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  :ير در  زندان پلچرخي ـ  تأملي گذرا به  زنـان اس- 10

  
 هاي خاد صدارت ، شماري از زندانياني " كوته قلفي"به خاطر عدم گنجايش زندانيان تازه گرفتار شده در 

 آوردند كه جاي مناسبي براي تحقيق و "1 بالك" به،شان به پايان نه رسيده بود ) بازجويي ( كه  تحقيقات را 
ت غربي را كه در مجموع براي زندانيان  سم"1بالك "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 خرد و كالن  حفيظ اهللا امين ؛ . انتقال  داده بودند ) "اتاق كنفرانس ها"دراتاق مقابل (

  . فرزندان برادرش عبداهللا با چند دخترديگر در اين گوشة دور از انظار محبوس بودند همچنان خانم و

 عضو سازمان پيكار   صالحمعلم صاحب [  و شش تن زنداني ديگراينجانب 1360  سال ماه اسددر پانزدهم 
صوفي  ؛  عضو خاد  عبدالرشيد سرحدي ؛ " ساوو "به اتهام عضويت در داكترحميد اهللا سيماب ؛

عضو فركسيون   عزيز ؛   خادوعضو اكسا ، كام   از بلغارستانPHD  دارندة درجه از اهالي هرات رحمنلبداع

 " 1 بالك" به " 2 بالك" را از ] عضو حزب اسالمي    شفيع و امين جالد كارمند در وزارت تعليم و تربيه
كوته قفلي روشندان بسته و تاريك در اين  ام  روزه 45در بارة حبس جزائي  ( سمت غربي منزل سه اتاق آخر

 گذشته بود "1بالك" از انتقال ما به  و يا بيشتر طرف جنوب غرب انتقال دادند  دو ماه)بعد ها خواهم نوشت 
   .  ، شنيديم" اتاق كنفرانس ها " اتاق  مقابل  منزل اول به  دهليزكه خبر انتقال زنان را از منزل سوم همين 

يك پدر  با پسر خرد سالش و . ترور يك پرچمي گرفتار كرده بودند ) واهي ( تهام  چهار يا پنج تن را به ا
 نام داشت در  اعظم پسر را كه "مراهق"دولت مزدور گويا  سن . يك تن ديگركه در بالك دو محبوس بودند 

ي رسيد ، آنگاه بعد از دو سال يا كمتر پسرك كه به سن قانون. نظر گرفته منتظر بود تا  وي به سن قانوني برسد 
 در رياست تربيه بدني كار ميكرد ؛  و كابل  بود"لواچند" سال داشت و ازاهالي 50وي را با پدرش كه در حدود 

 ، بسيارمصمم واحساساتي ،  قشنگ  و بسيار با جرأت و اسيمهيك تن ديگر دختري بود بنام . اعدام كردند 
.   به گمان اغلب شامل همين دوسيه بود  مليحه دومي دختر. دليركه قيدش را پانزده سال رقم زده بودند 

 دخترك سهيال  با قيد ده سال ، خاتول. اين دوشيزه نيز با شهامت بود . قيدش دوسال و نيم تعيين شده بود 
  به خاطر عضويت در محموده، خانم ديگر ، ) خواهر و يا دختر مجددي ( اسما مجددي، ... خرد سال با قيد 

 از زندان رها " ال و نه ماهـبعد از دو س"ودش ـ مدت پنج سال قيد گرفته و طبق  گفته خ"ساوو"سازمان 
   .   با فاميل امين دريك محل زنداني بودههميش  محموده  . گرديد 

دو  .  ؟محبوس بودند)  " اتاق كنفرانسها "اتاق مقابل ( معلوم نشد چه تعداد زن در آن اتاق بزرگ 
با تمام شان مخصوصاً  . نمي گذاشتند كه اعضاي فاميل امين نفس راحت بكشند  همليح و اسيمهدخترشجاع  

  بـخش  دوم

   )5( قسمت 
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بحث مي كردند ، طوري كه بحث شان به  برخورد فزيكي مي  و ، با خشونت جر ) غتي( بزرگ امين  با دختر
و  هوتك ، يعنيكشيد ، و سر و صداي شان در زندان مي پيچيد ، و موجب مداخله آمر سياسي زندان 

 كه به يك  بود هاي منفور ترين و شرف باخته ترين خادييكي از كتهو (مسؤولين زندان مي گرديد ساير

    ) . دختر زنداني تجاوز كرد
مبارز و شجاع به درستي مي دانستند كه طرفداران امين در درون حزب و در دولت  حضور   اين دو دختر

 "كوته قلفي" جالد مردم افغانستان ، سر انجام به فعال و پر قدرتي دارند و برخورد هميشگي شان با فاميل
 از اين عواقب وخيم هراسي به دل راه  ،مجرد و دهها پيش آمد خطر ناك ديگر منجر خواهد شد ؛ با آنهم آن دو

كه روزگاري در داخل ارگ شاهي به وجود پدر  ( نفرت و انزجار شان را در برابر اين خانواده .نمي دادند 
و از اينكه وي قادر بود ده ها هزار انسان اين كشور را  نيست .  شان مباهات مي كردند " صالبتبا" و "پرابهت"

ي پرسر وصدايشان با خانم امين و در يكي از بر خورد ها.  تبارز مي دادند )و نابود كند ،  به خود مي باليدند 
 آخري سمت شرقي منزل اول "قلفي كوته "دختر را به دو طالعات زندان  تصميم گرفت آن دو دخترش غتي ، ا

    .انتقال دهد
  

  1361ماه جوزاي سال  ؛ اعتصاب خونين "1 بالك"  زندانيان  فقط دو دختردلير ازمجموع- 11

  : د درعمل تأييد كردن  را " 2بالك"

  

 يا زنداني اگر از ميدان بزرگ به طرف  مت شرقي قسمي بود كه مثالً سربازشكل ساختمان داخلي س
، دهليزرا به طرف جنوب طي  نموده ، باال شده  "1بالك"الك روان مي شد ، از دو سه پته زينه خارج تعمير ب

بعداً  به سمت  چپ مي . به آن منتهي مي شد؛ مي رسيد ) منزل اول ( به چهار راه كوچك  كه چهار دهليز
ش موقعيت  ا طرف راستش و اتاق محافظ كه به  ااز مقابل زينه منزل باال  كه به طرف دست چپ. پيچيد

وي با عبور از . يك پنجره به عرض دو متر و ارتفاع  سه متر در برابرش قرار مي گرفت ه د  عبور نكرداشت ،
 مانندش ديده " لفت "  با دروازه هاي"كوته قلفي" 16دروازه پنجره  وارد دهليزي مي شد كه در دو سمت اش 

