و شفيق پيدا كرده  باالي دو كُنده  زانو نشست  جاي".. صاحب 
بر خالف سه تن اطالعاتي ديگر كه من از روي عمد در برابر شان بلند نشدم و آنان . دوست به طرف  ما مي آيد 

 جايم بلند شده با گرمي از استاد دوست ازرا به انجنير صاحب نادر علي معرفي هم نكردم ؛ اما اينبار به خاطر 
 به انجنير صاحب معرفي "اخگري " وي استقبال  كرده ، استاد را منحيث يك رفيق بسيار مهربان و شجاع

انجنير  صاحب نادر علي ميخواست كه  به احترام رفيق استاد دوست از جايش بلند شود ؛ مگر استاد . كردم 
 قبل مي شناختند با حرارت با  كه همديگر شانرا از سالهاآن دو. خود بنشست . نگذاشت كه وي  بلند شود 
من . به روشني نمايان بود كه سه تن ديگر در اين جمع چقدر  بيگانه و اضافي اند . يكديكر جور بخيري كردند 

 "حدس زدم  كه انجنير صاحب موضوع اصلي صحبت را در رابطه با مشي سازمان ساما ، به سبب حضور آن سه 
فرصت را غنيمت بس بزرگ دانسته خواستم  استاد دوست و آن سه تن .  باز نخواهد كرد "انده مهمان ناخو

 مراجعه دوباره  رفيق داكتر هادي  به "ديگر هم از زبان  رهبر ساما  بشنوند كه خبر پخش شده راجع به 
 خود غرضانه اي بيش نبوده  ؛ شايعه اي"... سازمان ساما و پيشنهاد مذاكره  به خاطر  امر وحدت ساوو و ساما و 

  :از همين سبب سوالم را اينطور مطرح كردم  . است 
   . "را ديديد يانه ؟ هادي شما داكتر صاحب ) اعضاي ساوو (  انجنير صاحب بعد از گرفتاري ما "

انجير صاحب نادر علي با صداقتي آميخته باحترام كه نسبت به  داكتر صاحب هادي داشت ، به پاسخ پرسشم  
واهللا  رفيق توخي از همان وقتي كه رفقا از ما جدا "   :  ا همان تبسم  نيرو بخش هميشگي چنين ابراز داشت ب

گرچه  يكي دو بار برايش . ديگر داكتر صاحب را نديديم ) اشاره به زمان بعد از انشعاب ساوو از ساما ( شدند 
خبر شديم احوال هم برايش رسيده  بود ؛ مگر سر احوال روان كرديم كه مي خواهيم شما را ببينم  تا جايي كه 

در جريان جواب صادقانه و قناعت   ."و درك داكتر صاحب معلوم نشد ، نه ، متأسفانه ديگر اورا هيچ نديديم 
بخش انجير صاحب ، شايعه دورغين وحدت دو سازمان در زندان ، در ذهن من و استاد دوست  همزمان تداعي 

  .  تعجب آميز به طرف همديگر ديديم شد ، هر دو با نگاههاي
بيان صريح و آشكار رهبر سازمان ساما در مورد رفيق داكتر ،  سال 27و در خارج از كشور، درست بعد از [ 

 رويا روي -  كه  خود اين شايعه را در زندان  حقيقت مي پنداشت -هادي را به يك تن از اعضاي مركزي ساما 
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(  ما چه ميكرديم از بيرون ": وي با ناراحتي چنين ابراز داشت . معلومات شدم انتقال داده ، در زمينه جوياي 
 ( "احوال رسيد بود كه  وحدت صورت  گرفته شما رفقاي ساوو را به سازمان  جذب كنيد ) يعني از مركز ساما 

الدين بود ؛ در در رابطه اين شايعه كه يكي از پخش كننده هاي فعال آن در زندان فخر) . نقل به قول مستقيم 
  ] . بخشهاي ديگر باز هم تماس خواهم گرفت 

در هر صورت انجير صاحب كه متوجه آن سه تن شده بود ، نخواست در قسمت مشي سازمان موضوعات 
به خاطرم نمانده كه استاد دوست با چه جمله اي سوالش را مطرح . الزمه را باز نموده در مورد آن بحث نمايد 

ب ساخته  ـن جدي انجير صاحب نادر علي را مخاطـمله اش را كامالً به خاطر دارم كه با  لحفقط مفهوم ج. كرد 
  . "انجنير صاحب  من مشي سازمان ساما را يك مشي رويزيونيستي  ميدانم":  گفت 

 طوري حساسيت نشان داد  كه با جديت و با  آواز "رويزيونيستي"انجنير صاحب نادر علي با شنيدن واژه 
از !  گُمِشكُو  استاد ، اين كلمات را استعمال نكن ": با ناراحتي ، در جواب  استاد دوست اظهار داشت آميخته 

ازيكي دو منطقه نام برد كه به خاطرم نمانده است . . .  [ دست همين كلمات و  كتاب هاي سرخ بود كه ما در 
اد  دوست  بالفاصله در رابطه با يكي از است . "رفقاي زيادي را در هنگام تالشي خانه ها  از دست داديم ] 

كه نقد استاد  مؤيد نقد من نيز .  عملكرد هاي ساما نقطه نظرش را با صراحت بيان داشت و آنرا به نقد كشيد
تشريح  صحبت در مورد چگونگي آن عملكرد  و موارد مشابه آن  از مسايل دروني جنبش چپ كشور بوده (بود 

انجير صاحب  مشابهت هاي ) . ، در هيچ بخش اين نگاشته  باز نخواهد شد راميبا عرض معذرت از خواننده گ
آن عملكرد را با  عملكرد هاي مبارزين فلسطين مثال داده بدينگونه از آن عملكرد ناموفق سازمان به دفاع  

شد ، اين مردصادق از جانب من ارائه )  ماليم و رفيقانه،با لحن آرام ( باداليلي كه در رد آن عملكرد .  برخاست 
نقد تان .   درست است رفيق  توخي ، اين يك عمل اوانتاريستي بود ، اينرا مي پذيرم": فروتنانه  اظهار داشت 

 ببينيد انجنير صاحب ، شما وقتيكه  استاد دوست در جريان ": من به ادامه حرفش  اظهار داشتم ". بجاست 
 گمشكو استاد اين ": ازمان بكار برد ، با اندكي ناراحتي گفتيد صحبت  مقوله روزيونيزم را در رابطه با مشي س

 را براي افاده  نادرستي اين عملكرد بكار " اوانتاريزم" ، حال  شما خود تان مقوله"... كلمات  را استعمال نكن 
تش منصرف انجنير صاحب ما هر گاه با علم  مبارزه طبقاتي  سر و كار داشته باشيم از كار برد  مقوال. برديد 

با يك لبخند گرمي )  كه بعداً در موردش بازهم خواهم نوشت ( اين مرد بسيار شجاع   . "... شده نمي توانيم 
  ... .بخش فضاي صحبت را  رنگي  رفيقانه تري بخشيد 

  
    :رخيــدان پلچـي در زنـالبـپ انقـاز گزاردن چـذرا  پيرامون نمـث گـ بح-٤
  

و .  نياوردن اين ركن مهم اسالمي ، در زندان هاي كشور هاي اسالمي به طور اعم مسئله  اداي نماز و يا بجا
و همينطور در زندان هاي جمهوري اسالمي ) در زمان جنگ مقاومت ضد شوروي ( در زندان هاي افغانستان 

ون ايران  به طور اخص ، در ميان طيف چپ انقالبي اين دو كشور هميشه مطرح بحث  قرار داشته است ، بد
  .آنكه در زمينه ادا كردن و يا بجا نياوردن آن  به نتايجي قاطع  رسيده باشند 
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با اجازه خوانندگان گرامي ، نخست از زندان هاي  ايران  تحت حاكميت  جالدان وحشي جمهوري اسالمي     
  . چند مثالي در همين زمينه ارائه كرده ، بعداً بحث را در زندان پلچرخي دنبال خواهم كرد 

  : مي نويسد " خاطرات يك زنداني  از زندان هاي جمهوري اسالمي "داكتر رضا غفاري ، در اثرش 
 وقتي من  به كاري ايمان ندارم  انجامش نوع تحقير  ": مسعود محمودي آن روز به پاسدار ها گفت        « 

  راه "ري  نماز مي خوانم  آ"  پنجاه  ضربه شالق به كف پايش  زدند  نا گزير شد بگويد "شخصيت من است 
  ». رفته نه مي توانست 

  : همان اثر مي نويسد ٢٦٢همچنان داكتر رضا غفاري در صفحه 
 علي - جليل شهبازي و علي زارع  دو چريك از سازمان  فدائيان خلق  كه در آن زمان يك پارچه بود  « 

 بودند كه بدون موجب  گرفتار شده بودند دانشجو بود و جليل كارگر اين هر دو از نخستين  زندانيان چپ ايران
هر روز او را . رفيق جليل در مقابل فشار براي نماز خواندن  مقاومت كرد . هر دو گفته بودند  كه مسلمان اند . 

