
خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                   جلـد اول                                                                          

 

 
 

   

 

 

1 

   

  :                                                        ، بخش اول ، هست آنچـه در جلد اول
����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����         

  ) پــوالد   ( "خـاطـرات زنــدان" دربارة محـتوا واهمـيت نـوشـتة ◙
  ) بـابــك آزاد ( بجــاي تقــريــظ  ◙
  )داكتر مير عبدالرحيم عزيز ( از دوست گرانقدر  » خاطرات  زندان  كبير توخي   « ◙
  ) نـويســنده (  پيـشگـفـتار  ◙
����    ����    ����    ����    ����          

***  
  )                                                                 بخش اول(فهـرسـت 

 ����    ����    ����    ����    ����                  

    .   درآمدي برموضوع و تذكر نكاتي چند  -  1
       .ش اول  سخني چند در مورد بخ-2
    ) .    175سلول نمبر ( يا " اتاق محصلين" -3
      .  يكي از شيوه هاي ارضاي ساديزم خادي ها-4
      . چه ارتباط داشت  نويس كي بود و باسلماني  دفاعيه څارنوال -5
     زندانيان به چه مي انديشيدند ؟  - 6
      . نيان  اعتماد زندا اشاره مختصر به تالش خادي ها براي جلب-7

     . " اتاق محصلين" تأملي گذرا بر تركيب -8
     .    شدند" اتاق محصلين"سرباز شوروي ، چرا  براي بردن پسرك خرد سال  داخل چهار-9

       ؟  قربان سعيد كي بود-10
     .  از هيچ كس صداي بر نمي خاست -11
     . غرش جنرال بر آشفته   -12

     .   عمل و همبستگي زندانيان نخستين شعله عكس ال-13
                                 =========================================  

  



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                   جلـد اول                                                                          

 

 
 

   

 

 

2 

  

   )2012 /  اپريل /  1   ("               ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال   

  "               ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال  به پورتال 
)1   

   2012 /  ريل/ 

  :  » اتاق محصلين« تأملي گذرا بر تركيب -8
  

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

نه زيستن و نه مرك «  زنداني در حالت 200يا  150كانكريتي  بود كه وزن بسيار سنگين سقفي را  كه بر بااليش 
نه خوشش . وي كمتر از جايش بلند مي شد . قرار داده شده بودند ؛ به دوش مي كشيدند  ) "تحت نظارت"( » 

.  صحبت كند ش  نشسته با وي اوشكت و نه مي خواست كسي پيشش بيايد و روي  ،ران برودگيمي آمد نزد د
د  شان از جمهوري هاي جنوب شوروي  بودند وبه اطالعات ارتش  خاد كه يك تعداةسر بازان سر فروخت

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

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

ش قرار داشت  دور داده  اوشكتد سال وخوش  چهره كه در سمت راست  رسربزرگ اش را به طرف پسرك خ
  احزاب و زير نامخادي هاي مخفي شده .  معلوم نبود  با پسرك خرد سال چه مي گفت. با  او حرف مي زد 

  ناشريفانه اي تعبير كرده ذهنيت سايرين را  ة به گون"جوان  مقبول "تنظيم ها  صحبت جنرال پير را با  تازه 
قدش بلند ، اندامش الغر و . پسرك حدود سيزده سال داشت . مي خواستند در مورد آن دو ، مغشوش  سازند 

 فربه ، كوتاه قد ، ورزيد ه و پرحرفي را جوان، در پهلوي راست پسرك . چهره خسته اش زرد و زار مي نمود 
 .جاي داده بودند 

.  مي ناميدند "داكتر" سال داشت ، 26  ، جوان ورزيده اندام را كه تقريباً" آمو دريا "سربازان ازبك آنطرف 
 تحقيق  ة جوان عاليم و آثار شكنجه و ناراحتي و خستگي  مفرط ، ناشي از دور"داكتر صاحب"در چهره 

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

لي هايي فو  درست در مقابل كوته ق [  بود "كوته قلفي" 16كه داراي را گري ياصالً درهمين طبقه ، اتاق د
 استفاده  كوته قفلي بود16 كدام اش  در هر بزرگ كه اتاق3  و اتاق عمومي4كه ازتشناب هاي  نيمه فعالش 

 در آن زنداني -  سال 16 سال تا 8 و 7 از سن -  تن خرد سال 120 تعداد تقريباً كه قرار داشت  ] كردند مي

    . ]3 [راه يافته بود ) " اتاق محصلين"(معلوم نشد كه آن پسرك چطور و چگونه به اين  اتاق .  بودند
 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

   )5(    قسمت -   بخش اول   
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دفتر  ،  استاد و محصل ، معلم و متعلم ، مامور دفتر و پياده ، خانه سامان و تحويلدار- زنداني نموده بودند 
ه را در حالت ـه و همـ ، همدهقان و كارگر ،  صاحب منصب  و عسكر، دكاندار و منتو فروش و تبنگ به دوش

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

 اطالعاتي  و -را در هفته از يكبار تا چند بار و گاهي هم در يك ماه يك بار و يا بار بار  روي اهداف سياسي
نوشتن . ترين  شكنجه درحق زندانيان شمرده مي شد ند كه اين تغييرات در نوع خود بدامنيتي  تغيير مي داد

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

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

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

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

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

موتر حامل  ... ":   شايعه اي را پخش مي كردند مبني بر اينكه  مثالً شد ، ي ميهيجان  و اضطراب شديد
 ، "... د زنان و مردان  و اطفال كشته و يا زخمي شده اند  ماين منفجر شده تعدادي زيا باپايوازان به اثر اصابت

خانم و ياپسران خرد سال و يا خويشاوندان شان   زندانياني كه  پدر ، مادر پير و ياةاين خبر بر اضطراب و دلهر
 سر هر يك فكر مي كرد  كه  پدر پيرش  ، يا مادر. كه به پايوازي آنان ؛ حتا از واليات مي آمدند ، مي افزود 