دو كوته قفلي اخير را كه رو بروي هم  بودند ودر عقب . بود  در داخل آن  "كوته قلفي"تشناب هر . مي شد 
 را به هم وصل مي كرد ، وجود داشت ، به "1بالك"جنوب  ديوار شرقي آن ، راه عبور كه  صحن شمال  و 

 "همين  دو دختر احساساتي و پر شور اختصاص دادند و آنرا با پنجره آهني مستحكمي كه در يكي دو روز در 
كوته "دروازه .  ديگرآن دهليز جدا كردند "كوته قلفي" 14از ) مثل پنجره اولي( ان ساخته شد  زند"كارگاه 

هر دوي شان چون پرندگان  گير مانده در .  بودند  دو دختر زنداني متمرد و پرخاشجو را باز گذاشته"قلفي
ز دريچه گك هاي اتاق تنگناي قفس ، گاهي به اتاق طرف جنوب و زماني هم  به اتاق طرف شمال داخل شده ا

  .  تماشا مي كردند "1 بالك"را از دروازه  بزرگ... ها ، آمد و شد سربازان و صاحب منصبان
 20گـاهي   (  اتاق منزل دوم سمت  غربي را كه من هم جزو آنها بودم ، بـراي تفـريح                      8زماني كه  زندانيان     
شيدند ، زندانيان  متوجه مي شدند  كه آن          مي ك  " 1بالك  "به صحن  جنوب شرقي      )  دقيقه زماني نيم ساعت       

شـايد  . دو دختر از ميله هاي پنجره گك ها محكم گرفته  هنگام قدم زدن  سرتاپاي آنان را به دقت مـي ديدنـد      
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و بعـضاً بـا اشـاره       . هم مي خواستند با نگاه هاي پرسشگر شان بدانند كه هر كدام به چه اتهامي زنداني شده اند                   
.  از زندانياني  كه دور تر ازپنجره گك دختران درحال قدم زدند بودند ؛ سالم مـي رسـاندند                   دست به  دو سه تن       

هر گاه كسي  دور از چشم  سـربازان  . پنجره گك سلول ها از سطح زمين دو متر و يا اندكي بيشتر ارتفاع داشت            
  .به دست زنداني  درون سلول چيزي مي داد ، وي مي توانست آنرا بگيرد 

اعضاي كميته  بر   از اعضاي فركسيون حفيظ اهللا امين كه مشتمل بودند يكصد و بيست تن در حدود 
مركزي و شوراي انقالبي به شمول  صدراعظم داكتر شاه ولي وچند وزير كابيه امين ونظاميان بلند پايه وزارت 

زماني كه نوبت تفريح . داخته بود  سر زبان ها ان" باند امين "، اطالعات زندان آنان را  به نام ... دفاع و داخله و 
 مي رساندند و " آفتاب رخ"دو دختر مبارز خود شانرا به پنجره گك هاي سلول  اين فركسيون مي رسيد ،  آن

بيشترين و ركيك ترين دشنام  . خلقي ها را مورد بد ترين  توهين و تحقير و دشنام هاي جالب قرار مي دادند 
اين خائينان به كشور و قاتالن مردم مجبور مي . بود  ) "اكتر صاحب شاه وليد" ( "نخست وزير "شان  متوجه  

 دختران كه بيشترين نور آفتاب در آنجا مي تابيد ، دورتر "كوته قلفي"شدند ساحه گشت خود را از نزديك 
د به اينان دشنام بلن در چنين صورت آندو با آواز بسيار. انتخاب  نمايند ، تا آواز آن دو را نشنوند و اذيت نشوند 

 قاتل -  كه شغل معلمي داشت ، با فاميل امين جالد"ساوو" عضو  محموده، يعنيديگر مي دادند ؛ مگر آن خانم 
 " طبق گفته زندانيان -ده ها هزار هموطن اش و قاتل هزاران شعله يي از طيفي كه خود بدان منسوب بود 

 ، درس مي سپري نمود طي  مدت  قيدش كه در جوار آنها حسنه داشت و اوالد هاي فاميل امين رابسيار روابط 
باخبر  ؛ و برادرش  جالدامينصميميت خانم محموده با اوالد هاي   خلقي هاي داخل زندان كه از موضوع. داد 

  آن خانم و به اصطالح"بزرگواري" عمداً از )با خلقي ها(به خاطر آشتي ناپذيري ساير شعله يي ها با خود شان بودند ، 

هميشه ولي ؛ مي كردند  نموده  بدين گونه از وي قدر داني  اش به فاميل  رهبرشان ياد آوري "خدمات فرهنگي"

 - چه اخوان مكتبي- اين خانم در جوار فاميل امين سواالتي را در ميان زندانيان و روابط حسنه داشتنبودن 

 تيلفوني 2008ا خانم محموده در ماه فبروري قراري كه نگارنده اين نگاشته ب  . [ مي كرد خلقچه چپ انقالبي
   :  شفاهي اش را اينطور فورمله كرد  سخنانكه مي توان    ابراز نظرنمود وي درهمين  رابطهتماس گرفت،

 هر چند درآن شرايط براي بسياري از افرادي كه مدت هاي طوالني ، شكنجه هاي امين جالد «
عمل من برخاسته از چپ انقالبي، عجيب و ؛ حتي قابل ودارودسته اي وي را تحمل نموده بودند ، 

اعتراض به نظر مي خورد ؛ مگر آشنايي با انديشه رهنماي  من ، كه در خطوط كلي خود بازگردانيدن 
انسانيت به انسان را در دستور خود قرار داده است ، درك آن موضع گيري انساني را ساده تر مي سازد 

گي وروابط سياسي بيشترين تلفات را در دوران حاكميت تره كي ـ امين به من با آنكه از لحاظ خانواد. 
مگر با آنهم در . چشم ديده وبه همان علت هم كه شده شديدترين نفرت را از امين وباند وي داشتم 

مواجهه با فرزندان صغيرامين كه هيچ مسؤوليتي را در قبال اعمال پدرشان نمي توانستند داشته باشند 
ي با شخصي دانستن جرم آنها را مشمول جنايات پدرشان نمي دانستم واز طرف ديگر به همه ، از جانب

  ؟  !»در عمل اثبات نمودم كه چپ انقالبي ، كين توز وانتقام جو نمي باشد 
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 جالد خلق هاي  اين-  اش با فاميل امين" كار فرهنگي"شيوه ديد خانم محموده در مورد به اصطالح 

 بعد ها  به   در زندان ؛ و  روابط حسنه اش با آنهاو باش هميشگي اش در پهلوي اين فاميلبود ،  - افغانستان

