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   )2012 /  اپريل/ 22                 (" ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 

  
   
  :   ادامه صحبت در مورد اتـاق جزائي -1

  
 :نوشتم ]  جالد شوروي ؛ شكنجه گر دو دختر آزاديخواه  -  12 [در زير عنوان )  2بخش(در  اخير 

  به سمت "1بالك"مدتي بعد از اعتصاب من و سه تن از زندانيان را از سلول  سمت غربي   « 
فعالً با توضيح مختصر  در رابطه . شرقي منزل اول در پهلوي سلول دختران  طور جزائي انتقال دادند 

  »  سلول ، در اين نگاشته بسنده مي نمايمبا چگونگي جزائي شدنم در بد ترين
 طرف شمال پرداختم كه دروهله اول اعتصاب ، 2 و در ذيل آن  به توضيح  وقايع  درون اتاق سمت غربي منزل 

: وتوضيح دادم ... . ش  فراخواند  اچگونه  سرباز به درون اتاق ما آمده  و صديق زنداني را به چرب كردن پاي
 بود و يا اوايل سرطان همان سال كه مرا از همان اتاق سمت غربي چرا و چگونه به شكل 1361اواخر ماه جوزا 

 سمت شرقي در جوار سلول دو دختر مبارز  بردند و در همان بخش عالوه كردم "1 بالك "جزائي به منزل اول
  :  كه 

 حزب  سال زير پوشش5فاكولته انجنيري با قيد ) دانشجو(  من ، خواجه موسي خلقي محصل «
 چند نفر  كه خود و تيم چهار نفره اش[  از واليت ميدان عضو حزب اسالمي  "حاجي نواب"اسالمي ، 

 خواننده راديو تلويزيون داشتند ، كشته بودند تا مگر به " خان قره باغي"را به خاطر شباهتي كه با 
 -  خود بود "شتسرنو"منتظر ]  دست يافته وي را نيز به قتل برسانند " خان قره باغي "خود 

درنوشته هاي ( به ارتباط با جمعيت اسالمي  "متهم"عبدالرشيد سرحدي با قيد دوسال  به اصطالح 
هر چهار تن ما را درپهلوي سلول يكي از آن  دو ) . بعدي در مورد سرحدي ، بيشتر خواهم نوشت 

  ».دختر شجاع ، طور جزائي انتقال دادند 

  : و بعداً اضافه نمودم كه  
 آن  با روي زمين تماس داشت ، رطوبت شديدش چنان بر كف همين سلول منزل اول كه  در«

 نشسته نان بخورم ، با صرف انرژي و تحمل درد شديد به كمك دو آرنج و توانستممن اثر كرد كه نمي 
هرگاه رفقايم  .  مي كشاندم  ،بر روي سينه ، به آهستگي خودم را به  تشناب كه در داخل سلول بود

به جانب تشناب   همين سلول مي بودند مسلماً نمي گذاشتند كه من با آن وضع  سخت رقت باردر
 با تشكر رد مي كردم  ؛ زيرا شناخت آنرا بخزم ؛ اينان هرگاه پيشنهاد كمك  به من مي كردند ، مسلماً 

 . منطقي از هر سه تن شان داشتم 
 بود ،  اب سربازي را كه در حال عبور ، ازدريچه گك تشندرخوابمسرحدي فكر مي كرد كه من  

در همچون مواقع هر ] . بياييد كه اين مي ميرد  [" بياييد كه اي مي مره ": مخاطب قرار داده گفت 
رعايت ) ولو در ظاهر(زنداني واقعي ؛ حتا از ساير احزاب و تنظيم هاي مخالف ، اصول هم بندي را 

 موارد كه زنداني مريض ريش سپيد و مسن  مي بود با نموده از زنداني مريض نام مي برد و در بعضي

  ومسبـخش  

  )1 ( قسمت 
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 ، از زنداني مريض نام  گرفته مي شد  ؛ نه اينكه اسم اشاره و يا ضمير اشاره " صاحب"پسوند كلمه 
عوامل خاد ، صاحب منصبان زندان از بردن نام . براي بردنش بكار ببرند ) اين را  ( " ايره"نزديك 
 دشمنان انقالب برگشت "از آنجايي كه براي .  خود داري مي كردند - چه جوان و چه پير -زنداني 

 اهليت حقوقي قايل نبودند ، آنان را بطور قطع به رسميت نمي شناختند ؛ ازهمين سبب "ناپذير ثور 
. كردند  به جاي نام وي  استفاده مي) اين ] ( " ا ي "[از ضمير منفصل اشاره نزديك يا اسم اشاره 

 شما " دولت دست نشانده ، قضات  مزدور و بي وجدان به طور قطع براي متهم "كمهمح"چنانچه در 
 "در. كار مي بردند ه  را در عوض اسم شان ب" تو "ضمير منفصل مفرد مخاطب .  خطاب نمي كردند "