يك روز تصميم خود را گرفت  پيش از آنكه نوبت نماز بعدي برسد با تكه شيشه اي . سه  وعده شالق مي زدند 
علي خوش اقبال تر بود از شكنجه .  قطع كرد وپيش از آنكه  كسي متوجه شود  جان داد رگ دست خود را... 

  .» . از زندان رها گرديد ...  جان سالم بدر برد در سال 
به نقل از كتاب خاطرات زندان خانم شهر نوش  )  310 ص " اندوه ققنوس ها " ( ٢ايرج مصداقي درجلد

  :پارسي پور مي نويسد 
ش پارسي پور كه از قضا نگاه بي طرفانه و غير ايدئولوژيك و غير سياسي به قضاياي زندان  خانم شهر نو«
  :  را اين گونه توصيف مي كند  60 زنان در سال٨  بند مجرد ( * )دارد 

زندانيان خود .  حدود ساعت هشت يا نه شب اطالع دادند كه مراسم عزاداري  تاسوعا در بند اجرا ميشود "
زندانيان همه . متوجه شدم كه تمام چپ گرايان  به صف   عزا داري پيوست اند .  اري كردند را آماده عزاد

اما مشاركت يك پارچه چپ ها  و ديگر ... روسري به  سر كرده بودند و بعضي ها نيز چادر  به سر داشتند 
 با اين  مراسم مخالف در مورد  مجاهدين نيز مي دانستم  كه به رغم مسلماني. زندانيان  مضطربم كرده بود 

   ."اما آنها هم دسته جمعي  در وسط بند نشسته  بودند. هستند 
 مجرد قزل حصار كه به هيچ وجه ٨شهر نوش پارسي پور در باره ي نماز خواندن زندانيان زن  در بند 

  :  شائبه ي تواب بودن هيچ  يك از آنان نمي رفت مي نويسد 
چنين به نظرم مي رسيد كه . ام زندانيان  چپ در صف نماز قرار گرفتند روز  بعد  در هنگام نماز ظهر تم "

اما  بعد ها متوجه شدم كه اين سازمان ها  در آن مقطع . سازمان هاي آنان چنين دستوري صادر كرده اند 
در آن داراي چنين قدرتي نبودند ، در نتيجه اين مسئله بايد ابتكار شخصي خود  اين زنداني ها  باشد كه البته 

  زندانيان چپ شروع به نماز خواندن كردند ، تماشاي اين منظره در روز "  ، "شرايط مسئله قابل دركي بود 
آنان  كه به من . از آن ها پرسيدم كه آيا به راستي نماز مي خواندند . هاي نخست برايم باور كردني بود 

آن چه خود شاهد آن بودم  نيز غير از  "ر مي آورنداطمينان داشتند پاسخ  مي دادند  كه اداي نماز خواندن را د
از جمله كليه ] زندان اوين [  كليه ي اتاق هاي آموزشگاه اوين ٦١در تابستان . تصديق روايت هاي فوق نيست 

  را قبل از "خميني اي امام"  آموزشگاه  كه به زندانيان ماركسيست تعلق داشت  ، سرود ٤ي اتاق هاي صالون 
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مگر اين كه كسي ادعا كند كه  افراد اتاق شانرا اصال به هواخوري  نمي بردند . ي اجرا مي كردند شروع هواخور
ولي اين ... ممكن است كسي در ميان جمع اين سرود را نخوانده  و يا تنها لب زده باشد و يا . كه واقعيت ندارد 

 ٦٢يا بدتر از آن ،  در سال . د نمي كند تفاوتي در اصل قضيه كه تن دادن به شرايط تحميلي رژيم  بود  ، ايجا
 قزل حصار كه به زندانيان كمونيست  اختصاص داشت  و من نيز در آن به سر مي بردم ، ٣ واحد١ در بند ٦٣و 

اگر اين . تعداد كساني كه نماز نمي خواندند و يا روزه نمي گرفتند  از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد 
   »!  ت پس چه نام دارد ؟حركت توبه تاكتيكي نيس

مصداقي كه خود از جمله اعضاي سازمان مجاهدين خلق است  اين حركت چپ را توبه تاكتيكي خوانده  با 
در برابر شرايط تحميلي رژيم ، ولو در شكل اداي دروغين ، تسليم )  چپي ها ( صراحت ابراز مي دارد كه اينها 

  .                            شدند 
 در رابطه با بحث انتحار و خودكشي در مورد ٢٩٤صفحه ) غروب سپيده ( ي  در جلد يك اثرش مصداق

  : سهيال درويش ن مي نويسد 
من به هيچ وجه مدافع و يا تأئيد گر اقدام به خود كشي زناني كه مورد تجاوز جنسي  قرار گرفته اند ، « 
ا پديده اي كه روح و روان افراد را مي آزارد ، برخورد اما عميقاً اعتقاد دارم كه به سادگي نمي شود ب. نيستم 

چنانچه در باره ي ديگر موارد  انتحار و خود كشي نيز نمي توان  به راحتي حكم راند و قربانيان را محكوم . كرد 
آيا .   كه تنها به خاطر تن ندادن به نماز اجباري ، دست به انتحار زد سهيال درويش نشهيد عزيز  . ساخت 

. [ »  ... طقي است كه دفاع اورا  از آرمان و عقيده اي كه  مورد تجاوز قرار گرفته بود ، مورد حمله قرار داد؟من
  ]تكيه از توخي

  .   يكي از مبارزين برجسته ايران را جع به اسالم چه بوده است خسرو گلسرخيحاال ببينيم نظر 
با صداي محكم  كه تاالر  مه فرمايشي به پاخاست ،اين مبارز و شاعر بسيار دلير ايران ، زماني كه در محك

  :  محكمه را به لرزه درآورد ، چنين گفت 
  و به ادامه جمله اش  » من سخنم را از موال حسين شهيد بزرگ خلق هاي خاورميانه آغاز مي كنم «

ا در مكتب  براي نخستين بار عدالت اجتماعي ر« ؛ » لنينيست هستم – من يك ماركسيست «: اظهار داشت 
 اسالم حقيقي در ايران همواره  دين خود را به جنبش هاي « ؛ »اسالم  جستم و آنگاه به سوسياليزم رسيدم 

و ما « ؛ »  آنچه را خلق تكرار كردند و مي كنند راه موال حسين است « ؛ »آزادي بخش ايران پرداخته است 
  )١ (.» ائيد مي كنيم چنين اسالم اي را ، اسالم حسيني و اسالم موال علي را ت

اين  ( "آريامهر"      بلي خواننده گرامي ، فردي با چنين شهامتي كه با غرور و سربلندي  در محكمه فرمايشي 
اسالم اي كه رهبر (  ؛ اما  از اسالم " من براي جانم چانه نمي زنم ": گفته بود )  وابسته به سازمان سيا امريكا 