  . خواهد شد نقد كشيده شده  واقعيت مسئله روشن

زنده باد  " ؛ " مرگ بر ببرك كارمل وطن فروش " ؛ "مرگ بر روس اشغالگر"نخستين  شعار هاي 

 كه بعداً به شورش خونيني مبدل شده  چندين 1361زاي سال در هنگام اعتصاب ماه جو...   و " ؛ " افغانستان
 بالك "، از)  نيز پخش گرديد BBCجريان مجمل آن از رسانه هاي غربي من جمله  ( تن كشته به جا گذاشت

 "1بالك" موقعيت دارد به گوش ما كه به سمت غربي منزل دو طرف شمال "1بالك" كه  به طرف جنوب "2
آواز  زندانيان  اعتصاب كننده ، بلند و بلندتر شده مي رفت ، تا حدي كه ما صداي آنان .  محبوس بوديم ؛ رسيد

قومنداني و گارد خاص زندان  و محافظين روسي زندان در حالت آماده باش  . را به وضاحت شنيده مي توانستيم 
   .فوق العاده در آمده بودند 

 همزيستي مسالمت آميز "ن و زناني كه به اصطالح  درهيچ آوازي ازاتاق هاي ذكور و اتاق بزرگ  فاميل امي
 بر نه  ؟! شان با اين فاميل مباهات ميكردند " فرهنگي"به اصطالح  با اين فاميل  به سر مي بردند و به كار"! 

 روسهاي بر مرگ "مگر  براي نخستين بار شعار هاي بود ؛ "2بالك"اتاق  زنان به مراتب نزديكتر با  .  خاست 

از كوته قفلي هاي طبقه اول دو دختر زنداني  با آواز بسيار بلند ،...  ، و "زنده باد  افغانستان " ، "رتجاوزگ

  ه را چون قلب جالدان  به لرزه در آورد" بالك" كه طنين آن سراسر آن  ،  برخاست"1بالك"سمت شرقي 
آنان .  بودند ، بلند شد "كوته قلفي"ه كه رزمند  ، آواز آن دو دختر"2 بالك"در اثناي آغاز شعار اعتصابيون. بود 

دستان پرتوان شانرا از .  ديده مي شدند ، تكه و يا دستمال هايي در دست داشتند "2 بالك"در حاليكه از 
 ، " زنده باد افغانستان " بيرون كرده وبا تكان دادن آنها  و سر دادن شعار هاي " كوته قلفي"پنجره گك هاي 

.  را همراهي كردند "2بالك"، اعتصاب كنندگان...  و " كارملمرگ بر ببرك "  ، " روسيمرگ بر اشغالگران " 
 كه سه سال حبس گرفته - ؛ از جمله بشير نبي عضو سازمان رهائي " 3بالك " 4 و 3چنانچه زندانيان منزل 

اهي مي كردند ؛  همر"2بالك " حركات دستهاي اين دو دختر رزمنده را كه اعتصاب همزنجيران شانرا در - بود 
  .ديده بودند 

چون پيكان هاي زهر آگين به  ،بسيار وطن پرست و شجاع  شعار هاي آتشين و نيرو آفرين اين دو دختر
  .قلب هاي سياه تجاوزگران و مزدوران فرومايه و ناشريف شان مي  نشست 

ه شدت سراسيمه ليت حفاظت زندان از بيرون را داشتند ومزدوران خادي شان بوؤنظاميان روس كه مس
 ، يك يك سرباز داخل شده  "1بالك"شده ، فوراً به سگان شكاري شان امر دادند كه در تمام اتاق  هاي

مشاور روسي به ؛ همچنان ... سربازان  به داخل هر سلول تقسيم شدند . زندانيان را شديداً تحت نظر بگيرند 

 . را به هر قيمتي شده چپ و خاموش سازندوطن فروشان مسؤول زندان امر كرد كه آن دو دختر گستاخ 
 به جالد ؛ قاتل و سر دسته جالدان و خاين به افغانستان زندان خواجه عطا محمد وفا اينقومندان عمومي 

 محبوس در داخل قفس رفته حساب هر دو را قسمي ة امر كرد كه به سراغ آندو پرند براتشوروي ، يعني به

   . عار دادن نيفتندبرسد كه ساير سلول ها به فكر ش
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  :  جـالد شوروي ؛ شكنجه گر دو دختر آزاديخـواه - 12

  

  "كام" و "اكسا" امين  در - ، از دورة تره كي زير پوشش  ازبك افغان ازبك شوروي عبدالرحمنو  برات
ان   و ساير كارمند خلقي مستنطقين،  روسي مخفي؛ همچنان اين دو اجنت ندبه شكنجه زندانيان مي پرداخت

 . مسلماً از اين  عوامل نفوذي روسيه در اين نهاد ها كم نبودند. ند  را تحت  نظر داشتدو نهاد استخباراتي فوق
 " را به  و عبدالرحمن برات به افغانستان ، بعد از تجاوز باداران  روسي شاني ميهن فروشدر ظاهر پرچمي ها

 كه قبالً در موردش تماس - شمس الدين بود "1بالك"گرچه  قومندان كل. زندان پلچرخي آوردند "1بالك
  . ؛ مگر قومندان نامرئي اين بالك همين برات بود - گرفته شده 

 زير -  شوروي را   تاجك صاحب منصبان، يك تن از1361 بعد از به خاك وخون كشيدن اعتصاب جوزاي
؛ حتا روسيه مزدوران افغاني   مقرر كردند كه وي تمام "شمس الدين كور" رسماً به سمت  معاون - نام افغان

 نه زنداني را داو و دشنام مي  ،اين تاجكي. خواجه عطا محمد وفا را نيز تحت نظر داشت زندان قومندان عمومي 
در ظاهر برخوردش با زنداني انساني بود  .  بسيار مؤدب مي نمود  . داشت " دخل و غرضي"و نه با زنداني ، داد 

ه  به جز چند داغ نامحسوس چيچك ديده نمي شد، ـ در رويش كدام عالمه فارق، برات كه قدي بلندي داشت. 
  .بسيار ورزيده بود 

   پنجره اول را باز كرده قفل دروازه.  با لذتي عجيبي به منزل اول رفت  ، كه منتظر چنين امري بودبرات

را در  مليحه.  را نيزباز كرد  سلول ، قفل  بزرگ  دروازة آهني پنجره دوم درون دهليز 14با گذشتن از برابر 

 را به داخل سلول اش اسيمه و  را به رويش بست ويسلول اش با مشت و لگد پرتاب كرده ، دروازة باز سلول

آنگاه  با سيم كيبل و مشت و لگد شروع كرد به زدن آن . وازه آهني آن را از داخل بست كش كرده  در