و يا (  زنداني به خاطري كه ناگزير بودند از محبوس اسم ببرند از پيشوند كلمه آقا  "پارچه هاي ابالغ
پيش از اسم زنداني جداً خود داري مي نمودند ؛ همينطور قبل و يا بعد از ذكر نام پدر زنداني ) شاغلي

كار نمي بردند و از بردن اسم فاميلي و يا ه  را ب" خان " و يا "شاغلي" يا " آقا"كدام  كلمه مثل 
 محكمه "سندي كه (  زنداني "پارچه ابالغ"در  همچنان  ؛نداني جداً خود داري مي نمودند تخلص ز

 دولت دست نشانده مدت حبس زنداني را در آن مي نوشت و پاي آن رئيس "اختصاصي انقالبي
 " ، " آقا "هرگاه در مواردي كلمه . كلمات فوق الذكر را نمي نوشتند )   امضاء مي نمود"محكمه"

دن زنداني پيشوند و  و يا تخلص و اسم فاميلي زنداني را  در هنگام مخاطب نمو" صاحب" و يا "خان
  سر بازان خاد بعضاً. يا پسوند نام  وي مي ساختند ؛  اين صرفاً غرض تحقير و توهين  زنداني مي بود 

)  ويا تخلص و اسم فاميلي آنان" سيد " و " خواجه " و "حاجي"يكجا با القاب مثل ( اسم زنداني را  
  مي گرفتند

به ياد ندارم كه همان روزبود و .  جدي مي گرفت در همچو مواقع اداره زندان مسئله را اندكي
 با ،يا فرداي آن ، جواني كه معلوم مي شد تازه از فاكولته طب فارغ شده و لباس سربازي بر تن داشت 

بالحن سرد از من  داكتر. جالد شوروي بنام برات كه موظف همين  بخش بود ، داخل سلول شدند 
 شايد لغزش فقرات كمر و يا عصب سياتيك باشد " : ش  گفتم  در جواب" چه مريضي داري ؟ "پرسيد 

  داكتر فكر كرد شايد تمارض و مظلوم نمايي مي كنم ، كف دستش را  به "... كه نمي توانم بنشينم 
شدت ه   فكر كو توپ فوتبال را ب": از يك متر باالتر از پنجه  پاي راستم قرار داده  گفت  ارتفاع  بيشتر

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

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

فكر مي كردم مرا به . يكجا از اتاق خارج شد ) برات خون آشام(چيزي نگفت ، با ازبك شوروي  
  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 مسِكن را "كوته قلفي" روز برات دروازه   ،بعد يا همانروز . 

به هر رو ، . از تابليت ها با ترديد  و شك  استفاده كردم . به دستم  داده دروازه سلول را دو باره بست 
   »شينم ه مي توانستم به آرامي بن طوري ك ،بعد از چند روز كمي بهبود يافتم
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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 " 1 بالك"زندان يك نوع نقل و انتقاالت زندانيان از 

 غذاي ما را برات مي " قره وانه "فقط . ول نداشتيم هيچگونه تماسي با بيرون از سل. موضوع  چيزي بفهمند 
در واقع درخالي .  و به صحن زندان قدم زدن  هم  محروم شده بوديم " آفتاب گرفتن" و " تفريح"از . آورد 

  . مطلق قرار داشتيم 
 

  :  دعوت به مناظره نـاخواسته در مورد اسالم  و كمونيـزم - 2

  
الزم است در مورد وي كه بعد از . سي در يك اتاق  قرار داده شدم براي بار دوم  بود كه باخواجه مو

كساني كه در ميان افراد داراي عالمه  و يا عالمات . انتقالش از همين سلول ، ديگر نديدمش ؛ بيشتر بنويسم 
خواجه موسي هم داراي چند عالمه فارقه مثل رنگ موي . فارقه باشند به سادگي به خاطر سپرده مي شوند 

بار اول وي را در . يي ، صورتي داراي خال هاي ريز و كوچك به رنگ نصواري و جلد سپيد روشن داشت طال
: مي گفت .  ديدم  ،  بسيار ناراحت به نظر مي رسيد " اتاق محصلين" در1359يكي از ماههاي  نيمه دوم سال 

اين مو طاليي و .  مرتكب شده باشم راست به خاد آوردند ، بدون آنكه جرمي رايك] دانشگاه[ مرا از پوهنتون "
چشم آسماني كه  بر صورتش خال هاي بسيار ريز و نصواري رنگ ديده ميشد ، اگر  گپ نمي زد و يا به كدام 

  .  تشخيص داده نمي توانست افغان بودن وي راشايد كسي. زبان اروپايي صحبت مي نمود 
. فحش  مي داد ) زير لب ( به دولت .  كه برگشت كمه ااز  مح. روزي خواجه موسي را به  محاكمه  بردند 

با خشمي كه نمي .  اشرا پرسيدند " محكمه "هم سلولي ها از وي جريان ) بر روال معمول ( بعد از لحظاتي  
 بي ناموس ها مرا  پنج ":  ، ابراز داشت ر از آوازش اين خشم نمايان گرديد؛ مگچهره اش ظاهر شود خواست در 