 ما چنين اسالم اي "به دفاع بر مي خيزد ، و آنرا با گفتن ) فيون توده ها خوانده ماركس آنرا ا؛ يعني بعدي اش 
  . مورد تائيد قرار مي دهد "را ، اسالم حسيني و اسالم موال علي را تائيد مي كنيم 

مستلزم  يك ) اسالم تشيع (       نقد سخنان وي در ستايش از اسالم و به طور اخص از حضرت علي و حسين 
ش به  اهمينقدر  مي شود در مورد عالقمندي. مفصل مي باشد كه در اين توضيح فشره نمي كنجد مقال  

اسالم ، آنهم طوري كه آنرا به مثابه الگوي عدالت و مساوات اجتماعي خوانده  و حقانيت آنرا تلويحاً به ديگران 
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تا زمان مرگ پر افتخارش هم هم تلقين كرده است ، مي شود  نوشت كه اين  شاعر و مبارز برجسته ايران  
بخشي از رگه هاي بجا مانده ي  سرطاني باور هاي اسالمي زمان خود را كه در تار و ) و يا نخواسته ( نتوانسته  

وي در دفاعيه خويش ، عجزش را . پود وجودش چسپيده بود ، با اشعه ي شفا بخش ماركسيسم انقالبي بسوزاند 
 و -اساساً اين شاعر انقالبي . يزم انقالبي به وضاحت نشان داده است  لنين-در شناخت و هضم ماركسيسزم 

 سياسي خود در حافظه  اجتماع كنوني مردم خود ،  و طور اخص -  از مرگ شخصيت اجتماعي-امثال وي 
از آنجايي كه آرمانشان اين بوده كه در اذهان توده ها براي . درحافظه تاريخ كشور شان ، بشدت نگران بوده اند 

هميش جاويدان بمانند ، اين نگراني ، در واقع  امر ترسِ آميخته با توهم را از اين ناحيه از وجود خود بيرون 
وي و ساير همباورهايش ازگم شدن اعتقادات اسالمي شان در ميان اعتقادات  مذهبي مردم . رانده نتوانستند 

دن باور هاي مذهبي خود كه سال هاي سال اينها از ناپديد ش.  مي ترسيدند "مردم  خاور ميانه"ايران و 
رهنمود دهنده ي خط حركي آنان در حيات اجتماعي و خم پيچ هاي پر جارو جنجال آن بوده ، و از آن در 
مواقع خطر و تهلكه  امداد و استمداد  طلبيده ، و از آن نيرو گرفته و با آن مأنوس و مالوف بوده اند ؛ شديداً 

. ز همين سبب نمي توانستند از اسالم عزيزشان دل بكنند و از آن براي هميشه ببرند عمدتاً ا. واهمه داشتند 
 -  نيز مي باشد "خاور ميانه " كه شامل باور مذهبي اكثريت جامعه  و -مي ترسيدند كه باور هاي مذهبي شان 

بدي با برادران تني در ميان اين باور هاي مسلط بر اجتماع ، گم و نيست  گردد و  از هم صدايي و هم نوايي ا
  . اش ، بيفتد و از ميان  برود 

اينها باور هاي مذهبي مردم را بدون تأثير پذيري از بحرانات سياسي ، اقتصادي و از پديده هاي ايدئولوژيك 
هيچگاهي به . ، ساينستفيك و ساير  دستاورد هاي علم و تكنولوژي تلقي كرده آنرا تغيير ناپذير مي پنداشتند 

 نمي - كه خودِ تغيير ناشي از شرايط عيني مي باشد - تغيير پديد ها ؛ همچنان در شرايط ذهني ديالكتيك
انديشيدند و نمي خواستند ببينند كه يك پديده چه در پهناي طبيعت المنتها ، چه در گستره اجتماع  رو به 

داشت ، انجامي نيز دارد و تكامل بشري و چه در حوزه تفكر و انديشه معرفت جوي انساني ، زماني كه آغازي 
 همانطوري كه آغازي داشته ، انجامي نيز دارد - اين افيون توده ها - دين و مذهب . نمي تواند كه نداشته باشد 

و . و در سرانجام آن ، همين توده ها خواهند بود كه خود ، انديشه گذشته ي خودشان را به نقد خواهند كشيد . 
وشنفكران ، بخصوص ازمبارزان آگاه و رسالتمند راه رهايي آنان از چنگال ستم و نقد شان از تحصيل كرده ها و ر

؛ (استثمار و استعمار، بي رحمانه خواهد بود كه چرا به خاطر افشاي دين و مذهب و جان سختي و نادرستي آن 
در  ايدئولوژيك خودشان -حتا در يك مقطح حساس و زودگذرتاريخي ، كه همانا دفاع از آرمان سياسي

  . ؛ حرفي بر زبان جاري نساختند ) محاكمات فرمايشي  طبقات حاكمه وابسته به امپرياليزم مطرح بود 
اش توجه مسلمانان را به ) اگلكتيكيزم ( گلسرخي شايد فكر مي كرد كه مي تواند با انديشه التقاطي 

  .ماركسيزم جلب نمايد 
ر ماركس در مورد انباشت ثروت در دست يك گلسرخي همچنان در محكمه فرمايشي ، بعد از اينكه  نظ

اين نظر ماركس  با گفته ي « : طبقه را بيان داشت ، آنرا با گفته ي حضرت علي به مقايسه گرفته  چنين گفت 
  .»  ، نزديكي هاي وجود دارد " قصري بر پا نمي شود مگر آنكه هزاران نفر فقير گردند"موالعلي كه ميگويد 

 ، در سطح يك نويسنده آگاه از تاريخ اسالم و متون مذهبي و  نوشته هاي تذكره آگاهي گلسرخي از اسالم
اين مبارز نستوه ، آگاه نبود كه حضرت علي ، و دو پسرش، . نويسان نبوده ؛ بلكه  در سطح  نازلي قرار داشت 
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ابطه با امام حسن و امام حسين تا چه حدي ثروت اندوخته اند ، ورنه چنين نقل قول را هيچگاهي در ر
  . استثمارتوده ها ، در محكمه فرمايشي، بيان نمي كرد 

مقدمه "  99 الي90 براي معلومات بيشتر راجع به ثروت حضرت علي و پسرانش مراجعه شود به صفحات[
عدم قاطعيت جنبش سوسيال "ودر رابطه با .  اثر علي ميرفطروس چاپ سوم - جلد دو "اي در اسالم شناسي
 دين عموماً و با دين اسالم خصوصاً و نقد نظرات خسرو گلسرخي در هنگام دفاع ، مراجعه دموكراسي ايران با
 همين اثر چنين  74در صفحه (  اثر علي مير فطروس " مالحظاتي در تاريخ ايران "  114 -99شود به  صفحات 

بلكه با تأئيد مالكيت احكام قران و احاديث اسالمي نه تنها خواستار لغو ستم طبقاتي نيست ، ... " : آمده 
خصوصي ، معتقد به ادامة استثمار و حاكميت طبقات ثروتمند بوده و جامعة بي طبقه توحيدي جز شعار 

  ] .) "فريبنده ، چيز ديگري نمي باشد
 چنين اجباري از جانب جالدان جاهل و فرومايه - وابسته به امپرياليزم - در زندان هاي جمهوري اسالمي

.  زندانيان چپ انقالبي عامدانه تحميل مي شد ، تا ثبات و استقامت آنانرا به آزامايش بگيرند جمهوري اسالمي بر
 - و مهمتر از آن با اين شگرد مي خواستند تمامي زواياي  پيدا و ناپيداي شخصيت  آنان را از باور هاي سياسي 

 م و ستايش توده اي هاي ايران و مورد احترا"فيلسوف"(با همين شيوه احسان طبري . ايدئولوژيك تهي سازند 
  . را هم تهي از همه معتقدات آته ئيستي و رويزيونيستي اش ساختند )  پرچمي افغانستانوطن فروشان