 فرياد اين مبارز دلير به اتاق هاي سمت غربي منزل دوم كه ما ، چناني كه صدايافغان دختربي پناه و مظلوم 

بعد از اينكه تواني براي فرياد كردن درآن دختر نماند وخون از بيني و دهن و . در آن بوديم مي رسيد 

جالد  و مرطوب سلول غلتيد و از حال رفت ، دصورتش جاري شد ،  با لباس هاي پاره پاره برسطح زمين سر

پيش چشم اين جالد  .  را بست اش سنگين سلولة مانند دروازTسلول وي خارج شده و با كليد ساديست  از 

داخل شده و با  همان شيوه  ، كه از شدت ترس مي لرزيد مليحه اين سگ ديوانه به اتاق. را خون گرفته بود 

 قرار داد كه شيانه وحقبلي  وي را نيز كه گناهي جز تمناي آزادي وطن اش نداشت ، چنان مورد ضرب و شتم

 خدايي كه بدون اراده اش برگ از " : از ديدن آن هر خدا پرستي  به فكر  اندر مي شد و با خود مي گفت

خدا "درخت شور نمي خورد ، چرا اراده كرده كه اين دختران آزاديخواه و مسلمان توسط يك جالد متجاوز و 

  . "!؟  ... اينقدر شكنجه شود "نشناس

 به سمت شرقي منزل " 1 بالك"  من و سه تن از زندانيان را از سلول سمت غربي ،تصابمدتي بعد از اع
 فعال با توضيح مختصر  در رابطه با چگونگي جزائي [در پهلوي سلول دختران طور جزائي انتقال دادند  اول

   . ]، در اين بخش بسنده مي نمايم )پهلوي سلول دختران ( شدنم در بد ترين سلول 
 ، كه زمين و زمان محبس را به لرزه در "2بالك" دقيقه از شنيدن آوازشعار هاي اعتصاب تاريخي دو يا سه

، از حنجره  دو ...   و" مرگ بر شوروي "  ، "زنده باد افغانستان" كه فرياد هاي خروشنده  ،آورد ، نگذشته بود
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.  كردند  مي همراهي" 2 بالك"نرا  درآن دو ، برادران همزنجير شا. بيرون شد )  اسيمه و مليحه( دختر مبارز 
همه . را شديداً تحريك نموده بود " 1بالك"فرياد هاي پر خروش اين دو دختر ، احساسات  آزاديخواهانه مردان 

 "2بالك" چه  واكنشي در زمينه همراهي اعتصاب "1بالك"، يعني ما هم سلولي ها ، در فكر اين  شديم كه در 
 "1بالك"بدون درنگ از كوته قلفي هاي   آواز دختران دليربوديم كهر گرفتن تصميم در گير و دا. نشان بدهيم 

 و "2بالك"قسميكه قبالً هم اشاره شد ، رياست خاد و مسؤولين روسي زندان كه از اعتصاب . شنيده مي شد 
گزارش دادند ،  بسيار سراسيمه شده بودند ، موضوع را فوراً به مركزشان "1بالك"همراهي همرزمانه دختران در 

،  يك يك سرباز فرستاده شود كه زندانيان را شديداً "1بالك"برايشان دستور رسيد تا درداخل تمام اتاق هاي 
  هنوز. را  با دادن شعار ها وساير اقدامات  تخريبي همراهي نكنند "2بالك"تحت نظر قرار دهند ، تا اعتصاب 

جالداني كه جزو گروپ آماده ساختن زندانيان براي اعدام بودند ؛ يعني چند دقيقه نگذشته بود ، همان سربازان 
 آهني هرسلول را با همان شتاب شب ةهر كدام درواز.  هجوم آوردند "1بالك"منزل دوم سمت غربي ، به دهليز 

  . ودند هاي اعدام  باز نم
اني  حضور داشت ،   زند14 يا 12سرباز الغر اندامي كه چشمان ميشي داشت ، دروازه اتاق ما راكه در آن

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 "چپ انقالبي" را از جيبش بيرون مي آورد ، يك تن از زندانياني به اصطالح "درد

 پايمه!   صديق ، بيا پايين شو " : تحكم  صدا زده  گفتبا ،  چپركت  نشسته وارخطا به هر سو نگاه مي كرد

 گفته ، چون فنري از جايش "خو صاحب"  استاد صديق] پايم را چرب  كن [ "چرب كو كه درد مي كند 
. پريده ، در زمين سلول پيش پاي جالد مزدور چهار زانو نشست و شروع كرد به كشيدن موزه و جراب هاي وي 

 بوتل پوماد ،خود را بلند برده ] شلوار[روي چپركت زنداني نشسته بود ، پاچه هاي پتلون  برسرباز خادي كه 
.  صديق آنرا  از دست سرباز گرفته  شروع كرد به چرب كردن پايش استاد. داد  صديق  استادبهضد درد را 

دانيان درون سلول كه همه از طبق  دستور اطالعات به اين تاكتيك مبادرت ورزيده  بود ، تا به تمام زنسرباز بر 
بودند ، هوشدار دهد  كه در غياب اش  هرگاه كسي در جهت همراهي با و هم زير پوشش چپ طيف چپ 

.  عملي انجام دهد ، ازطريق همين شخص كه پايش را چرب مي كند با خبر خواهد شد " 2بالك"اعتصاب 
رد ، چنين افراد تسليم شده و فاقد هر نوع اطالعات كه در شرايط  مختلف با شيوه هاي مختلف  عمل مي ك

 را عامدانه  در ديدرس زندانيان قرار مي دادند ، يعني از -  كه  زمان مصرف شان به پايان  رسيده بود - ارزش 
ر در يك لحظه ـو از جانب ديگ.  مخفي خود را از نظرتيز بين زندانيان پنهان مي كردند يك جانب  عناصر

  .ه  الزم را از آنان مي نمودند  حساس و تاريخي  استفاد
  خلقي هاي  جالد  ة در دورها آن از كه ازجمله سه برادر مبارزش  يكي، استاد صديقدر جريان كار ننگين 

اعدام شده بود ، يك تن از رفقاي سازماني ما برداشت  نادرست اشرا از اعتصاب ، در آن  لحظه حساس و 
  خاديمن وديگران درحضور سرباز. خشم ساير هم اتاقي ها شد حرفي زد كه موجب . تاريخي بيرون داد 

. مندانه از اتاق خارج شد   پيروز سر فروخته روز كه به پايان رسيد و سرباز. برداشت وي را مورد نقد قرار نداديم 
  . برداشت نادرست  اين رفيق را هم اتاقي ها مورد نقد قرار دادند 