 بوده ، تصور تلف شدن آنان نوعي ]ماشين  [ نش  در همين بسد سالش و يا خانم جوارسفيد ش ، يا پسر خ
زندانيان هرلحظه فكر .  بزرگ زندان ، متحمل مي شدند ة ها درعقب درواز"پايواز"شكنجه اي بود كه تا آمدن 

گر يد اضطراب كشنده يي شانرا از هم.  ه اندمي كردند بزرگترين اتكاي رواني شانرا  در اين انفجار از دست داد
 "پايوازان"خيريت است انشاهللا به « : گر شانرا اميد وار مي ساختند و جمالتي مثل ييك د. پنهان مي كردند 

  .  ؛ مي گفتند " ... "و » ... كدام آسيبي نرسيده 
 " قات "وشك هاي ت و ندبرداشت هاي هموار شده را " جاي نماز" ، جماعت نماز گزاران "گريد"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 . گر رفته به صحبت و گفت وشنيد مشغول شدند يكردند و مانند روز هاي سپري شده ، يكي نزد د

و ودشنام و تهديد به تجاوز اپ گرفتاري و تحقيق ، گپ  توهين ، دگ. گر شان داشتند يد سخنان زيادي براي هم

 ، گپ محكمه و حبس ، گپ دوري از فاميل و مهمتر از همه گپ ]4[از جانب فالن مستنطق به فالن زنداني 
حزب و سازمان و تنظيم و گپ  عدم آگاهي از وضع جنگ مقاومت و نيرو هاي اشغالگر و گپ هايي از همين 

كسي خودش  .هميش حرف خود ش را مي زد  و از توجه و تعجب مخاطبين  خود لذت مي برد قبيل ، كسي 
را درنقش مخاطب با حوصله قرار داده با حركات تعجب بر انگيز  چهره اش گوينده هيجاني شده را تشويق به 
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. زندان گيرش بيايد درد بخور براي اطالعات ه زياده گويي  و پر حرفي مي  نمود ، تا اگر جمله و يا كلمه اي ب
گران داشت ؛ اما  از خود چيزي نمي گفت و اگر از روي نزاكت و همراهي يكسي از روي ادب گوش به حرف د

گران كه در صف مبارزه مسلحانه عليه تجاوزگر و نوكران بي يبا دوستش چيزي مي گفت لطمه و صدمه اش به د
 داشت كه نگهداشت اش وي را بي در سينهيني كسي راز سنگ. هويت و فضولش قرار داشتند ؛ نمي رسيد 

 به دوست مورد اعتمادش انتقال مي داد و دوست او هم ه گيآن راز را با بيم و دلشور. تحمل ساخته بود 
  ... . دوستاني داشت 

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

 كه حوصله داشتن و حوصله كردن ، گپ بد و بيراه شنيدن  و  ( حوصله خادي هاي با حوصله"بسيار خطرناك
 نمايند ءدون آنكه خودشان را افشا ب-  ، تنگ شده  ) مهم حرفه منفور آنها شده بودءتحقير و توهين شدن ، جز

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

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

  با صداي "لين اتاق محص"نجوا و سرگوشي ، سرسر و پچ پچ تازه آغاز شده بود كه دروازه بزرگ وآهني 
  خروجي منتهي مي شد  ؛ ةهر يك با هراس  به طرف دهليزك  كه به درواز. خشك بروي پاشنه اش چرخيد 

 بي كينه ة با گام هاي محكم و شمرده درحالي كه از روي سين)  ازبك شوروي  (چهار سرباز. نگاه كرد 
  تازه ة امين  و صد ها اعدامي دور- ه كي  ترةبيرون كشيدن هزاران  قرباني  دور  كه ناظر- سنگفرش دهليزك 

هر زنداني .  باتبختر و تكبرمي گذشتند ؛ وارد اتاق شدند -  وطن فروشان پرچمي از همين سلول بودند ةآغاز شد
هر .  شوروي را مي پائيد قوي هيكلبا حالت  شبيه نه مرك و نه زندگي ، سمت حركت چكمه هاي سربازان 

!  نام توست ، بيا …  ": عاطفه كشته به طرف توشك وي آمده خواهند گفت كي فكر مي كرد كه دژخيمان 
 اين جمله مفهوم اصلي مرگ را در ذهن هر زنداني منعكس مي "]  دارد [قومندان صاحب كار داره ] ترا[تره

  .نمود 
امش ،  اطالعات زندان ، زنداني محكوم به اعدام را  چندين روز قبل از زمان تعيين  اعدمسؤوليناصالً 

 -  " 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 

صاحب منصبان وطن فروش وزارت  مي كردند ؛ حتا ءافغانستان  در نقاط كليدي و مهم زندان وظيفه اجرا
 " را در روز هاي " اعدامي " ؛ هكذا  زنداني ] را تحت نظر داشتند )كشور وزارت( دفاع و وزارت داخله 

گران با دقت خاصي ي رفتن و هنگام صحبت با د]دستشويي[ و در اثناي تشناب " تفريح "  در هنگام "پايوازي
 اين زندانيان تسليم شده در زير تحقيق و شكنجه و باشي هايي كه  (ها  " باشي"اين وظيفه را به  . مي پائيدند 