، هر گاه  از آنجايي كه دفاع از ايدئولوژي ، بخش جدايي ناپذيري  دفاع از آزادي كشور و نواميس ملي است
و يا دموكراتيزم  و يا هندويزم و يا بوديزم و يا هر ايزم ديگري كه باورمند به امر كمونيسم ( يك عنصر مبارز 

در برابر دشمن طبقاتي  يا دشمن متجاوز  خارجي  به دفاع از كشور و خلق هاي آن بر مي خيزد ؛ او هر ) باشد 
و كه هدف از آن ، حمله به  حساسترين ( گاهي كه در دام دشمن گير مي كند ؛ و در زير شكنجه هاي دشمن 

ضروريترين نياز هاي  انساني وي ؛ يعني احساس تعلق  اش به نوع بشر طور اعم و به گروه سياسي وي كه بدآن  
به باور هاي خود پشت مي نمايد ؛ و با جمع و گروه اي كه ) تعهدات و پيوند هايي دارد ، طور اخص، مي باشد 

 پر جوش و خروش مبارزاتي در حركت بوده ،  ايدئولوژيك آنان باوي در يك بستر-تفكرات و باور هاي سياسي
قطع  هر گونه پيوند مي نمايند ؛ و گذشته مبارزاتي خويش را از درون هويت  شكل گرفته انقالبي خود بيرون 
مي آورد ؛ و در امر پاك سازي اين گذشته ونفي هرگونه  پيوند بعدي با گروه و سازماني كه قبالً به عضويتش 

 مبادرت مي ورزد ؛ و طبق دلخواه دشمن ، از تريبون  هاي وي ، سازمان  خود و رهبر آنرا مباهات ميكرد ، آگانه
، راه و رسم مبارزه  خود و سنت هاي  نيك و پسنديده ي مبارزين گذشته را ؛ همچنان  زير پا  مي گذارد ؛ 

  همه و همه  را يكدم و در يك شب با ساطور نقد شقه شقه مي كند 
 ازطيف چپ ا ، اكبري ، معلم حفيظ ، فضل كريم و فضل رحيم و ساير همپالگي هايشان؛ مانند حكيم توان[

 ، صابر و څرک رهبر حزب عبدالحميد يقين ، داكتر) سوسيال دموكرات(انقالبي و ازحزب  افغان ملت 
 در تلويزيون بار بار كه در پيشگاه سوسيال امپرياليزم روس و مزدوران آن ، زانوي تسليم بر زمين زدند و،ديگران

 و از  پرداختندخط مشي حزب خود و ضديت با تجاوز ارتش شورويبيشرمانه از دولت پوشالي به نقد بسيار 
براي اولين بار پرويز )  1350 ("آريامهر"و در ايران زمان شاهنشاه .  كرده و ناكرده خود ابراز ندامت نمودند

 كه مدت چهار سال آن -ي نمودن شش سال زندان نيكخواه كه از طرفداران جنگ چريكي بود ، بعد از سپر
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بعد از وي دو شخصيت .  به طرزي صريح و آشكار از شاه و رژيمش در تلويزيون دفاع كرد -باقي مانده بود 
مطرح و با نام و نشان در ميان روشنفكران و بخصوص در ميان مخالفين سياسي حكومت بر صفحه تلويزيون 

 بخش شد ، به نقد از ماركسيزم و 1352 بود در مصاحبه اي كه به سال اهـنيرضـا بـريكي آن . ظاهر شدند 
 1354 بود كه در برنامه اي به نام گفتگو كه در سال غالم حسين ساعديديگري آن . مبارزه مسلحانه پرداخت 

همند پخش شد در آن مصاحبه هم از خود و هم از مخالفان شاه ايران انتقاد كرد و به ستايش از انقالب شكو
 24 مورخ  677 كانادا، شماره – چاپ تورنتو " ايران استار"نشريه... . (  و سيامك پورزندبعد ها . شاه پرداخت 

« :  در مورد ساعدي چنين گفت "چريك هاي فدايي خلق ايران"بابك آزاد هوادار مبارز رفيق .  ) 2007اگست 
دي از زندان او همچنان به انقالب و سوسياليزم وفا غالم حسين ساعدي با اينكه مصاحبه كرد ؛ ولي بعد از آزا

دار ماند و هيچگاه  با دشمنان خلق همكاري نكرد و تا آخرين روزي كه زنده بود ، سوسياليزم و آزادي انسان و 
   . ]»عدالت اجتماعي آرمانهاي او بودند 

چ قلمي نمي توان آنها را در آناني كه به دشمنان خلق پيوستند ؛ ديگر در ميان مردم جاي ندارند و با هي
 .لوح خارآئين تاريخ مبارزات خلقهاي رنجبر و انقالبي حك كرد 

  : اينان را چگونه در سروده اي به تصوير كشيده است  ) آزرم. م (حال ببينيم 
  

   )٢(    پـيـشـــواز
  

  از شهربند فاجعه مي آيد
  آنك فجيع ، زشت ، تماشائي

  .سودا ةآلوده  جان فاجع
  !مشوريد !  من ياران 

  !اورا امــان دهيد ، تماشائي ست 
  از شهر بند فاجعه مي آيد

   ايمانش را ةمردي كه پشتوار
  در منزل دو راهي  سودا و استقامت

   تحمل هشتهةاز شان
  وينك چون سائالن سمج

  در كوچه هاي باور مردم ، مي گردد
   باشكلكي به چهره  ز توجيه_

  بربويهء گشايش  يك  در
  ء پذيرش يك آشنا ،بر بويه

  مگرمشتي كه ،
  پتك خويشتنش بايد
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  بر خانه هاي اعتماد مردم مي كوبد
  غافل  كه هيچ دري  ديگر

  درگاه بوس را پذيره نخواهد بود
*  *  *               

  !مشوريد !  ياران من 
  !اورا امان دهيد ، تماشائي ست 
  بيهوده پرسه مي زند اين سائل

  اين سمج
  ر مردم ،در كوچه هاي باو

  _ ديري ست _
  در ها به هر زحير عبث ، بسته است

  در كوچه هاي باور مردم
  بيـداري ، اعتماد به دشمن را ،

  بر دار بست تجربـه ، مصلوب كرده است
  در كوچه هاي باور مردم ،

   شهداةخونهاي تاز
  خورشيد هاي روشن برهانند

* * *  
  !ياران من !  او را امان دهيد 

   !چقدر تماشائي ست
   شهداةمردي كه در محل

  ... دژخيم را فرشته بخواند 
  !اي سامري 

  تنهائي عظيم ،
  !عذابت بس 

  در هيـچ آستان اجابت
  با سائل زحير تو رحمت نيست

  اي ، در درون خويشتن خويش ، در بدر
  كـسي ، جزمرگ ، هيچ

  .پاسخت نخواهد گفت 
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 ؛ اما آن  رهبران پر افتخاري كه به  دهن بويناك  سگهاي آموزش ديده ي سوسيال امپرياليزم روس با و
 كه  صداي عوعو شان  آواز  گيتار  نوازان روسي مؤظف در خاد صدارت را مختل -مشت آهنين  چنان كوبيدند 

باور به امر آزادي انسان از قيد و بست هر  و با بازوان  پوالدين و نيروي اليزالي كه  از ايدئولوژي و -ساخته بود 
گونه استثمار، استعمار و اشكال ستم گرفته بودند و شط سرب مذاب  دوره تحقيق و شكنجه را شناكنان عبور 
نمودند و سر فرازانه در كنار خلقهاي اسير ايستادند ، و مرگ را با آغوش باز و لب خندان پذيرا شدند ،  چرا در 

كه مانند زندان هاي جمهوري اسالمي ايران اجباري در مورد نماز خواندن شان وجود ( ي داخل زندان پلچرخ
  به چيزي كه باور نداشتند اقتداء كـردند؟   ) نداشت 