 بود و يا اوايل سرطان همان سال كه من و شماري ازهم  اتاقي هاي ما كه از چرب 1361اواخر ماه جوزا 
كردن پاي جالد خادي  توسط يك زنداني كه وي را چپ مي پنداشتيم ، شديداً  ناراحت شده بوديم ، با آن 
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  از جمله.مشاجره لفظي نموديم اعتصاب  ] "...نا به هنگام بودن و"[ رفيق به خاطر ارزيابي نادرست اش از 
فرداي آن روز، خبرتقبيح عمل  ناشريفانه  صديق كه افتخار چرب . صداي مشاجره من با اين رفيق باال گرفت 

 در رابطه با -  كردن پاي سرباز پليد خاد را كمايي كرده بود ، ازجانب  ما و مشاجره لفظي من با آن رفيق
  [ * ] ... . به همين  مناسبت جزائي شدم . فوراً به اطالعات رسيد  -اعتصاب 

   

م ، در همسايگي سلول دختران به خون ي در آن جزائي شد من و سه تن ديگرسلول كه

  :غلتيده قرار داشت 

  

 تو گويي مجبور بود غروب .آفتاب عصر مي رفت كه در عقب كوه هاي پغمان  خودش را برساند 
  . ريكي بسپارد نمايد و زندان هولناك را به دست هيوالي تا

 در منزل دوم چپركت داكتر  ،در اتاق ، باالي منزل دوم چپركت  نشسته بودم ، به طرف راست
در منزل اول  و به طرف چپ رحماني صاحب و  و در منزل اول آن نثار احمد پاكستانيحميد سيماب

نشسته مصروف ) در مورد اين شخص بعد ها بيشتر خواهم نوشت  (  كريمي  انجنير صديق وي چپركت
 ها هم سلول ساير اسم  ( صديق باالي چركت خود نشسته بود استاد و در آن گوشة ديگر  .مطالعه بود

  بيرون كردن كليد از ميان حلقه هايي بر روي هم قرار  گوش خراشيكه دفعتاً آواز  ) به خاطرم نمانده 
سر دسته تيم .  يكبارگي باز گرديد و از پي آن دروازة سنگين وزن و آهنين سلول به. گرفته بلند شد 

به مجردي  كه پايش را به درون سلول ما گذاشت يك يا ) جالد چشم آبي ( اعدامي ها ،  مدير حامد 
 آميخته با خشم  ،با آواز بلند، آنگاه دو گام به طرف چپركتي كه من بر بااليش نشسته بودم برداشت 

 از آواز اين "  ! به چيزي دست نزن ! زود پائين شو توخي" :جالدي اش به طرف من ديده چنين گفت  

در جريان پائين . م  كمتر از چند ثانيه بر خود مسلط گرديدجالد شناخته شده دچار هراس زود گذر شده در
 همگي اتاقي ها ، هم .  شددر نوسان ذهنم  متالطمسوال هاي زيادي بر روي امواجمنزل دوم چپركت  شدن از

  برآي كه بريم" : ر گلون فرياد زداين جنايتكار حرفه اي با ُغ . ضطراب شديدي شده بودنداز چنين وضع دچار ا
  چپلك خود را در جريان گام برداشتن و خارج شدن از سلول  ، با سرعتي كه بعد ها  سبب تعجبم گرديد  . "! 
  

  
 عجيبي شده بود ، در سالهاي سردرگمي و آشفته فكري ش از اعتصاب دچار ااين همزنجيركه در برداشت پرشتاب[*] 

وي هم اكنون خاموش نه .  خادي در زندان تحمل نمود -بعد ، شديد ترين ضربه رواني را ازجانب وطن فروشان پرچمي
نشسته برضد سوسيال امپرياليزم روس و چاكران وطن فروش اش ؛ همچنان بر ضد تجاوز و اشغال كشور توسط 

شرا به كار انداخته و نگاشته هايش را از طريق سايت ها در معرض مطالعه هموطنان اش  امپرياليزم جنايتكار امريكا ، قلم ا
 را - از جمله استاد دوست - قرار مي دهد و ؛ اما  آن ديگري كه تن به ذلت  چرب كردن پاي جالد داده  و چند تن مبارز

رفكر وذكر و رونق تجارت اش در يكي از به  چنگ خاد انداخته بود ، تا هر چه زودتر از حبس رها گردد ، هم اكنون د
  . در باره وي  صحبت خواهد شد - بنا برضرورت -در نوشتارهاي بعدي باز هم [ كشور هاي غربي مي باشد 
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  برو برآي!  نه " : گفتدر جوابم  با آواز بلند "  شال خودم را بگيرم" :  گفتم خود فروش به اين جاني وپوشيدم
با  . برم خود ب برداشته با را چيزي ديگر كه در تنم بود ، اجازه نداد كهرهن و تنبان جز پيمدير جالد ،  ."! 

 بعد از اينكه  . پيشرويم قرار گرفت ، وي بعد از اينكه دروازه را بست. از اتاق خارج شدم  ِ وضع نابسامانچنين
 اتاق نوكريوال كوته قفلي هاي نگاه  خودش را به مقابلم ، آزينه را طي كردم  وارد تقاطع دهليز منزل اول شد

 دروازه اتاق نگهبان كه باز شد.   دهليز را باز نمايد ةمنزل اول سمت شرقي رسانده از وي خواست تا دروازه پنجر
 .  دروازه پنجره آهني را باز كردآنگاه.  از  سرتا پايم را با دقت ديد اجنت روس .  گرديدنمايان سر و كله برات ،

 خطاب به هبدنبال من خودش هم به داخل آمد  . از من خواست كه وارد دهليز شومنخستمدير حامد جالد  
 در برابر دروازه  . عبور كردم در دو طرفم قرار داشت كوته قفلي كه14ر ب  از برا"! پيش شو  " : من چنين گفت

 جوان و در خون كه در عقب آن به طرف را ست و چپ دو كوته قفلي رو بروي هم از دو دختر( آهني پنجره 
  كوته قفلي ة درواز مانندT آنگاه كليد .  "يجه استاد شو ن هم":  گفت  وي با آهستگي . رسيدم) غلتيده بود 

 دروازة باز شدة  ."!  داخل شو ":  برداشت و دروازة آنرا باز كرده گفت   دو حلقه از ميان  را دهليزسمت جنوب
كه به اتاق نظر كردم  سرحدي را ديدم كه بر روي  اتاق باالي  يك  يد به مجر .بست دوباره  را با شتاب سلول

نمي داند به چه علت :  ك گفت  بعد از سالم علي.خود را مشوش نشان  داد  وي.  است شال عسكري نشسته
  مدتي سپري شد. در تشناب است  ، گفت كه حاجي نواب  را هم آورده اند.وي را به اين اتاق نمناك آورده اند 