 سرم از شدت درد مي تركد ":   بعداً در برابر پرسش ديگري  با ناراحتي و بي ميلي  گفت " ...سال  قيد كردند
بازويش را برروي پيشانيش ،  بر روي توشك دراز كشيده جمله اشرا ناتمام گذاشته ،.  "... باز گپ مي زنيم 

اين . فتند كه وي خلقي است كه در اين اتاق زنداني بودند ، مي گ] دانشجو[بعضي از جوانان محصل . گذاشت 
از آن  .  شايع ساخت كه به اتهام عضويت  درحزب اسالمي  گرفتار شده است " محكمه "جوان خلقي بعد از 

را با اطالعات  در واقع همكاري اش. تاريخ به بعد از اسالم بنياد گرا  با تعصب شديد به دفاع بر مي خاست 
ظف  حاجي نواب يك تن از ووي كه م.آغاز كرده بود ) ينعضو حزب گلبد( زندان در زير همين پوشش 

درمورد زندانياني كه از ديد اطالعات خطرناك تشخيص داده مي شدند . آدمكشان حزب اسالمي شده بود 

از يك بالك به بالك ديگر ، از يك سمت به سمت ... ) يا طور جزائي و يا انتقال به مقاصد (اكثرا درانتقال شان 

اكثراً در جوار هر كدام يك تن از همكاران مخفي اطالعات تحت پوشش .  تنها نمي گذاشتند ديگر ، آنانرا

روي اين مسئله [  ؛ حضور مي داشت  و يا كدام تشكيل ديگرهمان تشكيلي كه زنداني بدان منسوب مي بود

لمان معتقد ه يك مسخواجه موسي خلقي براي تثبيت هويت سياسي خود به مثاب .  ]باز هم صحبت خواهد شد 
دانست كه در ميان مجموع طيف چپ انقالبي ضد تجاوز  وي به درستي مي. را نشاني كرده بود به حكمتيار م

منحيث يك من . نمي خوانديم  سوسيال امپرياليزم شوروي صرفاً  من و سه يا چهار زنداني ديگر، نماز
رده روز را  احتواء كرد ؛ حتا درطي مدت حبسم كه هفت سال و نـه ماه و چهـاكمونيست شناخته شده 
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وي در يكي از ] . در همين رابطه در آينده بحث هايي را دنبال خواهم كرد [ يكبارهم به نماز ايستاد نشدم 
 توخي صاحب بيا كه من و شما ": روز ها كه نماز شام و يا نماز خفتن  نزديك بود ، مرا مخاطب قرار داده گفت 

فكر مي شد نخستين باري بود كه وي با حاجي نواب در يك  . "يزم مناظره كنيم در رابطه با دين اسالم و كمون
. ش حاجي نواب با چهرة سوال بر انگيز به جانب من نگريست ا از اين طرز صحبت. سلول توظيف شده بود 

ز سرحدي كه با ريا كاري در برابر چپ  از عدم باورش به خدا حرف مي زد ؛ مگردر اتاق هاي عمومي به نما
خواجه موسي در حاليكه از جايش به . شد ، در همين لحظه از تشناب برآمده داخل سلول شد  ايستاده مي

 با لحن يك جوان تازه به كشفيات حيرت برانگيز دست ،خاطر رفتن به تشناب و وضوء ساختن بلند مي شد 
  موصوف كه داخل تشناب  ." باشه از وضوء گرفتن كه خالص شدم باز گپ مي زنيم ": يافته ، چنين گفت 

توخي صاحب بانش كه اينطور كارها  : "رفت ، حاجي نواب به آهستگي طوري كه سرحدي نشنود اظهار داشت 
 ي " لير"متوجه  . بعداً حاجي نواب به نماز ايستاد . ش چيزي نگفتم  ا  در جواب"...كند ما او را نمي شناسيم 

عداً  نگاهي به آن انداخته  صفحات اشرا ورق زدم ، چشمم به آن ب. كه قرآن بااليش گذاشته شده بود ، شدم 
 كساني كه ايمان نياوردند مال شانرا به غنيمت گرفته زنان و ": بخش از ترجمه آيه ها افتاد كه  نوشته بود 

   .  "خود شانرا بكشيد ... اطفال شان 
به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و  كساني را از اهل كتاب كه ) :  29سوره التوبه آيه (كشتن مخالفان

بكشيد ، تا  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    
ُنواْ قَاِتُلواْ الَّذِينَ يا الَّذِينَ آمها أَيتَِّقينَيالْم عم واْ أَنَّ الّلهلَماعِغْلَظةً و واْ ِفيُكمجِدلِينَ اْلكُفَّارِ واي كسانيكه   [   .ُلونَكُم 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