  ة به گون" سرشماري" و   تا آنان در اثناي تفريح ، نيز مي سپردند) هم بودند "حزب دموكراتيك خلق"عضو 
حقيق شماري از زندانيان نظر به وضع ت.  را تفتيش نمايند " اعدامي "پت و پنهان اشياي داخل بكس و بستره 
گر ياطالعات نمي خواست كه اينها خودكشي نمايند ويا كسان د. شوند  و دوسيه شان مي دانستند كه اعدام مي
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 وقت معينه كه فرا مي رسيد ، سربازان  ازبك شوروي ]5[. د ن را به قتل برسان-  از جمله كدام صاحب منصب - 
 به درون سلول مي آمدند و قرباني  )  محمد وفاعطا خواجه ( ظاهراً به دستور  قومندان عمومي زندان پلچرخي 

  .را با خود مي بردند  
 محبوسان  حيرت زده  گذشته به طرف پسرك خرد سال رفتند و در نزديك يةوشك و اثاثتسربازان از روي 

ه ، اينج بيا كه ُتره قربان سعيد خاسته!  او بچه ":يكي از آنان با صداي بلندي گفت . وشك وي درنگ نمودند ت
اين جا  ! او پسر بيا كه  ترا قربان سعيد خواسته [ "! جاي تو نيس ، بيا برو اتاق خرد سال ها ، ِبي ِخي زود باش 
، پسرك كه از شنيدن اين كلمات گيچ شده بود ! ] ، جاي تو نيست بيا برو  به اتاق خرد ساالن برخيز زود باش 

مـه ده اتاق خرد ":  و به نرمي ترحم برانگيزي پاسخ داد نت زبانكبا ل. ، عضالت چهره الغرش به شدت  لرزيد 
 من در اتاق خرد ساالن نمي روم ، قربان " [ "سالها نمي رم ، قربان سعيد مره چه ميگه ، همينجه خوش استُم 

 ناميده مي شد به " داكتر " كه  قد كوتاهجوان.   ]"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 
نموده   هاي زندانيان عبور "بستره  "سربازان وحشي به سرعت از روي . ، منصرف گرديدند  شدت زرد شده بود

آنان رابا نوك  موزه هاي براق شان به اينسو و آنسو پرتاب كردند و از اتاق بيرون ة اسباب و اثاثيه تنظيم شد
  . رفتند 

زندانيانِ حيرت زده كه  به خاطر اين  نوجوان بي كس و كوي ،  شديداً دچار تشويش  شده بودند ، بعد از 
هر كي  چيزي . كنجكاوي و پرس و پال آغاز شد . فرط شانرا به موضوع ظاهر ساختند م  ةخروج سربازان ، عالق

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 

برو شده ، با گلوي پر و جوانك خرد سال  كه تصور مي شد اولين باري نبود كه با چنين وضع  دشواري رو 
 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 
يش را كه براي فهم آنچه به وقوع پيوسته  كنجاوي زيادي  نشان كه چهل سال داشت  يكي از رفقاي هم سازمان

. 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 

  : نموده گفت ) يعني  نگارنده اين نگاشته ( رگشت و رويش را به جانب رفيق چهل ساله اش رفقايش ب
اين پسرك  معلوم  ميشه كه از  كدام فاميل سرشناس كابل مي باشد ، مي خواست كه از راه «  
 تورخم به پاكستان فرار نمايد و نزد فاميلش كه قبالً به آن كشور فرار كرده بودند ، ]مرز [سرحد

بعد از تحقيق و لت و كوب اورا به  اينجا . برود ؛ مگر اورا در  سرحد دستگير كردند و به خاد آوردند 
] كوته قفلي [ " كوته قلفي" او را به اتاق خودش كه در  پهلوي " قربان سعيد "يك شب . آوردند 

اين پسرك ؛ مگر  مي خواست به وي تجاوز كند.  واقع شده است ، احضار كرد "هاي خرد ساالن
 " اتاق محصلين "معلوم نيست  كه چطور به .  فرار نمود "قربان سعيد"دلير  مقاومت كرده از اتاق 

نمي گذارد  كه آدم به درستي موضوع را از او    [ * ]اين داكتر  افسقال.  اينرا نه فهميدم  ،آمده
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و با اين پسرك كه از كابل زبان ازبكي مي فهمد . فكر مي كنم   داكتر   ازبك است . پرسان نمايد 
داكتر ميگويد كه او تب دارد زياد  سوال نكنيد ؛ اما من فكر ميكنم  .  است كدام آشنايي قبلي ندارد 

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

فكر ميشه از همين . مشكوكي  به نظرم آمد افسقال و اين داكتر دندان آدمي ] . پيش داكتر زندان 
  . » خادي هايي است كه اين پسرك  را در همين اتاق تحت نظر گرفته ، فقط همينقدر فهميدم 

 شايد روزي خادي ": اب شده بود با خود مي گفت  رفيق چهل سال اش كه از شنيدن اين خبر دچار اضطر

 دستگير و زنداني نمايند و آنگاه چنين حادثه اي ]6[هاي جوهر باخته يگانه پسر نوجوانم را  نيز به حيله اي 
 ازتصو ر چنين صحنه اي تمام بدنش لرزيد ، موجي از نفرت و خشمي آميخته با "براي وي نيز اتفاق بيافتد

 كه قربان سعيد را مي شناختند ، ازقضيه " 2بالك"تمام زندانيان . ودش را به آتش كشيد انتقام سراپاي وج
  .آگاه شده بودند  

  

  ؟          قربـان سعـيد كـي بود -10
  

با بي ناموسي و نامردي اش اين شير مردان ِ در بند كشيده را با چنين دلهره و   كه" قربان سعيد "
  بود ؟  اضطرابي دچار ساخته بود ، كي 

 شايع از جمله  ،منبع هر خبرنادرست در زندان بودند عده اي از زندانيان مشكوك و يا همكار اطالعات
 كهبود ) دانشكده پوليس ( ندویرڅا استاد فاكولته " دگروال خليل" كنندگان اخبار و مطالب نادرست يكي آن