شوش بود و نمي تاو هم در .  با من احوال پرسي كرد  . به سلول داخل شدحاجي نواب . دروازة تشناب باز شد  .
در جريان حرف زن بوديم كه  صداي باز شدن دروازه .  چه وي را به همين اتاق آورده اند   خاطر دانست كه به

ت دروازه اتاق را باز كرده به خواجه موسي گفت   برا.بلند شد پنجره  دهليز شنيده شد  آواز پاي دو يا سه تن 
 5من ، خواجه موسي خلقي محصل فاكولته انجنيري با قيد   . خواجه موسي هم  به داخل اتاق آمد! برو درون 

كه خود و تيم چهار نفره  ( از واليت ميدان عضو حزب اسالمي "حاجي نواب"سال زير پوشش حزب اسالمي ، 
 خوانندة خادي راديو تلويزيون داشتند ، كشته بودند " خان قره باغي "شباهتي كه با اش چند نفر را به خاطر 

، )  خود بود "سرنوشت" منتظر - دست يافته ويرا نيز به قتل برساندند " خان قره باغي "تا ؛ مگربه خود 
از سپري كردن  به ارتباط با جمعيت اسالمي كه  پيش "متهم"عبدالرشيد سرحدي با قيد دوسال و به اصطالح 

هر چهار تن ما را ) .خواهم نوشت وي بيشتر درنوشته هاي بعدي در مورد ( مدت قيدش از زندان رها گرديد 
  . درپهلوي سلول يكي از آن  دو دختر شجاع ، طور جزائي انتقال دادند 

كرد در همين سلول منزل اول كه كف آن  با روي زمين تماس داشت ، رطوبت شديدش چنان بر من اثر 
 نشسته نان بخورم ، با صرف انرژي و تحمل درد شديد ، به كمك دو آرنج و بر روي سينه ، به  توانستم كه نمي

هرگاه رفقايم  در همين سلول مي بودند . آهستگي خودم را به  تشناب كه در داخل سلول بود مي كشاندم 
اب بخزم ؛ اينان هرگاه پيشنهاد كمك به مسلماً  نمي گذاشتند كه من با آن وضع  سخت رقت بار به جانب تشن

  ... .من مي كردند ، مسلماً 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 . سرحدي فكر مي كرد كه من در خوابم 

در همچو مواقع اداره زندان مسئله را ]. ميرد بياييد كه اين زنداني مي [ "ره  بياييد كه اِي مي م": داده  گفت 
به ياد ندارم همان روزبود و يا فرداي آن ، جواني كه معلوم مي شد تازه از فاكولته . اندكي جدي مي گرفت 

 بود ، ظف همين  بخشوطب فارغ شده و لباس سربازي بر تن داشت ، با جالد شوروي برات كه م] دانشكده[
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 شايد ":   در جوابش  گفتم " چه مريضي داري ؟ "داكتر بالحن سردي از من پرسيد . داخل سلول شدند 
  داكتر فكر كرد شايد تمارض و مظلوم "... لغزش فقرات كمر و يا عصب سياتيك باشد كه نمي توانم بنشينم 
  فكر كو ": پنجة پاي راستم قرار داده  گفت نمايي مي كنم ، كف دستش را به ارتفاع  بيشتراز يك متر باالتر از 

 من با تمام انرژي پايم را به "! توپ فوتبال را به شدت شوت مي كني ، با زور پنجه پايت را به كف دستم بزن 
با چنين حركتي ، چنان دردي در ناحيه كمرم  احساس نمودم كه  . شدت  به طرف كف دست داكتر بلند كردم 

طوري كه . رعت به زردي گراييد و عرق ناشي از درد طاقت شكن بر پيشانيم  نشست از شدت آن رنگم به س
معلوم نشد چرا چهره داكتر جوان حالت تأثر به خود گرفت ، چيزي نگفت . حاضرين  متوجه شدت دردم شدند 

جايي كه  ، آن"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 

.  را باز كرد و با بي ميلي چند دانه  تابليت مسِكن را به دستم  داده دروازه سلول را دو باره بست " كوته قلفي"
به هر رو ، بعد از چند روز كمي بهبود يافتم ، مي توانستم به . ه كردم از تابليت ها با ترديد  و شك  استفاد

  .آرامي بنشينم 
ما همه فكر كرديم .  در همين مدت هر چهار تن ما  متوجه شديم كه آوازي از دختران شنيده نمي شود 

 وحشيانه برات مريض هردويشان از اثرشدت شكنجه هاي. در حاليكه اينطور نبود . كه آندو را از اينجا برده اند 
 ، شكايات  رهبران سرنگون شدة  هفت ثوري ها "2بالك"معلوم مي شد كه قبل از مسئله اعتصاب . شده بودند 

 به داكتر نجيب رئيس عمومي خاد كه -  داشتند "حزب دموكراتيك خلق " كه پايگاههاي قوي در درون - 
اين هم عالوه بر جرم  همراهي كردن آنها با . سيده بود ظاهراً ميانه خوبي با اين فركسيون زنداني شده داشت ، ر

در آن .  سبب شده بود كه تا سرحد مرگ  توسط جالد شوروي مورد  شكنجه قرار گيرند "2بالك "اعتصابيون 
هر چهار ما به اين نتيجه درست رسيده بوديم كه . دهليز هيچ صدايي از هيچ كوته قفلي بر نمي خاست 

 را به خاطر آمدن هيات "1بالك".سنجش ما درست بود . زنداني ديگر وجود ندارد كوته قفلي كدام 13در
خارجي  به زندان كه اعتصاب خونين  آنان را وادار به مسافرت به افغانستان  ساخته بود ، آهسته آهسته  خالي 

 روز با دقت زياد در يك) . در مورد آمدن هيات و چگونگي نقل و انتقاالت بعداً صحبت خواهم كرد ( مي كردند 
 "كوته قلفي"متوجه شديم كه برات جالد ، پنجره اول دهليز را به آهستگي باز كرد ، بعدآً با آهستگي از برابر 

دهليز متصل كوته قفلي   كه ضلع عمودي آن به ديوار-   راهاي خالي عبور نموده با كليد  دروازه  پنجره دومي
 به  برات. يكي از دخترها شنيده شد "كوته قلفي" صداي باز كردن بعداً .  هم  باز نمود - ما نصب شده بود 

بگي  صدايت نبرايه كه از دفعه اول كـده بد تر مي  ": آهستگي آن دختر شكنجه شده را مخاطب ساخته گفت 