    5ه سوره توبه آي
تَابواْ  فَإِذَا انسَلخَ األَْشهرُ اْلحرُم َفاقُْتُلواْ الْمْشرِكِينَ حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصرُوهم واْقعدواْ َلهم ُكلَّ مرْصدٍ فَإِن 

پس چون ماههاي حرام به سر آمد آنگاه مشركان   [ .ُفور رِحيموأَقَامواْ الصالَةَ وآَتواْ الزَّكَاةَ َفَخلُّواْ سبِيَلهم إِنَّ الّله َغ
چنانچه توبه . و هر سو در كمين آنها باشيد. محاصره كنيد و آنها را دستگير و . را هر جا يافتيد به قتل رسانيد

   ] .كه خدا آمرزنده و مهربان است. 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 قرآن 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

   : با بي ميلي گفتمباشتاب آميخته . مجال حرف زدن ندادمش . ادامه گپ قبلي خود مي خواست چيزي بگويد 
من تا به حال  در زندان . خواجه صاحب   مي دانم  تو چرا بدون موجب مرا به مناظره دعوت مي كني « 

با هيچ كسي در رابطه با ايمانش به خدا و قرآن جر وبحثي نداشته ام  و نه تمايل دارم دراين مورد با كسي 

حاال اجازه بده از .  بدون علت مرا به مناظره دعوت كردي تعجب نمي كنم از اينكه خودت . جرو بحث  نمايم 
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تو بپرسم كه عساكر اسالم چرا به ساير كشورها تجاوز كرده باشندگان آنرا به زور شمشير به دين اسالم 

 ، دعوت كردند و كساني كه  اسالم نياوردند  و به دين و آئين خودشان پشت نكردند و آنرا لگد مال ننمودند

دار و ندار شان را به غنيمت گرفتند و خانواده هاي . آنان را در برابر چشمان  زنان و اوالد هايشان سر بريدند 

 در حالي كه مادران اطفال كوچك و - شان را با بند و زنجير بسته با پاي هاي برهنه وپر آبله و خونين 

 به شهر هاي سرداران سپاه -  بر ميداشتند شيرخوارشانرا در آغوش داشتند و پا به پاي عساكر مهاجم گام

انسان هاي آزاد را به كنيز وغالم و برده تبديل نموده آنها را در خدمت  خود قرار . غارتگر و سفاك  كشاندند 

   . »دادند 

ن كسب معلومات كرده آ خلقي  مسلمان نما كه تازه مي خواست در مورد قر" 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 
 منحرف سازد ، با -  كه همانا مبارزه بر ضد رژيم  پوشالي و اشغالگران شوروي بود - ميان زندان از خط اصلي 

 با صداي  تمسخر آميز در جواب وي " اينطور نيست در كجاي قرآن چنين نوشته شده ": دستپاچگي گفت 
 چند لحظه قبل من بدون اجازه ات بعضي از صفحات  قرآن را  مرور كردم ، چشمم به  همين آيه  ها ": گفتم 
خواجه صاحب . نان فوق در آن وضاحت يافته بود  بيدرنگ همان صفحات را  برايش نشان دادم كه سخ"افتاد 

بعد از مكث كوتاهي  سرش را بلند كرده به شيوه .  ظاهراً با تعمق به آن بخش از آيه هاي قرآن نظر انداخت 
 [ "ولس كوچه"  از جانب پرسنده را هم در نظر داشته ، نمي خواهد كه "نان مال"مالي مهرباني كه  نوبت 

در واقع گپ و گفت همان مالهاي . جاند ، به تشريح  و تفسير بيشتر آن آيه  ها پرداخت را برن] 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 

ت زندگي ميكردند و در دوزخ  تا هرگاه اينكار را  نمي كردند مردم در گمراهي مانده  در وحشت و بربري. كردند 
حاجي نواب روي هر انگيزه اي كه  بود در ... .  و از اين قبيل گپ هاي مليون بار تكرار شده "... ابد مي سوختند 

قطع [  خوجه صاحب اين بحث ها را ِبسكالن "ميان حرف خواجه دويده با خشونت كمتر محسوس ابراز داشت 
در حزب جالد خواجه موسي كه از موقف و صالحيت حزبي حاجي نواب  . "... در زندان ضرور نيست ] كن 

 قرار " حاجي صاحب "حكمتيار از طريق اطالعات زندان باخبر بود و از جانب ديگر نياز داشت كه مورد توجه 
 در جهت  سربريدن آناني كه اسالم نمي آوردند ، اش  " عالمانه "بگيرد ، خاموش شد و از ادامه تشريحات 

 شده از سرزمين هاي سرسبز و وشه هايشان جزو غنايم جنگي محسوب زنان و جگر گو

حاصلخيزشان ، و از تمدن و اجتماع پيشرفته ، آرام و صلح آميز شان به ريگزار هاي سوزان و بي آب 

 شباني و بسيار دور از سير تكامل جوامع همجوار ؛ مثل ايران و - و بي علف عربستان بدوي