 به آساني رفته مي توانست ؛ ل به سلول ديگر و از يك سلوگريزير پوشش باغبان با تجربه ازيك بالك به بالك د
 كه مقر قومندان عمومي و جنرال روسي زندان پلچرخي و رفت و آمد "1بالك"درشب نيز به دور ُكرد گل هاي 

برادر ( انجنير بري عثمان  ديگرشو .  را آبياري مي كرد" گلهايش" و صاحب منصبان روسي  بود ؛ مي گشت
اين بالك و  هاي جديد و كار اعمار آن در"يكوته قلف "كه روزها را به نقشه كردن بود) اكرم عثمانداكتر زاده 

 درست مثل - مي گذراند " كارگاه زندان " در "باال بيني"، همچنان آن بالك و در اتاق قومندان هاي زندان 
گشت و  برايش مي گفتند در جريان  زندان اخبار و مطالب ساختگي را كه صاحب منصبان-دگروال خليل 

   اين ها  .به نفع دولت دست نشانده پخش مي كرد... اين دهليز و آن دهليز و ، گذارش در اين سلول و آن سلول 
   :مي گفتند كه 

در يكي از جبهات جنگ عليه مجاهدين موفقيت هاي براي خودش . قربان سعيد ازبك افغان است ... « 
نموده ، بعداً به مقام ضابطي رسيد و به زندان پلچرخي مقرر  ضابطي ارتقا رداز سربازي به رتبه خ. كمايي كرد 

  »... شده و 
  

  
 آق سقال اصالً كلمه ازبكي بوده معني ريش سفيد را مي دهد اينجا اشاره به كسي است كه كالن  * ][

  .كاري نموده در هر كاري مداخله نمايد
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 وي را  شناسايي كرده ، منحيث عنصر اين شايعه در واقع پاد زهري بود بر ضد گفتار كس ويا كساني كه 
 گران همچو عناصر خارجي كه در نقش ءمن نيز يكي از افشا .  ميكردندءخارجي متجاوز به خاكشان افشا

 . مه اافغان  در زندان و يا خارج از زندان فعاليت داشتند ؛ بود

 رد و زندانيان را وا مي خنده برانگيزي تلفظ مي ك زبان دري را به طور سال داشت و24 اين ساديست كه
گين وبر افروخته به نظر مي رسيد حمقانه اش گوش بدهند ، هميشه خشم تبسم به گفته هاي اداشت كه بدون

، ] زندانيانششمار ["سرشماري"  در اثناي عبور از صف زندانيان ؛ همچنان در هنگام "جبهه ديده"اين قاتل  . 
 بود ، مي زد  تا هرچه  مي دم دستش كهمست با لگد و يا هر چيزي ، آنان را  مانند خري  يا در پايان تفريح

مي كرد به سر ، ) پرتاب(اغلباً سنگ هاي را كه باالي عقب ماندگان  وار . زود تر به درون  سلول هايشان  بروند 
. تند زخم هاي برداش از اثر پرتاب سنگ هايش چند زنداني از ناحيه سر. روي  و يا چشم آنان اصابت مي نمود 

از ضرب و شتم و لت و . ساديزم آشكارش از دور نمايان بود . ي يك چشم اش را از دست داد ييك زنداني  بينا
 راحت اري و نفرت انگيزش مي شگفت و نفس بخ، عبوس ةبعد از آن چهر. كوب زندانيان خيلي ها لذت مي برد 

 شوروي ، در ةر اين  جوان استعمال شدآخ. مي كشيد و حالت رضايت بر سيماي نكبت بارش نمايان مي شد 
مركزي پايتخت   زندان بزرگ و"2بالك"آمركل منزل دوم !   شده بود " كالن آدم "اين سر زمين آفت  زده 

ش درجبهات جنگ مقاومت ، برادران هم خون  ايك كشوري مثل افغانستان شده بود كه جنگجويان سر به كف
، بي رحمانه افغان از همين سبب او از شير مردان در بند . ي كشتند درست مثل سگهاي هارم و هم زبان وي را 

  حاال در زندان "آمرصاحب ".  تجاوز مي كرد  بي شرمانهانتقام مي كشيد و به ناموس پسران خرد سال شان
تر  و معلم مكتب و داك]دانشجو [، محصل  از استاد پوهنتون،كشور اشغال شده  باالي بيشتر از دو هزار زنداني 

و و دشنام مي داد ، اهمه را د.   امر  ونهي مي كرد ؛... متعلم  و كارگر و دهقان وو  مهندسو  انجنير تا ،گرفته
  .همه را برده و بنده خودش مي پنداشت 

    

   ! از هيچ كس صداي بر نمي خاست  -11
  

ناك و غرور  سكوت درد.  هر زنداني  داخل سلول ديده مي شد ة وحشت و نفرتي توأم با خشم بر چهرةساي
 اسيرخرد سن و سال و به خاطر مقاومت دليرانهشكن ، سكوتِ ناشي  ازقهر و زور  دژخيمان  مسلح شوروي كه 

،  )كه خودش را در دفاع از ناموسش به كلي تنها و بي كس  احساس مي كرد(   درون قفس آهني ةتب كرد
چنان . از هيچ كسي صدايي بر نمي خاست  . ؛ فضاي دم كرده سلول را به بازي گرفته بود بودنشان داده شده 

مي نمود كه  زندانيان همه در سوگ ناموس برباد رفته پسران اسير خود نشسته ، و يا  به سان اشباحي به نظر 
ظه بر سنگيني اش مي سكوت هر دم و هر لح. مي رسيدند كه درميان تابوت هاي خود  ؛ ميخكوب شده باشند 

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

چون قلب تجاوزگران ، واپسين روشنايي روز از عقب ميله هاي يكي از پنجره گك هاي ديوار سخت 
 در سوگ نشسته ي ، به درون سلول مي نگريست و تك تك محبوسانشان نجيب   جالدانةروسي وسر دست