     در مورد شماري از صفوف چپ انقالبي كه در جريان تحقيق و شكنجه ؛ مستنطقين مكار ، پي به هويت  
 هم ديده نشدند ؛ هكذا در سلولهاي زندان از " اپراتيف"ير عمليات زره بيني انقالبي آنان نبردند ؛ همچنان در ز

ديدرس خادي هاي مخفي ، همكاران آنها ، بخصوص اخوان مكتبي هويت شانرا دور نگهداشتند و با چپ انقالبي 
ري نمودند ، بر شناسايي شده در زندان هم هيچگونه تماسي بر قرار نكردند ؛ و از مطالعه آثار مترقي جداً خود دا

عكس به مطالعه قران و كتب و رساله هاي ديني مشغول شدند ؛  همچنان شيوه رفتار ، گفتار ، اطوار ، استدالل 
و تحليل شانرا مطابق به معيار هاي روزمره ي زندانيان تنظيم هاي اسالمي عيار نمودند و در آخرين سخن ، 

ه بودند ، و درچنين صورتي در درون زندان  نماز مي منحيث عنصر چپ انقالبي  در زندان  شناسائي نشد
  . خواندند ؛ شايد مسئله در مورد اين طيف فرق كند كه اين خود  از موارد نادر در زندان پلچرخي بوده است 

 ادا كننده اش ديري نپائيد و بزودي شناسايي شد ، از "مخفي كاري" كه -بگذار يكي از همين موارد را 
  يك تن از اعضاي مركزي ساما زنده ياد داكتر  واحد كه در اين پنجره حضور داشت ؛ در  يعني؛ خودشزبان 

  . اينجا نقل  نمايم 
  : چنين توضيحات داد ) پنجره چپ ( داكتر واحد روزي در رابطه با نماز نخواندش درهمين سلول 

بودم چيز هاي مي دانستند ؛ ولي  زماني كه مرا دستگير كردند ، مستنطقين از اينكه در گذشته شعله اي «     
در خاد و در زندان پلچرخي ، در همان سلولي كه من بودم زندانيان كنجكاو پي به هويت  سياسي ام نبرده 

زندانيان منصوب به گروه هاي اسالمي داخل سلول متيقن شده . پنج وقت نماز را به وقتش مي خواندم . بودند 
هر كدام تالش داشتند تا مرا به طرف تنظيم . ظيم اسالمي ارتباطي ندارم بودند كه من مسلمانم  و به كدام تن

به سيد آغا پسر خوانده  حكمتيار اشاره نمود كه در گوشه (يكي از  اينها همين سيد آغا  بود . خودشان بكشند 
ر د. شايد وي فكر مي نمود كه من عضو  حزب اسالمي هستم )  با كسي صحبت مي كرد "پنجره چپ"اي از 

 به نماز ":  در رابطه با شعله اي هاي داخل زندان مرا مخاطب  قرار داده گفت " ١ بالك"هر صورت روزي در
كند هيچ  حزب ما بمجردي كه زندان را تصرف. اينها نرو ، اينها كل شان از روي فريب كاري نماز مي خوانند 

 نقل به (» سايي شدم ، ديگر نماز نخواندم  وقتي كه من در داخل زندان  شنا"شعله اي را زنده نخواهد ماند 
   . ) از زنده ياد داكتر واحدقول مستقيم

 سياسي هر زنداني عادي را همگي مي دانستند ، چه برسد به -در زنداني كه سمت و سوي ايدئولوژيك 
 نيرو هاي  ايدئولوژيك اين مبارزان برجسته كه در سطح رهبري يك سازمانِ داراي-اعتقادات و باور هاي سياسي

چرا در مبارزه فرهنگي كه اخوان مكتبي و مزدوران . مسلح در جبهات جنگ مقاومت  قرار داشتند 
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 سر بر زمين گذاشتن آنان بودند ، خودشان ، خود را خلع سالح ناظرِ)  خلق و پرچم و خاد(رويوزيونيست 
 در برابرخدايي كه در دعايه  -نهادند و سري سجــده در برابر  خدايي  بر زمين .  سياسي نمودند -ايدئولوژيك 

پايان هرنماز به آناني كه به وجودش باور ندارند ، لعنت مي فرستد ، و در سوره هايي كه در نماز خوانده مي 
آيا اين مردان شجاع  از ترس به چنين ) . ٣(مي دهد كه كافران را بكشيد ) امر(شود ، به بنده گانش هدايت 

 نه ، به هيچوجه پاي ترسي در ميان نبوده كه آنان از ترس كسي و يا كساني و يا از عملي مبادرت ورزيدند ؟ 
آخر همه يي ما  در مورد  رفقايي كه به جاودانگي پيوستند ، در . ترس آتش دوزخ ، به نماز ايستاده شده باشند 

 به منظور اعدام ، و نه  مصاف و رويا رويي شان با جالدان سيه روي با چشم سر ديديم  كه نه در اثناي انتقال
. با شجاعت و استواري در خور توجهي مرگ را پذيرا شدند . پيش از آن ، لرز  و ترسي  از خود نشان ندادند 

پس چه رازي در ميان بوده كه اطاعت و عبادت شانرا ، بنده گي و عبوديت شانرا ، به خداي كه صرفاً در تخيل 
  . عيني ؛ درج تاريخ كشور خود نمودند باورمندان وجود دارد ، نه در واقعيت 

 اين رزمندگان شجاع راه آزادي كشور آرزو داشتند در نزد ": نگارنده درآن ايام به اين نتيجه رسيده بود 
كه خود تداعي كننده برنامه اسالمي شان نيز [ خلق هاي افغانستان به مثابه  مسلمانان صادق راه آزادي ميهن 

   ."مقاومت گردند ؛ ثبت تاريخ  جنگ ] بود 
، در  » خلق ها سازندگان اصلي تاريخ اند« زماني كه به اين تـيـزِ  علماً تثبيت شده ، معتقد باشيم كه 

كه باور [ كشور شان ... چنين صورتي ، اين خلق است كه تا زمان درج قضايا و رخداد هاي سياسي ، نظامي و 
 مرگي كه استعمار برايشان تدارك -انشان در آستانه مرگ  مذهبي بهترين و سر سپرده ترين فرزند-هاي ديني 
به روي صفحات  كاغذ ؛ مجموع ]   از جمله ي نقاط عطف آن رخداد ها و حوادث  بوده  مي تواند -ديده بود 

آنگاه كه  شرايط مساعد . حوادث و قضايا را در آگاهي تاريخي وصفحات وجدان جمعي شان ثبت مي نمايند 
چه بسا مبارزان راه ( م و نشان اين رزمندگان دلير جنگ مقاومت را به مثابه مبارزان مسلمان  پديدار گشت ، نا

  .درج اوراق و صفحات كتب تاريخي خواهند نمود )  اسالم 
 را كه داراي حبس بلند بود و در همين "افغانستان ... "بگذار گفته ي يك تن از اعضاي رهبري سازمان 

  : ، در اينجا بياورم لحظه در ذهنم تداعي گرديد
زماني كه مي ديدم دوست گرانقدرم ، بعد از رفع ضرورت ، از تشناب خارج مي شد ، حدود چهل دقيقه در 
برابر تشناب ، كه محل رفت و آمد تقريبا يكصد زنداني  بود ، در حالي كه شانه و بازويش را به ديواري كه از 

دان مي تابيد ، تكيه مي داد ، رويش  را بطرف راهرو كوته دريچه گك اش روشنايي آفتاب به درون دهليز زن
دست راست وي به . قفلي ها كه توشك هاي زندانيان بر روي آن پهن شده بود ، دور مي داد و  مي ايستاد 

بود ، با دست ديگرش بند آنرا محكم گرفته به اينطرف و آنطرف مي ديد ... داخل تنبانش مصروف خشك كردن 
في و اخواني هاي مكتبي و ساير زندانيان دور و بر ما ، با كنايات و اشارات  به يك ديگر چيز خادي هاي مخ. 