  . منصرف گرديد  ؛...انتقال داده مي شدند ... افغانستان و مصر و
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  :از زندان پلچرخي » هيات خارجي «  سخني چند در مورد  بازديد  - 3

  
بر در و .  خلق مي شد "كراتيك  دمو" بايد صحنه هايي بر  پامي گرديد و فضاي  ، با آمدن هيات به زندان

در يك اتاق  سمت . ديوار و سقف اتاق هاي سمت شرقي وشايد هم سمت غربي رنگ و روغن ماليده مي شد 
شرقي به عوض دو عدد چپركت دو منزله يك عدد آن گذاشته مي شد ، تا نشان داده مي شد كه كمترين  

 امداد كشور "كمپل هاي نو كه  مي گفتند از. شده است تعداد ، يعني دو تن زنداني  در هر سلول  جاي داده 
در (در بيرون اتاق . شد   مي باشد ، با بالشت و توشك هاي جديد بر روي هر منزل چپركت پهن مي"بلغاريا 

دهليز ها هم رنگ و . گرديد  نام زنداني و مدت  قيدش نوشته شده به پشت دروازه سلول نصب مي) بين چوكات
كشور هاي غربي به ... و ساير نهاد هاي حقوق بشر " عفو بين الملل"ماني كه هيات از ز. روغن مي شد 

در . مي آوردند ، تا از بخش شرقي آن ديدن نمايند ) "1 بالك"(افغانستان مي آمدند ، آنها را به همين بالك 
كارگاه زندان ، همچنان اين بخش زندانيان خادي شناخته شده ، باشي ها ، معاون باشي ها ، شماري از فعالين  

اين  [  انتقال داده شده بودند"1بالك" كه چند روز  قبل از آمدن هيات به بعضي از جواسيس ناشناخته
كردند و يكراست به سمت شرقي  ناشناخته هاي خادي و غير خادي را از ساير بالك به بهانه جزائي بيرون مي

هيات بار ديگر آنان را به ساير بالك ها انتقال مي دادند تا  انتقال مي دادند و بعد از پايان ديدار "1بالك "
زماني . در مورد چگونگي برخورد شان با هيات خارجي  آموزش الزمه به آنان داده مي شد ] . شناخته نشوند 

كه هيات خارجي به زندان مي رسيدند ، سناريو و صحنه سازيها از جانب مشاورين نظامي شوروي به درستي 
 مي پرسيد و مترجمي كه هيات با خود " زنداني"هرگاه فردي از جمله هيات از . كارگرداني شده بود دايركت و 

ش را بسيار سنگين نشان ميداد ؛ مثالً انفجار يك تعمير دولتي  اآورده بودند آنرا ترجمه مي كرد ، زنداني  جرم
ي كه پاس و سپاس درخطوط آن زماني كه از مدت حبس اش سوال مي شد ، با چهره ا. يا يك تانك جنگي 

 "برخورد انساني"   و "رويه  نيك"وي از . " چهار سال حبس برايم نوشته اند ": خوانده مي شد ، مي گفت 
  ... . كرد وخودش را از كار و كردارش نادم و پيشمان نشان مي داد  مسؤولين زندان تعريف و تمجيد مي

  
  : » 1بالك«   از "داني زن" علت انتـقال  دو تن  جزائي و دوتن -4

  

 كه ما "1بالك" منزل اول سمت شرقي "كوته قلفي" 13هر 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 "1بالك".سنجش ما درست بود . شكنجه شده  وجود ندارد 

و سر و صداي آن در سطح كشور و رسانه هاي خبري جهان ، آنان را وادار به 1361اعتصاب خونين جوزاي 

   .، آهسته آهسته  خالي مي كردند ) مسافرت به افغانستان و ديدار اززندانيان و زندان پلچرخي  نموده بود 
 زندانيان عبور مي كرد ، ز روي تن و پيكر كوبيده و تكيدة اي دير پاي ، به كندي ا لحظه ه سنگين چرخ

ساعت  ها ، . دقيقه ها هم به كندي گام بر مي داشتند ، توگويي نمي خواستند ازبستر ساعت ها بگذرند 

 به رود همچنان با بي ميلي  و كاهلي قايق زمان را از روي مرداب  سياه شب مي گذشتاندند و در نهايت 
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روزها دلشان نمي خواست به شب و شب ها هم آرزو نداشتند  به روز . خروشان صبح سپيد مي پيوستند 

زندانيان روح و تن شانرا در اين دايره خبيثه در حال . مرض درجازدگي زمان مزمن شده بود . برسند 

ست خود شان بود از آغاز روز را كه ساختة  د) يعني  زندان(مسؤوالن ، اژدهاي مكان . فرسايش مي ديدند 

حاال در صدد مهار كردن زمان . ش كامالً زير كنترول داشتند  اافتتاح و باز كردن دهان خونين و بويناك

خدايي باالي فرزندان در بند و زنجير كشيدة  مردم . توگويي فكر خدايي داشتند  .برآمده بودند 