 مسرت آفرين مي داد و بر نيروي شان مي ة بازگشت دوباره  اش به آنان مژد و اشاره از ءيد و با ايمايرا مي پا



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                   جلـد اول                                                                          

 

 
 

   

 

 

8 

 ر ديدگان متحير لحظه هاي زودگذر شام مغموم ، امواج سياهي را فرا مي خواند و خود از برابمگر؛ افزود 
 امواج ظلمت و تيرگي بتواند از البالي ميله پنجره گك ، تا نمودمي  اسيران ، با  شتاب هميشگي اش عبور

هاي ديوار ضخيم 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 يار مي رسيد ؛ بار دگر شب پر اضطراب و ظلماني  فريبار د
گر در تاريكي يمغموم آنان مي ربود ؛ بار د دوش زندانيان مي كوبيد و خواب پريشان  را از چشمان ماسيده و

شب عده اي از سربازان شوروي داخل سلول مي شدند و باالي بستر كسي پاي مي گذاشتند و به وي مي 

برخيز كه قومندان با تو كار دارد  [ " ِبيخِي كه ُتره قومندان صاحب كار داره " ، "!  نام توست  ...": گفتند 
. گر خبري از او نمي رسيد يآنگاه زنداني از جايش بر مي خاست  و در سياهي شب ناپديد مي شد  و د ، ]! 

 فرد "ة  و واهمه ، اسباب و اثاثي با خجالت وفرداي آن ، عده اي سرباز سر افگنده  به  درون  اتاق مي آمدند
   . را برداشته  از سلول مي بردند"گم شده

     

    :فتهــرال بر آشـرش جنـغ  -12
 

ي از   برروي پاشنه خشكش چرخيد و آوازگريساعت يازده شب را نشان مي داد كه دروازه آهنين  اتاق بارد
  ة برخورد موزه هاي ميخ دار شان بر سينباز هم همان سربازان ازبك شوروي بودند كه از. آن بر خاست 

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

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

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

 "! بيا !  قربان سعيد كار داره ، بيا ":  اتاق طنين انداز شد ةگين در فضاي دم كردبالوقفه آواز سرباز خشم
ريه افتاد وبا چشمان اشك پر، نا اميدانه به اينطرف و  پسرك هراسيده به گ]!قربان سعيد كارت دارد بيا بيا [

وي  ر آن جوان بد بخت در جستجوي حامي و پشتيباني بود كه نگذارد  گتوگويي نگاه التماس. آنطرف نگريست 
 با اين پسرك خوش قيافه چه كار " قربان سعيد"زندانيان  حاال فهميده بودند  .   ببرند "قربان سعيد"را پيش 

از هيچ يك . آنان مانند صاعقه زده ها بر روي توشك هايشان خشك شده به نظر مي رسيدند  ، ...داره 
آخركي خواهد توانست جلو . صدايي بر نخاست ، وحشتي آميخته با نفرت و خشم بر هر كدام چيره شده بود 

اق ت سال به اآن چهار دژخيم بي حيا و لجوج ، سنگدل و تحريك شده را بگيرد و مانع بردن آن پسرك خرد
هرگاه فردي از او جانبداري مي كرد ، معلوم نبود كه فردا چه برخوردي با .  گردد "قربان سعيد"خواب  

سال وبا غيرت اش برخاسته بود ، در  آيا منجي وي را كه به دفاع از همزنجير خرد. خودش صورت مي گرفت 
لود  نمي كردند ؟ آيا پشتيبان  او را به داخل زير  مشت و لگد ،  چوب و چماق ، سيم و كيبل بيهوش و خون آ

    هاي تاريك ، جايي كه النه گژدم ها و غندل هاي خطرناك بود ، نمي انداختند ؟" هوا كش "
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 زندان مسؤولين كه حاكم مطلق و مالك بي چون و چرايش - و حمايت از يك محبوس "باني پشتي"اصالً 
 غالم را براي آنان داشت ، در قاموس زندان داري جرمي بود گر كه حيثيت برده وي توسط محبوس د-بودند 

حمايت كننده كه خود مي بايد سراپا تسليم و منقاد جالدان استعماردر زندان . بسيار سنگين و غير قابل عفو 
ش از زنداني در واقع اعالن  جنگ عليه مجموع قوانين وعملكرد هاي نظام حاكم در ميان  امي بود ، با حمايت

آخر زندان به مثابه كام نظام مستبد و قوانين ظالمانه و دسپلين استخوان شكن و .  مي داد " و دندانشكام"
زود گذر، زنداني را هزار بار مي جويد تا خردش كند و ة كشنده ، درست مثل دندان هايش بود كه در يك لحظ

  .  و برداشت بود گر براي خدايان خون آشام زندان غير قابل تحمليو اين د. هضم اش نمايد 
مجرم  گستاخ ، يعني .  هم  به آن مي گفتند " بي سرنوشتي"  كه حالت " تحت نظارت"در شرايط  

 ةمحكم"  تمام محبوسان  منتظر ].7[حمايت كننده ،  نشاني شده ، بعداً بر مدت قيدش  افزود مي گرديد 
قع امر زير ساطور خونچكان جالدان روسي و در وا.  دولت  مزدور، در مورد خودشان بودند "اختصاصي انقالبي 

  .اجيران بي مقدارشان  قرار داشتند 
 ة ، از تكرار  جملي كه بدان وابسته بوديچكمه پوش سيه دل و بي خبر از آينده  و انفجار سيستم استعمار

ي دفاع دست با گستاخي و بي حيايي ، باالي پسرك تبدار و ب.  خسته شده بود " قربان سعيد تره كار داره  "
انداخت و با چنگال كرگسي اش بازوي راست و الغر  وي را محكم گرفت تا با جبر و زور او را از جايش تكان 