يك ساعت است كه هيچ  ... " ؛ "... بيادر  استنجايش هيج خشك شدني نيست  ... ": هايي مي گفتند ؛ به مثل 
... لي كه از اين كار خوشش مي آيد مث ... " ؛"... ظاهر سازي هم بيشتر از اين نمي شه  ... " ؛"...خشك نمي شه 

سر انجام اين گپ و گفت ها را  تحمل نتوانسته در  رابطه ي كنايات اينها  و دير ايستاد شدن  و خشك  . "
باتأسف كه وي با ناراحتي  آميخته با كنايه يي كه  . اش ، به اين دوست گرامي نكاتي را توضيح دادم ... كردن 

در زندان  به نماز ايستاد نمي شدند ؛ همچنان با قهري كه نمي خواست در متوجه من و آن رفقايي كه 
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من به . اعتقاد مردم من است ]  اينكه[  واهللا اي خو ": سيمايش منعكس گردد ، به جوابم چنين پرداخت 
ي  در جواب اين دوست عزيز كه از دادن يك تابليت دوا"...اعتقادات مردم خود بسيار زياد احترام ميگذارم 

 خودِ مردم كه " طَـفره مي رفت ؛ چنين گفتم - به بهانه اينكه گويا مسئوليت دارد -مسكِن به يك زنداني تبدار 
شان مشغول نمي شوند ...  شما به اعتقاد شان احترام مي گذاريد حد اقل از پنج دقيقه بيشتر به خشك كردن  

و همين سبب شده كه مردم  با كنايه اين كار . يد ؛ مگر شما حد اقل تا نيم ساعت به اين كار مشغول مي شو
 كه قران را از خانه اش خواسته بود "صاحب ... "اين خود مي رساند كه  دوست عزيز ما   . " ...تانرا انتقاد نمايند

در اصل سررشته [  كه عوامل خاد و اخواني هاي مكتبي آنرا جمع و جور و سر براه مي كردند "ختم قران"تا در 
 ؛ يعني دادن جزوات قران به زندانيان كه در يك صف مي نشستند ، جمع كردن "ختم قران" براه كردن و رو

پول ازآنان براي خريد نُقُل و شيريني از كانتين زندان و توزيع آن در درون سلول صرفاً توسط همين دو طيف 
 مقصد خادي ها از چنين كاري ، صورت مي گرفت ، كه مرام اخواني ها از اين نمايشات تبليغ اسالم سياسي و

، اشتراك نمايد و  با چنين نمايشات و تمثيل ها مي خواست  ]  بود  آنانمسلمان نمائي و تثبيت هويت كذائي
به مردم مسلمان ما تفهيم و تلقين كند كه او يك مسلمان صادق است ، نه يك كمونيست  نامسلمان مانند 

ه خاطر همين كنايه ها و يا كدام علت ديگر بدون اطالع قبلي و خدا معلوم نشد كه ايشان ب. توخي و ديگران 
 سربازان  - در وقت تفريحي كه زندانيان به داخل مثلث رفته بودند -حافظي با ما كه باوي در يك سلول  بوديم 

، ) ق داشت  تعل20 -16كه مطابق به مقرره زندان به كتكوري ( اسباب و اثاثيه اشرا گرفته  وي را  از منزل چهار 
 اختصاص داشت و شماري از رفقاي سازمانيش در آنجا محبوس 15 -11كه به كتگوري (به منزل سوم آن بالك 

  !  ،  بردند ) بودند 
  ) . سال  اختصاص داده شده بود 5 - 1و سال 10 - 6منزل دوم و اول آن بالك به قيد هاي (

گرانمايه ما در زندان پلچرخي كه سخت آرزو بلي ، خوانندگان عزيز اين بود مسلمان نمايي يك دوست 
دوستي كه سالها بعد از رهائي از زندان ، تجاوز امپرياليزم جنايتكار امريكا . داشت توده ها ، مسلمانش بخوانند 

 خواند و از سالها بدينسو دريكي از " آمدن امريكايي ها در افغانستان يك چانس طاليي است "به كشورش را 
 " يك كشوري كه ارتش آن در افغانستان به كشتار خلق هاي ما مشغول است ؛ افتخار اسبسيار حسشعبات 

  .  كردن را به چنگ آورده است "كار
 شامل " فعاالن سياسي"آرزو مند است اين دوست گرامي كه شنيده مي شود در شرايط كنوني در زمره [ 

ي شدند ، بر روي كاغذ آورده براهين و داليلي مي باشد ، نقدش را از كساني كه در زندان به نماز ايستاد نم
با درج نام اصلي خود ، نه با نام مستعار كه در اين زمينه  ( نمازگزاردنش را در زندان منحيث يك چپ انقالبي 

پيشكش جنبش  انقالبي افغانستان و ايران نموده غرض روشن شدن بيشتر اين ) فاقد اعتبار و ارزش مي باشد 
  ] . اشتراك نمايند معضل در اين بحث

اساساً مجموع چپ انقالبي ايران ، بخصوص چپ انقالبي افغانستان و از جمله  سازمان ساوو از سال ها پيش 
كدام طرح و رهنمودي مشخص براي  چنين روزي نداشتندكه يك زنداني ناشناخته  در ميان صد ها زنداني 

ي شده ، بخصوص رهبران  يك سازمان و كدر هاي بلند ، يا چند زنداني شناسائ مسلمان و اخوان مكتبي ، و يك
كه در شناخت آنان از جانب  زندانيان متدين ؛ اخواني هاي مفتن ، مكار ، محيل و مكتبي ؛ و ( مرتبه ي آنها 
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، در زندان چه )  و زرنگ ، زره اي هم  ترديدي وجود نداشته باشد "بسيار هوشيار"خادي هاي شرف باخته و 
  . به نماز ايستاده شوند يا نشوند؟ چنين طرحي وجود نداشت . اتحاذ نمايند تصميمي  بايد 

 تعدادي از اعضاي ساوو را انتقال "اتاق محصلين" ، "٢بالك"زماني كه تازه به . من خود شاهد عيني بودم 
ادي از اعضاي كردند ، تعد) " قات"(، وقتي كه توشك هاي اتاق را به خاطر اداي نماز جمع  دادند ، در اولين روز

 "اعضاي سازمان در همان دقايق اول ورود در . به نماز ايستادند ]  بشمول من-منهاي سه يا چهار تن [ساوو 
 كه اكثر شان - توسط خادي هاي مخفي در قالب تنظيم هاي اسالمي ؛ همچنان اخوان مكتبي "اتاق محصلين

 ، " كافر" و " شعله اي "تمام اعضاي ساوو را به حيث  به دستور  اطالعات -با اطالعات زندان در ارتباط بودند 
بزعم  . اين ها ، اين وظيفه را در تمام اتاق هاي زندان  انجام مي دادند .  معرفي كردند " اتاق محصلين"در بين 

 زندانيان  بدرستي ميدانستند . خودشان مي خواستند  چپ انقالبي را در ميان زندان با اين حربه تجريد نمايند 
 احترام و  ارج  اي كه براي شعله اي ها قايل بودند ، نه به خاطر نماز خواندن  شان .كه شعله اي ها كي هستند 

بود ؛ بلكه به خاطر از خود گذري هاي صادقانه  و اخالق نيك شان در برابر ساير زندانيان  ؛ همچنان به خاطر 
اني نوكران استعمار ؛ هكذا به خاطر سطح فهم و آگاهي استواري و مقاومت شان در برابر قيودات  و نظم غير انس

 نظامي درون و بيرون زندان و بسا مسايل ملي و بين المللي و تفهيم آن -شان در ارزيابي رخداد هاي سياسي 
و همينطور بخاطر كمك ، و حمايت و مساعدت هاي بي شائبه و صادقانه مادي و معنوي شان . به زندانيان بود 