   !آزادي دوست افغانستان 

 با آن چهره نكبتبارش ظاهر برات.  ، دروازه سلول باز شد " قروانه" از  آوردندر يكي از روز ها ، پيش
 نشسته بودند ، -  برروي توشك هاي شان-به طرفي كه حاجي نواب و خواجه موسي بر روي زمين. گرديد 

نكه  خواجه ، قبل از آ!] اسباب و اثاثيه ات را بردار  [ "!  خوجه موسي كااليته جم كو ": نگريسته با تحكم گفت 
  "كجا مي بري ؟ ] من را[  مره ":موسي به جمع و جور كردن كااليش شروع نمايد  با آواز گرفته از برات پرسيد 

با خشونت كه به خاطر نسبت اش با شوروي خود را بادار و او را  ايجنت بي مقدار مي پنداشت ،  جالد برات

 چه پرسان مي كني زود باش از اتاق " :گفت هميشگي كه از طبيعت خشن وي برمي خاست ، غرش كنان 
به سرعت كااليش ،   خود شده بود بي اعتبار كه از تحكم خشونت آميز او متوجه موقفخواجه موسي  . "! برآي 

حاجي نواب ، من و سرحدي ، بعد از رفتن وي لحظاتي خاموش مانديم .  را برداشته با برات از اتاق خارج شدند 
 خات بردن "2بالك " فكر مي كنم خوجه موسي را به ": سته به آهستگي ابراز داشت سرحدي سكوت را شك. 
اساساً  همكاران و عوامل اطالعات و خادي ها هم به  . "] برند[ ديده شود مارا به كجا مي برن ] خواهد بردند[ 

 اتاق ة نگذشته بود كه دروازديري.  ابراز ناراحتي مي نمودند  ،...خاطر نقل و انتقال از يك بالك به بالك ديگر و
!  زود باش  ،برآي!  ام كااليته جم كو   نواب تو": باري ديگر غــو زد  "سگ پاچه گير" اين و. باز شد ر ديگر با
 وي  بعد از چند دقيقه دروازه سلول را باز نموده  .!]تو هم اسباب و اثاثيه ات را بردار خارج شو زود باش  [ "

  سرحدي كه اسباب و اثاثيه معدود تري با خود داشت ، "! يته جمع كو زود باش برآي  رشيد توام كال": گفت 
  .  دروازه سلول بسته شد . فوراً به جمع و جور كردن آن پرداخته با برات از اتاق برآمد 

  
  ) :   وم ـلعانتـقال به  جاي   نـام(  اعتصاب ، - 5
  

سواالت زيادي بر روي . ي سلول مستولي گرديد بعد ازرفتن  سرحدي سكوت و تنهايي مدهشي بر فضا
شايد نيم ساعت يا بيشتر سپري نشده بود . صفحه ذهن ملول و مغشوشم ، يكي درپي ديگري به حركت در آمد 

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 ": ود و اسمي از من ببرد ، با صدايي  آميخته با  كين و نفرت  گفت آنكه داخل اتاق ش

به مشكل توانستم اشياء و مواد كار آمدم را در داخل )  ناشي از مريضي (با ناراحتي و خستگي بسيار زياد  . "
ي در ناحيه كمرم احساس مي در اثناي خم شدن و برداشتن اسباب و اثاثيه ، درد شديد. بكس دستي بگذارم 

از بردن بكس دستي كوچك .  بود توانستم بكس دستي خود را بردارم  كهبه هر سختي و جانكندني. كردم 
فرداي همان شبي كه هر چهار نفر ما را از منزل دو [ حلبي كه نمي توانستم آنرا از زمين بردارم ، منصرف شدم 

با بي ] .   به همين اتاق آورده بودند "تالشي غيابي"هاي مارا بعد از سمت غربي به اين اتاق انتقال دادند كاال 
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 بار  ازكه در هر  ( اين اجنت روس به  ، زندگي در زندان عالقه نشان نمي دهدةتفاوتي يك زنداني كه به ادام
 مه  بكس": گفتم ) ديدن چهره اش ، دچارنفرت شديد شده ، حس انتقام سراسر  وجودم را به آتش مي كشيد 

همانجا  ["!  همونجه باني شه برآي ": با آوازبلند گفت ] بكس ام را بلند كرده نمي توانم  [ "بلند كده نمي تانم 
: مي خواستم از عقب وي حركت كنم ، دفعتاً رويش را دور داده گفت . از اتاق خارج شدم ! ] بگذارش بيرون شو

وي طول دهليز تقريباً بيست متره را . حيرت زده  ايستادم ] همين جا ايستاده باش  [ "! همينجه  استاد باش "
به خاطرم نمانده پنج دقيقه يابيشتر  نگذشته بود كه .  پنجره دهليز را پشت سرش بست ة آهنيپيموده ، درواز