به گوشه توشكي كه بر روي آن )  نه به مفهوم پشتون ( داده ، كشان كشان با خود ببرد ؛ اما پسرك  افغان 
ا او را از روي بسترش حركت داده نتوانند ، شايد هم چنك زد و آنرا محكم گرفت ، تا اين نامرده، نشسته بود 

كرد كه توشك چون مادري  نخواهد گذاشت  سربازان او را از آغوشش جدا كرده با خود  در آن لحظه فكر مي
هر دو مزدور و . ببرند ، سرباز دومي نيز مداخله نمود و با چنگال  گرگي اش دست چپ پسرك را  محكم گرفت 

مگر چسان مي توانستند نو جواني را  شكار را با خود ببرند ؛  ان  خواستند هر طوري شدهخاين به خلق هايش
   ؟كه به تنهايي به دفاع از ناموس اش برخاسته بود ، وادار به رفتن به اتاق خواب قربان سعيد  نمايند

و  انسان با تماشاي آن كشمكش ، به فكر چهار پلنگ درنده وخونين دهني مي افتاد كه دركج 
 سنگالخ ، آهو بچه اي را با چنگ و دندان گرفته ، مي خواهند او را به بيشه اي ببرند ، تا با خيال چپي

هر كدام . اتاق  و زندانيانش شبيه سنگالخ ها بودند .  لذيذ خويش را بدرند و بخورند ةراحت طعم
عظيمي درحالت بر پا  بس يچون سنگواره  و سنگ شده به نظر مي رسيدند ؛ اما در درون شان  توفان

  .شدن بود ، توفاني از نفرت ، توفاني از خشم عليه متجاوز و اجيران درنده خوي و  حيوان صفت اش 
 در قاب صورت آن پسرك معصوم و بي چاره نشست و " مرد چهل ساله " يگانه پسر تازه جوان ةنقش چهر

.  مي كند و كسي به ياري اش نمي شتابد وي تصور نمود كه او پسر خودش است كه  گريه.   در آمد تبه حرك
گرگون شده و خشمي توأم با يننگين به شدت د سخت وي در حالي كه  از تجسم چنين صحنه اي مزلتبار و

 اينجه كسي مرد " :با تمام جانش فرياد زد انتقام روان حساس و بي قرارش را پيهم شالق كش مي كرد ، 
فرياد ناگهاني و غير منتظره اش در فضاي  مكدر  و ماتم  . ]ا بكشد خود ر ... [ " نيست كه صداي خوده بكشه

 در حالي شورويسربازان .  نشست  تحريك شده  گوش  سربازانة  پيچيد و چون ضربه پتكي بر پردگرفته اتاق
 ترس از عكس العمل تمام اتاق و (كه با آن  پسرك در كشمكش بودند ، درنگ نموده با حيرتي آگنده از ترس 

  ، " كي بود ؟ ": سركرده ئي شان گفت . به اين سو و آنسوي سلول نگاه كردند  ) اتاق هاايت آن به ساير سر
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آنان بعد از درنگي .  بيباك راشناسايي نموده ، بعداً به حسابش برسند ؛ اما چيزي دستگير شان نشد ةتا گويند

درگيري و كشمكش بين يك  نو جوان عني  ي؛زود گذر ، كار بيشرمانه و ضد انساني شانرا  از سر گرفتند 
ضعيف البنيه افغان و دوغول زور آور و خون آشام وشهوت پرست  شوروي بعد از لحظه اي توقف ، 

 بر بازوي ناتوان پسرك ، كه در آتش تب مي سوخت ،  ،فشار انگشتان  زورمند سرباز . گر آغاز شديبار د
ولي او   كنده شود ؛ -كه صداي  پاره شدنش بلند شده بود  - وشك كهنه تموجب شد كه انگشتان نحيف اش از 

   ، تكانِ" مرد چهل ساله "  كه از فرياد " جنرال پير "از روي ناچاري  به سرعت قابل ستايش  به توشك  
اير همزنجيرانش با ــند سـركه مانـرال پيـگون جنـتي و سرخـ گوشةرــچه  .سختي خورده بود ؛ چنگ زد

 اينجه كسي مرد نيس كه "ة شايد هم  جمل. به كبودي گراييد شمكش را دنبال مي نمود ، خشم شديد اين ك
ويا فكر كرد پسرك مظلوم و بي كس فرزند خودش    .  به غرور جنرالي اش برخورده بود"صداي خوده بكشه 

ش برسد  و است كه در چنگال سربازان وحشي بيگانه و متجاوز افتيده و شديداً نياز دارد تا كسي به داد
زماني . عاطفه انساني داشت و تأثير پذير بود .  اين سرزمين بود ة آخر او هم زاد. به وي تجاوز كنند  نگذارد

 سرباز   سه چهارچه شد كه حاال.  مي داد   اش را به سربازان اردو"دفاع  از خاك مقدس"درس ننگ و غيرت و 
جنرال پير كه خشمش به نقطه . د ند و به او تجاوز كننخود ببرد با نمتجاوز بيگانه يكي از فرزندانش را مي خواه

دست چپ پسرك را كه به توشك وي چسپيده بود ، با انگشتان قوي اش محكم گرفت وبا ، انفجار رسيده بود 
 "! اليش كو  اِ":  به سربازان ازبك شوروي گفت  ، شبيه  بودگصدايي كه به نعره ئي فرماندهان در ميدان جن

 ، هراسي ناشي از واكنش غرش جنرال برآشفته ، زمين و زمان سلول اندوهبار را به لرزه در آورد ] .ولش كن[
 آنان بي درنگ دست  لرزان  كه مستولي شد ، چنان شورويدسته جمعي زندانيان ، بردل ناپاك سربازان جبون