؛ و كار بسيار پر ثمر شان در افشاي خادي هاي مخفي ) به هر طيفي كه  تعلق سياسي داشتند (به زندانيان
نفوذي در درون تنظيم هاي اسالمي و نقش شان در آگاهي زندانيان و سازماندادن اعتصاب ها واعتراضات  بود 

  .كه ثمره ي آنرا به چشم سر ديدند و از آن مستفيد شدند 
ي مسئله نماز خواندن و يا نخواندن چپ انقالبي در زندان ، و از جمله چگونگي فشار هايي      در اين مورد ، يعن

 چهار چپ و چپ نما به خاطر نماز نخواندن بر من وارد نمودند ؛ مثال هاي به خاطرم مانده كه هر -كه سه 
مي طلبم كه  اجازه دهند كدام را به تفصيل در جايش باز خواهم كرد ؛ ولي از خواننده گان گرامي و  با حوصله 

تا  مؤقتاً  در همين رابطه  از متن به حاشيه  داخل شده  نظر يك تن از جمعيتي هاي واليت قندهار را كه 
فردي بود با سواد راجع به نماز نخواندن شعله اي ها و چگونگي برخورد آنان  با ساير زندانيان ، در همين جا  

  : نقل نمايم 
 زنداني 150، حدود بيشتر از "٢بالك"منزل دو ) " اتاق محصلين"درست مقابل(... در درون سلول نمبر

در ميان اينان . حركت بسيار كند چرخ هاي سنگين زمان را به روي  تن و بدن زخمي شان احساس مي كردند 
زنده ياد  (  و متهم به عضويت دراين سازمان، شمار چپ انقالبي  بشمول شش يا هفت تن از اعضاي ساوو

 وجود نيز... ، داكتر حميد اهللا سيماب ، كبير توخي ونجنير فتاح ، زنده ياد فاروق غرزي ، انجنير رحمت اهللا ا
اين جوان بلند قامت و پست . باشي اتاق يك تن از اهالي جاجي  مربوط حزب اسالمي گلبدين بود  ) .  ندداشت

داً فعاليت  داشتند تا  از نفوذ چپي هاي  و شماري از خادي هاي مخفي نفوذي در ميان زندانيان شديهمت 
 تمام شده بود كه درب آهنين سلول با آواز "نماز خفتن". درون اتاق در ميان ساير زندانيان جلوگيري نمايند 

  .بلند بر روي پاشنه زنگار گرفته اش چرخـيد 
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. وشخراشش دوباره بسته شد دروازه با همان صداي گ. چند تن  زنداني را داخل اتاق آوردند .  دروازه باز شد 
جمعيت  حزب "كه بعداً معلوم شد از اعضاي (باشي خادي شده ، شايد از روي عمد يكي از اين زنداني ها را 

گفته مي شد كه اين مرد مؤقر و مؤدب را از جبهه . در جوار ما چند تن از اعضاي ساوو جاي داد )  بود"اسالمي
با چيزي به سينه اش زده بودند كه  قسمتي از گوشت روي قبرغه اش و در جريان تحقيق . جنگ گرفته بودند 

اين مرد زخمي هر سه  يا هر پنج دقيقه بعد  با آواز بسيار بلند  سرفه دلخراشي مي كرد ، طوري . جدا شده بود 
وي روز كه شد . در هر صورت در همان شب تعدادي زندانيان نخوابيدند . كه  خواب سايرين را مختل مي نمود 

كدام زنداني اهل كندهار وي را نزد . با آواز گيرايش از همه ي ما به خاطر سرفه كردنش بسيار معذرت خواست 
مرد زخمي از باشي  كه فكر مي كرد او هم يك زنداني و يك تن از عناصر ضد تجاوز شوروي به . باشي برده بود 

 زندان كه در "شفاخانه"بگويد  كه اورا به  مؤظف )سرباز(كشور  مي باشد ، خواهش كرده بود  كه به عسكر
وي تاكيد كرده بود كه از شدت سرفه اش ديگران نمي توانند بخوابند و از . همان دهليز موقعيت داشت ببرد 

زماني كه . فره رفته بود باشي به بهانه هاي مختلف از انتقال وي به شفاخانه طَ.  مي آيد "خون اوچه "زخمش 
كامالً به خاطرم نمانده كه من به رفقا پيشنهاد كردم و يا .  ها را آماده مي كردند "ه وانهقر"براي  نان چاشت  
 از مقدار ناني كه از پايوازي گذشته باقيمانده ، - زنداني زخمي- "حاجي صاحب"براي« :  كدام رفيقي گفت

 رفقاي مقداري مواد خوراكه .» بخشي آنرا بدهيم  و يا وي  را به دسترخوان خود دعوت كنيم ، بهتر خواهد شد 
وي كه از صحبتش پيدا بود مرد باسوادي است ، مواد خوراكه راگرفته با زبان .  بردند "حاجي صاحب"را براي 

من دراين جا هيچ كسي را نمي شناسم  از اينكه با من محبت كرديد از شما ":  دري به لهجه كندهاري گفت 
 سيماب نشان داده شد تا ي دواي مسكن كه نزد رفقا بود به دكتوربعد از صرف  نان ،  مقدار. "تشكرمي كنم

 رفقا همچنان تصميم گرفتند تا  وي در خفا زخم روي سينه .هركدام را الزم مي بيند براي مريض تجويز نمايد 
 با گرفتن دوا ي.  كه ساير زندانيان متوجه نشدند طوري  اينكار صورت گرفت .  را معاينه كند "حاجي صاحب "

كه (  رفقا تصميم گرفتند كه از حاجي خير محمد به روز دوم ،. مسكِن ، سرفه  زنداني زخمي قدري آرام شد 
وي با . را با ما يكجا صرف نمايد ] غذاي ظهر[ كه نان چاشت  شوددعوت ) بعداً خودش را معرفي نمود 
 درجمع ما حضور داشت " خير محمدحاجي"سه و يا چهار روز بعد هنگامي كه .  خوشرويي دعوت ما را پذيرفت

و از رفقا در مسايل سياسي سواالتي مي نمود و از اينكه موضوعات سياسي داخل و خارج افغانستان برايش 
 دو سه روز است كه از باشي اتاق ": در جريان  صحبت  رفيقي گفت  . روشن مي شد ؛ ابراز خرسندي مي كرد 

 اين زندانيان - يكي از رفقا ازموقف باشي ها و چگونگي ارتباط  ."در جايش ديده نمي شود . خبري نيست 
 با اطالعات زندان مطالبي را براي حاجي خير محمد كه تازه وارد زندان پلچرخي شده بود ، بيان -تسليم شده 

باشي  در مورد " صاحب حاجي". كرد ، تا وي  از كار و كردار اين عناصربسيار پليد در ساير اتاق  ها باخبر شود 
خوب حاال دانستم كه  همين باشي چرا چيزي هاي در مورد شما جوانان شريف و مردم  « : اتاق چنين گفت  
حاجي ". خواهش كردكه در مورد بيشتر روشني بياندارد "حاجي صاحب"يكي از رفقا از . "دوست بمن گفت

  : با آواز بلند چنين گفت "صاحب
توخي و ! حاجي صاحب "ناب ايستاده كرده  برايم گفت يك روز همين باشي مرا در وقت نوبت تش« 

 ني من در همين اتاق با ":   من برايش گفتم "رفقايش را كه با آنها نشست و برخاست داري  مي شناسي ؟ 
اين ها همه شان  شعله اي .  حاال من برايت مي گويم كه اينها كي هستند ":   باشي گفت "اينها آشنا شدم 
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اين را . د نفر شان نماز نمي خوانند و چند نفر شان كه مي خوانند از روي  ظاهر سازي است چن. وكافر هستند 
 از "نشست و برخاست يك مسلمان با كافر ها درست نيست. تو مسلمان هستي . برايت گفتم كه با خبر شوي 

  من ":  گفت  وي در جوابم " خودت  چه هستي ؟ ": شنيدن اين گپ اش بسيار قهر شدم  از او پرسيديم 
چند دفعه  با عـذر برايت گفتم ] من[ توچه قسم مسلمان هستي كه مه":  برايش گفتم "شكر مسلمان هستم 