، كه يك و يا دو اتاق در ... دوباره پنجره آهني دهليز سمت  شرقي منزل اول را باز نمود و در برابر اتاق نمبر
دروازة  آنرا باز نموده بعداً روي كريه اش را به طرفم دور داده . ميان در رديف اتاق قبلي ما قرار داشت ، ايستاد 

 اين جالد . به درون اتاق رفتم "!  برو داخل ": نزديك اتاق كه رفتم ، گفت  . " ! اينجه بيا ": با ُغر گلون  گفت 
    . دروازه را بست و رفت

شال . بر روي آن ديده نمي شد ) توشك و بالشت و كمپل ( له در آنجا بود كه بستره يك چپركت دو منز
 نموده  بر) چندال(نازك كشميره نصواري رنگ خود را كه استفادة  آن درميان زندانيان معمول بود ، چند قات 

اب  مسي را كه يك بشق . برگشت   بعد از چندين دقيقهبرات. روي گوشة  چپركت انداختم و بااليش  نشستم 
از همان برنج هايي كه جوانان در كابل آنرا مي پختند  تا براي  (  در آن بود ، به دستم دادمقداري برنج لك

  .)  شيشه زدن تار از آن استفاده  نمايند
 به اين تصميم واداشتم كه  ، در اتاق جزائي كه مرا در خود مي فشرد"زندگي" ةحالت طاقت شكن ناشي از ادام 

رات كه از پشت آيينه  ب.ين اعتصاب غذايي ام را با نخوردن همين بشقاب برنج به قومنداني زندان اعالم كنم نخست
وازه آهني مراقبم بود ، ديد كه من بشقاب غذا را بر روي زمين  مرطوب كه در سطح آن جز دريچه گك در

كنجكاو شده بودم ، بعد از به خاطري كه شديداً . كانكريت تسطيح شده چيزي ديده نمي شد ، گذاشتم 
ه طول چهار متره اتاق را ب. گذاشتن بشقاب بر روي زمين ، در داخل سلول به آهستگي به قدم زدن پرداختم 

طرف دروازه آهني اتاق پيموده گوشم را به دروازه چسپاندم تا بدانم چه اتفاقاتي در اين دهليز خاموش و ظاهراً 
بعد از لحظه اي صداي برات را كه به سختي به گوش مي رسيد ، . متروك در حال به وقوع پيوستن است 

هيچ نه فهميدم مخاطب اش دردهليز حضور داشت و يا در "نخورد ] ذاغ[  نانه ": شنيدم كه به كسي گفت 
به خاطرم نمانده كه . صداي دروازه پنجره آهني دهليز را شنيدم كه بسته شد  .  ايستاده بودعقب پنجره باز

شايد يك ساعت يا بيشتر سپري نشده بود كه باز هم صداي دروازه .  بعد از ظهر را نشان مي داد ساعت چند
صداي پاي برات ، بلند و بلند تر شده رفت ، تا اينكه در برابر دروازه . پنجره دهليز سمت شرقي شنيده شد 

  با آوازي كه مي كوشيد تحكم در وازه را باز نمودهدر. ستگي قدم مي زدم ، توقف كرد اتاقي كه من در آن به آه
 ها " كوته قلفي" از اتاق خارج شده از برابر .]بيا كه برويم  [ " بيا كه بريم ": آن نباشد به آهستگي گفت 

برات به طرف . از دروازه پنجره آهني دهليز سمت شرقي  نيز گذشته وارد  چهار راهي دهليز شدم . گذشتم 
منهم به آهستگي بدنبال اين سگ . در همان سمت موقعيت داشت ، روان شد  " اتاق كنفرانس ها "چپ ، كه 

، " كنفرانس ها "به سرعت عجيبي در ذهنم  فكر كشاندنم  توسط برات جالد  به اتاق . كثيف گام بر مي داشتم 
، در آن لحظات . " سال تعيين شده  چرا بايد اعدام شوم ؟ 16 حبسم ":از خودم سوال كردم  . جان گرفت 

 انسان ها همه مي ترسند ، شجاع ":  گفته بود  لنينهمانطوري كه. احساس عجيبي به من دست داده بود 
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 بر ترسي كه مي خواست بر من مستولي گردد و سراپايم را در چنگالش  ."كسي است كه بر ترسش غلبه كند 
ياد ه به دين و مذهب درمواقع خطر بانسانهاي معتقد و باورمند . بفشارد و زبونم سازد ،  به سرعت  غلبه كردم 

ي  گفته شده ؛ تند ، و از آن گفته ها و نكته ها شان مي اف" آسماني"گفتة پيشوايان مذهبي و يا كتابهاي 

كين و  : افتادم كه مي گفت)  لنين بزرگ (من هم به ياد گفتة يكي ازرهبران  كارگران جهان  .نيرو مي گيرند 

به جاي دلهره و  .شمنان طبقاتي را در وجود خود مي بايد پرورش داد نفرت و خشم مقدس در برابر د

با استواري بي . هراس كه سرافگندگي بار آرد ، خشمي كه نيروي مي آفريند و سربلندي ؛ بياري ام شتافت 