وشك هاي زندانيان با ت ، از روي و الغر پسرك افغان را رها نموده و با وحشتي كه از چهره هايشان نمايان بود
  .شتاب گذشته در حالي كه زير لب چيز هايي مي گفتند ، از اتاق بيرون رفتند 

  

  :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 
ره جنرال پير و زماني به جانب مرد چهل ساله ؛  كه به ديوار سلول تكيه زده بود ، مي امتنان ، گاهي به چه

 .نگريست 

 زندان از نخستين  شعله عكس العمل  و همبستگي زندانيان آن سلول كه از سينه دو زنداني به مسؤولين
 سه روز تغييري در تركيب  بعد از دو يا. سراسيمه شده بودند  ،خاطر همزنجير خرد سال شان زبانه كشيده بود

كه طور حتم افراد خاد دربين شان وجود  (عده اي از زندانيان را .  آوردند " اتاق محصلين" يا 175سلول نمبر 
 آوردند و شماري از زندانيان آن اتاق را كه با " اتاق محصلين "از ساير سلول ها بيرون كرده به) داشت 

  .گر  انتقال دادند يند از آنجا به سلول هاي دهمزنجيران شان مأنوس و مالوف شده بود
در امتداد دو ماه  ، بعد از اين  واقعه ، اشكال شكنجه هاي فزيكي و رواني ، انواع ضرب و شتم ، اززدن با 

؛ همچنان اشكال دسپلين ...  و كمربند گرفته تا لت و كوب باسيم كيبل و آهن پاره و]چكمه [ نوك  موزه
نساني و اقسام  اهانت به زندانيان از پيش بيشتر شده رفت ؛ به آن حدي رسيد كه كشنده و ضد كرامت  ا
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اعتصابي را  )  " 2بالك"( زندانيان  آگاه و مبارز در چهار اتاق عمومي طبقه سوم  همان بالك 
هراس  . سازمان دادند كه تار و پود خادي ها و خداوند  نعمات مادي و معنوي شان را به لرزه در آورد

 و فرماندهان روسي  شان از اين اعتصاب در سطحي بود كه بخشي از - دررأس خاين ملي كارمل -لت مزدور دو
 هاي مدرن ]مسلسل [ اين گارد كه مجهز به ماشيندارة   را فراخواندند و افراد زبد" ارگ كارمل"گارد مخصوص 

ان بر باالي بام  هاي آهن پوش شده  و ديوار امنيتي  دومي زندان ، همچن" 2بالك "روسي بودند را به دور 
ا كردند و بر تعداد محافظين و ديده بانان  هفت برج مراقبت  ـ جابج"3بالك "  و "2 بالك" و "1بالك"

   ]8[ . افزودند 
و به (  تن 700بيشتر از  تا"  6بالك "در اعتصابات سالهاي بعدي ، زندانيان خرد سال كه شمار شان در  

ولي  پسرك شجاع و خوش قيافه در ميان آنها رسيده بود ، نيز اشتراك داشتند ؛ ) ن  ت1200يك روايتي تا 
 كرده ء او  از اثر لت و كوب قربان سعيد كه رازش را افشا": عده اي از زندانيان مي گفتند كه .  ديده نمي شد 

   .  "...بود ، تلف شده است 

 كه اخگر مقاومت اش در زندان استعمار اين جوان با ناموس و تسليم ناپذير نخستين زنداني بود
به اميدي آنكه  زنده . به شعله  هاي فروزان و سركش مقاومت ها و اعتصابات بعدي مبدل گرديد  

 "  را به نام " جنرال  پير " ، " اتاق محصلين "قبل از تغيير تركيب .  يادش گرامي باد . باشد 
بعد از آزادي از «   كسي  گفت كه موصوف 1996ر سال د. از آن اتاق بيرون بردند )  آزادي ( "خالصي

ياد اين جنرال  گرامي باد كه درهمان مقطع  معين تاريخي از خود شجاعت . » ...زندان  فوت كرد 
با غرشي  وطن اش برخاست و فرياد زندانيان آتش گرفته راشان داده به دفاع از ناموس يك همن

   ◙ . آذرخش گونه اش فروزانتر ساخت
  

  ضيحاتتو
  

فع حاجت ر گاهگاه زندانيان در اثناي  نوبت تشناب يك اتاق كه  با ضربات كمر بند سربازان قبل از اتمام  -]3[
گر در دهليز و يا در تشناب مواجه مي شدند ياز تشناب بيرون كشيده مي شدند با زندانياني هيجان زده از اتاق د

 چشم سربازان از اتاق خود به اتاق مورد نظر شان ميرفتند و زود گذر ظاهراً خادي ها دور از  ةدر همين لحظ. 
به احتمال زياد كه اين جوان هم از همين طريق به . در نوبت تشناب بعدي  به همين  صورت بر مي گشتند 

  " سر شماري اتاق خرد ساالن"ل بالك شايد در همان روز و يا چند روز بعد ازؤومس. اتاق محصلين آمده بود 
. ( پيدا كردند " اتاق محصلين "سر انجام او را در، در جريان پاليدن  . بودند آن پسرك شده م حضورعدمتوجه 

 و يا -   تن و اضافه از آن مي رسيد 250 تا "2بالك"كه تعداد زندانيانش در  -  هراتاق "سر شماري" ،در اوايل 
  .)   صورت مي گرفت "2بالك"چند اتاق يكجا در صحن حويلي 

 روزي در  ، ساله اي به نظر مي رسيد28  كه مرد ازدواج كرده و تقريباً" افغان ملت"تن از اعضاي يك  -]4[ 
يكي از سلول ها در هنگام صحبت كه باالي تحقيق و شكنجه  مستنطقين تمركز يافته بود ، بخشي از تحقيق 