مي آيد و تا صبح سرفه ميكنم و تمام ] خون آبه[خون اوچه ] سينه ام[كه بسيار مريض هستم از زخم سينيم 
 و پيش ]طَفره رفتي [دفعه بهانه كرده مرا تير كردياتاق از  خاطر سرفه ام خواب كرده نمي توانند ؛ مگر تو هر 

 همين ها بودند كه با من محبت كردند ، با من انسانيت كردند ، برايم دوا دادند و غذاي خانه شان . داكتر نبردي 
خودرا مي [چه به نماز خواندن و يا نخواندن شان ؛ هر كي جواب  خوده ميته ] مرا[را  با من نصف كردند ، مره 

انسانيت شانرا هيچ وقت فراموش نمي كنم  برو بتو غرض نيست كه من با كي مي نشينم و با كي نمي ] . دده
  ) نقل به  قول مستقيم ( » نشينم  

بلي خواننده گرامي  اين بود نظر يك زنداني مسلمان و مجاهد واقعي نسبت به نماز نخواندن چپ انقالبي 
            ◙ .در زندان پلچرخي 

  
  
 
  :  »  پنجره چپ « خرين تكان حادثه ناگوار درآ-٥

 
آنرا ) خاطرات زندان پلچرخي  ( بخش ششدر . بنا برمشكل تخنيكي در اينجا نگنجيد  ) ٥( متن عنوان[ 

   ] .دنبال خواهيم كرد
  

  )م ــپنج(  بخش تـوضيحـات
       
  

تذكر داد كه اين خانم در رابطه بابرخي قضايا در بنا بر اسناد دسته داشته در مورد خانم پارسي پور بايد [  -(*) 
غيرسياسي نداشته ؛ بلكه ديدش جانبدارانه ، ايدئولوژيك وبسيار  غير ايدئولوژيك و و طرفانه افغانستان نگاهي بي

 نشريه 770 شماره – 102بگونه مثال وي در صفحه .  بوده است و حتا بي خردانه عقده مندانه و توهين آميز
هنگاميكه مجاهدين افغان در برابر طالبان «   درمورد مجاهدين چنين مي نويسد 2003مارچ  21شهروند 

مقاومت مي كنند و پنج سال تمام ، بي آنكه هيچ كس به آنها  ياري برساند محدوده كوچكي از افغانستان را 
    ]». آزاد نگاه ميدارند، انسان متوجه مي شود كه با حركتي درست و واقعي رو در روست 

 خاطرات - من يك شورشي هستم "به متن كامل دفاعيه زنده يادگلسرخي ، مراجعه شود  به كتاب  [ )١(
)   عباس سماكار 203  - 200صفحات (  از عباس سماكار "زندان و ياد بود خسرو گلسرخي و  كرامت دانشيان 

[  
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   )٢، ص١٣٥٢ دي ماه  29كيهان هوائي، شنبه( 
   )متن اصلي ( متن دفاعيه خسرو گلسرخي« 
 و باغ ها - برشانه هاي ذواالكتاف پهن كرد - كه ساية مطبوع خويش ر ا-اين سرزمين من چه بي دريغ بود "

  ثقل زمين كجاست؟ - .  اين سرزمينِ من چه بي دريغ بود- و از شانه ها طناب گذر كرد -ميان عطش سوخت 
 من در كجاي جهان -!  اي سرزمين من-فته و خونين  با باري از فريا هاي خ-  من در كجاي جهان ايستاده ام -

  ايستاده ا؟
سخنم را با گفته اي از موالحسين، شهيد بزرگ خلق هاي خاور  ميانه آغاز .   انالحياه عقيده و الجهاد 

 لنينيست هستم  براي نخستين بار عدالت اجتماعي را در مكتب اسالم –من كه يك ماركسيست . مي ميكنم 
  .  به سوسياليسم رسيدم جستم و آنگاه

من قطره اي ناچيز از عظمت و حرمان . من در اين دادگاه براي جانم چانه نمي زنم ، و حتي  براي عمرم 
خلقي كه مزدك ها، مازيار ها، و بابك ها، يعقوب ليث ها، ستار ها ، عمواغلو ها، . خلق هاي مبارز ايران هستم  

آري من  براي جانم  چانه نمي زنم ؛ .  روزبه ها و وارطان ها داشته است پسيان ها و ميرزا كوچك ها، اراني ها و
  .چرا كه فرزند خلق مبارز و دالور ايران هستم

اسالم حقيقي در ايران ، هميشه دين خود را به جنبش هاي رهائي بخش . از اسالم سخنم را آغاز كردم 
و . اباني ها نمودار صادق اين جنبش ها هستندسيد عبداهللا بهبهاني ها، شيخ محمد خي. ايران پرداخته است

هنگامي كه ماركس . امروز نيز اسالم حقيقي دين خود را به جنبش هاي آزادي بخش ملي ايران ادا مي كند
 در يك جامعة طبقاتي  ثروت در يك سو انباشته مي شود  و فقر گرسنگي و فالكت در سوئي ديگر، "ميگويد؛ 

 قصري برپا نمي شود مگر آنكه هزاران نفر "،و موال علي مي گويد ؛ "حرم است در حاليكه مولد ثروت طبقة م
چنين است كه مي توان در اين تاريخ از موال علي، به عنوان . ، نزديكي هاي بسيار وجود دارد"فقير گردند

  .نخستين سوسياليست جهان  نام برد و نيز از سلمان پارس ها، و ابذرغفاري ها
نمودار زندگي اكنوني ماست كه جان بر كف براي خلق هاي محروم ميهن در اين زندگي موالنا حسين 

او ايستاد و شهيد . و يزيد، بارگاه، قشون، حكومت و قدرت داشت . او در اقليت بود. دادگاه محاكمه مي شويم
 موال حسين هر چند يزيد گوشه اي از تاريخ را اشغال كرد، ولي آنچه كه در تداوم تاريخ تكرار شد ، راه. شد

وما . بدين گونه است كه در يك جامعة ماركسيستي ، اسالم حقيقي به عنوان يك روبنا قابل توجيه است. است 
  »... نيز چنين اسالمي را، اسالم حسيني را تائيد مي كنيم 

  
 نيكخواه به   تقريبا ً چهار دهه پيش  بخاطر تسليم شدن  پرويز آزرم. شعر پيشواز را شاعر مبارزايران م  -) ٢(

  .   در تهران سروده است١٣٤٩ساواك در مرداد
 ٦نيكخواه كه در آن زمان .  انجام شد به پرويز نيكخواه تعلق داشت١٣٥٠اولين نمايش مطبوعاتي كه در سال 

 ") كشور چين (  به جرم هوا داري از جنگ چريكي و ارتباط با بيگانه " سال محكوميت خويش را ١٠سال از 
  .ه طرزي صريح و بي پرده از شاه خاين و رژيم جنايتكارش دفاع كردمي گذراند ب
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   123سوره توبه آيه  ) ٣ (
  .يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يلُونَكُم منَ الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقِينَ

بدانيد كه  و . تا در شما درشتي و شدت را بيابند!  ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد شمايند را بكشيداي كسانيكه
  !خداوند با پرهيزكاران است

    5سوره توبه آيه 
مرُوهصاحو مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويشْرِكِينَ حفَاقْتُلُواْ الْم رُمرُ الْحلَخَ األَشْهدٍ فَإِن فَإِذَا انسرْصكُلَّ م مواْ لَهداقْعواْ   وتَاب

حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سآتَوالَةَ وواْ الصأَقَامو.   

محاصره  و آنها را دستگير و . پس چون ماههاي حرام به سر آمد آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد
آنها دست  چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از . و هر سو در كمين آنها باشيد. دكني

         ◙ لد اولــان  جــايـپ ◙. كه خدا آمرزنده و مهربان است. بداريد
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