 "به عين شكل دروازه ] . بگير صدايت بلند نشود كه از دفعه  قبل كرده بدتر شكنجه ات مي كنم  [ " سازمت
و در پي آن  .  دختر دومي راهم باز كرده غذاي وي را در برابرش گذاشته در وازه اتاق اشرا بست " قلفيكوته

  .صدايي از دختران بر نه خاست . دروازه پنجره را نيز بسته كرده  رفت 
آمر اطالعات زندان به ) هوتك .... پليد ترين پرچمي خادي شده ، يعني ( ازطرف شب يك  و يا دو بار 

غ اين دو دختر مي آمد ودروازه سلول هر كدام را باز مي نمود و با هر كدام طور جداگانه  به آهستگي  سرا
رفت و آمد  هوتك از طرف شب . چيز هايي مي گفت  ) " 2 بالك"شايد هم در مورد ارتباط شان با اعتصاب در(

بعد از مدتي كه اين دو  . ه يافت  چند بار ادام-  در مدتي كه ما درآن سلول جزائي بوديم - در اتاق آن دو 
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 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 . صحبت مي كردند و در مورد  ضرب و شتم  برات چيز هايي مي گفتند 

جريان شكنجه شانرا به ]  به نوعي [ بودند و به همين سبب مي خواستند كهما در سلول پهلوي شان آگاه شده  
  .اطالع ما برسانند 

 دختران  مظلوم و آنمدتها بعد شنيديم هوتك نانجيب به يكي از.  ما را از آن كوته قفلي انتقال داده بودند 
 ةآواز.  خواست خودش را بكشد زندانيان مي گفتند آن دختر عفيف مي. با 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 قومندان عمومي 
  .  كرده است " زنداني"رفيق پرچمي اش ، وي را در همان بالك  "بي پرنسيپي"خاطر اين به اصطالح 

قراري كه در ماه جنوري .  آن دختر مظلوم ازدواج نمايد  معلوم نشد خاد  چرا تصميم گرفت كه هوتك با
 ، شنيدم كه  هوتك بعد   از كسي كه قوم پرچمي وي از كار و بار هوتك در آن سالها اطالع داشت2008سال  

به مجرد رسيدن به آن .  واليت فراه مقرر شد ... از ازدواج  با آن دختر زنداني از زندان پلچرخي به رياست  زون 
  .يت آن دختر مظلوم را طالق داد وال

 مطالعه جريان تجاوز يك مزدور شرف باخته خادي به يك دختر آزادي دوست در زندان ، در ذهن هر 
خواننده با شرف  اين سر زمين تداعي مي شود كه سربازان وطن فروش شوراي نظاري ، وحدتي ، دوستمي، 

 كه كوله بار تجربه خاينانة تحقيق و شكنجه را در سيافي ، پرچمي و خلقي و مجموع خادي هاي داخل كشور

 هم اكنون قفل و كليد زندان ها بخش هاي از آنها حمل مي نمايند ودوران اشغال كشور توسط شوروي با خود 

 ها تجاوز نموده  عده اي از  به دست دارند و به زنان افغان در زندان پلچرخي وساير زندان- چون گذشته - را 
 نجيب در زندان پلچرخي به وقوع پيوست ، - كاري را كه در زمان كارمل . ا حامله ساخته اند خواهران خود ر

 رياست امنيت ملي " صالح رئيس ] CIAيكي از اعضاي  [چندين بار درهمان زندان ظاهراً تحت قومانده 

 امريكايي اتفاق تكار جنايدر واقع زير نظارت مستقيم نظاميان)  " راما "مخفف اش را  بخوان    ("افغانستان 

  .و درآينده نيز بنابر خصلت استعماري و امپرياليستي امريكا اتفاق خواهد افتاد  افتاده 

  

    : عكس العمل دختر حفيظ اهللا امين در برابر جنرال روسي- 13

 بيرون برده شديم   براي تفريح"1بالك"  بود كه از منزل دوم سمت غربي1361 اخير سال  هايماهيكي از 
 اي از هزاران جوره بوت چرمي ارزان بيع و قيمتي ، چپلي " ُكوت" به مجردي كه به طرف چپ دور خورديم.

 ، واسكت ، ]شلوار [، پيرهن ، تنبان ، لباس خواب ، پتلون] واقسام پاپوشها[چرمي و چپلك هاي پالستيكي 
خشك شده بر روي بسياري از آنها را ديديم كه لكه هاي خون ... ، كاله پكول ، كاله پوست و]دستار [ لنگي 

 در صحن بالك روي هم انبار شده " اتاق كنفرانس ها " پيش روي دروازه دومي  اشياءهمه اين. ديده مي شد 
 از اتاق زير ءدر حال پرتاب كردن اين اشيا] خاك آلود [ سربازان با سر و وضع پريشان خاك و خاكـپر . بود 

  ^  دو اتاق كه سقف آن به شكل  " اتاق كنفرانس ها" و"اتاق زنان" باالي در (آهن پوش برروي  زمين بودند 
يك تن ازسربازان كه هميشه با ) . آهن پوش شده  و در نقشه رنگه زندان به وضاحت ديده ميشود ؛ وجود دارد 
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لباً ازديدن به طرف زندانيان  نگاه مي كرد و به اين شيوه مي خواست به آنها حالي كند كه قحزن انگيز تبسم 
  : شان در زندان خوش نيست ، زندانيان حيرت زده رامخاطب قرار داده با صداي بلند  گفت 

شه ي  ياره كه مي بينين ازاعدامي هاي دوره امين اس هنوز زير آهن پوش پراس تالي يك قسمت" 

اين ها را كه [   "  خات بود چه زنها را باز نكديم كه در اونجه هنوز زير آهن پوش باالي اتاق. ... بيرون كديم 
زيرآهن پوش پر است  تا اكنون يك قسمت اشرا  )  اتاق ( مي بينيد از اعدام شدگان دوره امين است  هنوز 

نقل به قول ] ( بيرون كرديم  هنوز زير آهن پوش باالي اتاق زنها را باز نكرديم كه در آنجا چه خواهد بود 
   .  )مستقيم 

 ، و از اينكه زندانيان  1357 ثور7كودتاي ننگين ة دور در مورد اعدام شدگان ظفوازتوضيحات سرباز م
سخت كنجكاو ، به نزديك اين همه نشاني قربانيان جمع شدند ، و سربازان به خاطر توقف آنان در نزديك انبار 

ي نموده كدام  اعتراضي خود دار] از اينجا دورتر قدم بزنيد   [ " از اينجه  دورتر قدم بزنين "از گفتن ... اشياي 
 -   تره كي ةنكردند ؛ زندانيان فهميدند كه اطالعات عامدانه  زمان بيرون كردن كاالي سر به نيست شدگان دور