 [  كه الچكينبان آدمصاحب خيلي  وحشتناك است كه كسي دستش را به طرف ت ... ": اشرا چنين بيان كرد 
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 اين . ات كند ... در دستش زده اند  برده برايش بگويد اگر نگويي اين سربازه ميگُم كه سرِت باال  شود و ]دستبد
كرده موضوع   قطع" اينها بسيار بي ناموس اند " بعداً حرفش را با گفتن "مستنطق بي شرف قيوم صافي بود 

    .گر كشانديصحبت را به طرف د

.  در بالك  اول سمت غربي آن محبوس بود 1359 اسم كسي فراموشم شده  كه از اوايل سال  ،با تأسف -  ]5[
  :چنين گفت  )  كه من هم جزء آن بودمدر حضور دو سه تن از  محبوسين( وي روزي در رابطه با اعدام 

 يز ما رسيدنوبت دهل. در يكي از روز هايي كه قومنداني زندان براي اعدام  آمادگي مي گرفت « 
در اتاق  . زنداني هاي زيادي را از همين دهليز بيرون كردند  . ] ت -دهليز منزل دوم سمت غربي [  

 هم همرايشان "شمس الدين كور"  .چند سر باز آمده بودند. رو بروي ما يك نفر را صدا زدند ... نمبر
ي شناخت، دفعتاً صحبتش را  را نم"شمس الدين كور"يكي از زندانيان كه معلوم مي شد » ...بود 

«  گوينده با تعجب برايش توضيح  داد كه  "شمس الدين كور كي است ؟ «  : قطع كرده  پرسيد
قومندان  . گويند   مي" كور شمس الدين"شان ويرا ة لدين كور از پنجشير است در منطقشمس ا

 اعدام مرمي آخري را مي گويند بعد از. آدمي بسيار  زياد خطرناك مي باشد . همين بالك است 
بعداً  گوينده صحبت اشرا با آهستگي دنبال كرده  اضافه » همين آدم  به شقيقه  اعدامي مي زند 

بود و چند روز پيش ... بودم زنداني را كه نامش ... من در اتاق .  را باز كردند  مااتاق روبروي... « نمود 
يد از روي تحقيق خود فهميده بود كه معلوم نيست چطور فهميده بود كه اعدام مي شود ، شا

را از كدام جاي پيدا كرده و نوك آنرا در هنگام تفريح در  يك  آهن پطره اي، اعدامش مي كنند 
زنداني .  بر روي ديوار كشيده و تيز كرده بود ، صدايش كردند كه بيرون شود  اثناي قدم زدن

 باالي  شمس  ،  مثل كارد ساخته بود آنرا كه "آهن پطره "وقتيكه ازدروازه اتاق بيرون شد با همان 
 ةوي سينه راست نزديك شان ر يك دفعه اش بر .دو  دفعه وار كرده توانست. الدين كور حمله كرد 

، در دفعه دوم عسكر ها خود را باالي شمس الدين كور انداختند وكارد را ازدست  رفت فرو  قومندان
نجشك مي لرزيد دريشي اش خون پر شده گمثل ، ه بود گرفتند ، شمس الدين رنگش سفيد پريد... 

  »   زخمش زياد عميق نبود برابر يك و نيم بند انگشت  بودفتندمي گ. بود 
 آهن پوش ة بعضا ً زنداني ها توته و يا پارچه  حلبي هايي قيچي شد ،در صحن  بالك ها  كه كانكريت نشده بود

فزار كار ساختماني را در اثناي قدم زدن و يا اآالت و كش و غيره مثل  پيچ  ، هاي زندان و ميخ و برخي اسباب 
 به اتاق خود مي  چشم ديگراننرا دور ازآنشستن در گوشه و كنار  صحن بالك ها پيدا كرده با خوشحالي 

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

، بعداً به همين بهانه اورا دستگير كرده   شبنامه اي را به داخل جيب نو جوانان مورد نظرشان مي انداختند- ]6[
 توته اي چرس،  تالشي جيب افغان ها هنگام؛ درست مانند پوليس كثيف پاكستان كه در ... به خاد مي آوردند و

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

  .نمايند 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                   جلـد اول                                                                          
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.  غرض دفاع از خود، بودند"محكمه اختصاصي انقالبي" ق شماري از محبوسان منتظر رفتن بهتا در اين ا- ]7[
 شان بودند كه مدت قيد در آن "پارچه ابالغ"و تعدادي هم  جريان محكمه شان به اتمام رسيده بود ، منتظر 

 دوباره به محكمه به طرف قتلگاه كه گر زير نام رفتنِيتعدادي كمي از محكمه رفتگان را بار د. رقم زده مي شد 
  . انتقال مي دادند كه اين عمل اغلباً در روز به وقوع مي پيوست .... ين قلم پوليگون نبود به باورا

 به خارج از زندان  "تحقيقات دوباره" و يا زير نام  "رفتن به محكمه"خادي ها نيز تحت همين عنوان 
خاد  و يا غرض  كار و  شان در مسؤولينآنان به همين  عناوين يا به منظور صحبت با ( انتقال داده مي شدند 

گرمثل جبهات نزديك به مركز و يا  براي  استراحت  وديدن يبار اطالعاتي در زندان هاي خاد و يا كدام جاي د
به خانه هايشان فرستاده مي شدند تا  بعد از تجديد قوا دوبار وظايف شانرا در زندان از سر بگيرند؛ از ... والدين و

  .]كه در جايش در مورد وي صحبت خواهد شدبود  " شفيق خالدار "آن جمله 
  

روستار  تره كي در مزبله تحريف   آقاي"( اين قلم ة در رابطه با اين اعتصاب  مراجعه شود به نوشت- ]8[
  و  eu.baaba.wwwهاي  برقرارشده برروي صفحات سايت  چاپ شده در پيام زن و)"وتطهير

www.payameazadi.org  
=====================                                       
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