   ...  .   ه زندانيان  انتخاب كرد اتاق زير آهن پوش در وقت تفريح امين را از

 اين  همه شواهد زنده از  انسان هاي به  را  با گپ و گفت ها ي عميقاً تأثر بار باالي)تفريح(  يك ساعت 
به خاطرم نمانده  كه فردا .  گذرانديم " هفت ثوري" اين سر زمين آفت زده ، توسط جنايت كاران ة قتل رسيد

 روز بود  كه يك يا دو تن از خلقي هاي وابسته به فركسيون امين  را از طرف هاي عصريا پس فرداي آن روز ، 
يكي از .  در سمت غربي  شايعه  اي پراگنده شد كه آنها را براي اعدام بيرون كشيدند . بيرون بردند "1بالك"

  سمت 3 و منزل 2اطالعات زندان اعضاي آن فركسيون را به منزل ( خلقي هاي مربوط به  همين فركسيون  
اطالعات . انده بود  ازطريقي براي فاميل امين  رس اعدام آنانپرزه خطي را در مورد)  شرقي انتقال داده بودند 

  .  از موضوع  اطالع  يافت  ،شديداً تحت نظر داشت)  آنو خارج از شان  درون سلولدر  (اين فاميل را كه 
ظف در وبراي روس هاي م) مخصوصاً با فاميل امين (       از آنجايي كه ارتباط  اعضاي رهبري فركسيون امين 

كه بر مجموع (ن خلقي با فاميل امين به يكي ازجنرال هاي روسي ه بسيارمهم بود ، موضوع ارتباط آئلزندان مس
  به ليسيدن چكمه "عطا   خوجه " بالك ها به شمول زندان پلچرخي حكمروايي داشت و قومندان هاي تمام

 جنرال مذكور  شخصاً با چند تن سرباز ازبك  .انتقال داده شد) هاي چرب و چرك و بلندش مباهات مي كردند 
 يا  امينهلاعبد و ه امينلحفيظ ا  ، تمام اعضاي خانواده "عطا  خوجه"شخص   و– ظاهر افغان  در- شوروي

 عبدالرحمن"گر امين يكي يدو پسر د ( "ببري" ردش و پسرخخانم امينكه مشتمل بودند بر  [شماري ازآنان 
شب زخمي شده  كه در همان " خوازك "پسر دومي وي . با امين يكجا توسط جنرال روسي به قتل رسيد "

)  از شفاخانه مفقود شد -  بنابه ادعاي قدوس غوربندي به وسيله گالب زوي نابود وسر به نيست گرديد - بود 

 "سالش  در و پسر خ" شكريه " با عروس وي " وژمه "  و " ملو " ، " گاللي" ، "غتي "چهار دختر امين 
شي از اتاق بزرگ كه دروازه اش به طرف صحن جنوب  به  منظور تالرا]  ، خانم  برادر امين  و فرزندانش " غمي

درهمين اثنا سر و صداي زنان از پايين شنيده شد  كه با خشونت با . غربي زندان باز مي شد ؛ بيرون كشيدند 
  كه پنجره گك هاي آن به چپزندانيان  سمت غربي منزل دوم اتاق آخري دست . كساني حرف مي زدند 
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 عقب ميله هاي محكم آهني آن كه دروسط پنجره تعبيه شده بود قسمت هايي از طرف جنوب باز مي شد و از
 ديده ميشد به طرف چهار پنجره "2بالك"  با ديوار محافظتي و بخش شمالي "1بالك"صحن جنوب غربي 

تر گفت وگو ميان زنان و مردان لحظه به لحظه بلند.  را ديده بتوانند يگك رو آوردند ، تا اگر از آن باال چيز
 كنجكاوي چون خزنده اي هر آن با نيش. تمام زندانيان داخل اتاق بسيار كنجكاو شده بودند . شده مي رفت 

توانستند خود را به پنجره گك هاي  اتاق نزديكتر مي آناني كه سوزش آنرا تحمل ن. ش زنداني را مي آزرد ا
   .)ا نيزمتوجه اين جارو جنجال شده بوداتاق پهلوي م( نمودند تا سر و صدا ها را 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 
  قطيورق داخلزر بدين مفهوم كه. ، استفاده مي كرديم  در موقع  پركردن دندان هايي كه مواد آن مي افتاد

ان به هم مي  فشرديم ، آنگاه آنرا به داخل خاليگاه دندان مي گذاشتيم و با نوك سگرت را به اندازه خالي دند
 فرو برده - كه دستيابي و نگهداري آن خود مستلزم نوشته بيشتر مي باشد - قلم خود كار و ياپنسل و يا ميخ 

ان شان در كف زندانيان آيينه گك ها را به كمك انگشت. آنرا محكم مي فشرديم و دردش را تحمل مي كرديدم 
(  ، دخترانشخانم امين. دست طوري قرار دادند كه ساحه غير قابل ديد را پيش چشم خودشان قرار بدهند 

اتفاقا ً آيينه گك را وقتي از . گر بر صحن بالك نزديك اتاق شان ايستاده بودند ي با دو سه  خانم د؛ ...و  )  غتي
د ومي خواست دستانش را بر روي تن و بدن غتي كه در جنرال روسي پيش آمده بوپنجره بيرون كردند كه 

دختر امين  خودش را عقب ) . من هم توانستم  بخشي  از جريان را ببينم  (زيبايي شهرتي داشت ، بكشد

جنرال روسي را مخاطب قرار داده ، كشيده با صداي بسيار بلند كه بيشتر به چيغ شباهت داشت 

 مارا مسموم كرديد  فاميل ما را بي هوش ة  ما زهر انداختيد هم]غذا [ شما  تجاوزگرها در نان"  : گفت

 را مخاطب قرار "خوجه عطا "ش قومندان عمومي  ا بعد از اين جمله در حالي كه با انگشت دست"...كرديد 
 او بي  ناموس وطن فروش تو افغان استي بيا مرا تالشي كو چطور مي ": مي داد با خشم شديد چنين گفت 

   ." كه يك روسي به جان يك زن افغان  دست بزندگذاري 
 چرا چرا ": بقيه زندانيان ازهمزنجيران آيينه به دست شان پرسيدند . گذاشت  سر و صدا رو به خاموشي

 زنان ":  درستي ديده بودند ، گفتنده  دو سه تن شان كه معلوم مي شد جريان را ب"چپ شدند؟ چه گپ شد؟ 
 آن دروازه اتاق بودند كه سربازان از عقب شيشه دريچگك يكي دو نفر هم مراقب "د را به داخل اتاق شان بردن

                        ◙.جمع شدن زندانيان را به زير پنجره گك ها نبينند
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