 ديد  دهليز نيز خارج گرة گذشت ، از درواز" اتاق كنفرانس ها"برات از برابر  . نظيري از عقب وي گام بر داشتم
بدون آنكه به طرف چپ كه ميدان قدم زدن زندانيان بود ، .  سمت شرقي شد "1بالك"وارد صحن جنوبي و 

  .  حيرت زده ايستاده شدم "!   همينجه استاد باش": برگردد ، در همان جا مرا مخاطب ساخته گفته 
د سه يا چهار دقيقه  شاي.لحظاتي كه دشمن استواري بود و به كندي سپري مي شد ؛  سر انجام گذشت 

راه بين تعمير سمت شرقي و ديوار از  (جيپ روسي دو دروازه اي به سرعت ازسمت شرقي ] ماشين[بعد موتر 
 شمس الدين "قومندان ،  پهلوي درايور  ،در سيت پيشروي. رسيده در برابرم توقف گرد )  "1بالك"حفاظتي 

برات ! ]  اشرا برو بياورسبك [ "!بكس شه  برو بيار": ت وي از موتر پائين شده به برات گف.  نشسته بود "كور
ترين وقت بكسي حلبي ام را كه در ميانش اسباب  و  زوده ب. بدون اينكه رسم تعظيم به جا آورد از موتر دورشد 

شمس الدين  اين ننگ  قوم پنجشير كه زندانيان با .  با خود آورده در عقب موتر گذاشت  ،اثاثيه كار آمدم بود
 " !سوار شو": طرفم گشتانده با تحكم گفت ه رويش را ب.  مي گفتند " شمس الدين كور "مسخر وي را ت

 مره كجا مي برين ": خشمي كه سراپاي وجودم را  به نيرو مبدل ساخته بود ، سبب شد كه خشمگينانه  بگويم 
 گفت شونت  در جوابم با خ اين باري و"! ، مه از اين بالك جاي نمي رم ، مه در حال  اعتصاب غذايي قرار دارم 

زور به ه  مرا ب ، اگر درموتر باال نشوم ،حساس كردم . "] بعد مي فهمي [ ! زود باش باال شو پسان مي فامي": 
خصوص ناحيه يي از كمرم  كه به شدت درد مي كرد ، بباال خواهند كرد كه در چنين حالتي تمام بدنم ،  موتر

جيپ چاالن شده از . اره اي نبود با مشكل زياد به داخل موتر جيپ روسي باال شدم چ. بيشتر صدمه خواهد ديد 
همان راهي كه آمده بود باردوم همان راه را در ظرف كمتر از يك و نيم دقيقه پيموده در برابر دروازه درآمد 

ن شده به داخل قومندان شمس الدين از موتر پائي.  كه مقر قومندان عمومي بود ، ايستاد " 1بالك"تعمير 
بر باالي زينة )  آورده بود "1بالك"معلوم نشد وي را از كجاي ( بعد از مدتي با يك نفر زنداني .  رفت "1بالك"

به سربازي كه در پهلويش قرار داشت چيز .  نمايان گرديد "1بالك"دو سه پته اي متصل به دروازه اصلي تعمير 
 " 1 بالك"زنداني سوارموتر شده در پهلويم نشست و قومندان. كرد آنگاه سرباز دروازه جيپ را باز . هاي گفت 

قبل از اينكه سرباز در پهلوي  زنداني قرار .  خودش را جابجا كرد -  در پهلوي درايور- دوباره برجاي اولي اش 
ي زندان. وي را شناختم . بگيرد و موتر حركت نمايد ، به چهره زنداني كه ريش اش غلوشده بود ، دقت كردم 

 اورا دو و يا سه ماه پيش از دستگير شدنم در تلويزيون دولت دست نشانده ديده .ضياء الدين محمود نام داشت 
را كمره تلويزيون نشان  در واقع خادي در قالب ژورناليست كه چهره اش( بودم كه در برابر پرسش هاي خبرنگار

ته شده  بود تا در مصاحبه تلويزيوني اش بگويد بلي همين جواني كه وادار ساخ... . پاسخ مي گفت ) داد  نمي
و از طرف آن سازمان به افغانستان فرستاده )  بود CIAو يا واقعا عضو  (  امريكا مي باشد CIAكه عضو سازمان 

 توقف "1بالك"حركت نمود و در برابر دروازه بزرگ آهني جيپ موتر . شده است ؛ هم اكنون در پهلويم نشسته 
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 و سربازيي كه در پهلوي ضياء الدين محمود نشسته بود از موتر پائين شدند و به "دين كور  شمس ال". كرد 
  . شده بود ، داخل شدند  ء در پهلوي ديوارحفاظتي آن بنا"1بالك"اتاقي كه خارج از 

ت دري را ، كه از تلفظ وي  فهميده مي شد  عربي زبان است و شمار زيادي از جمال ضياء الدين محمود
درايور با بي تفاوتي )  نقل به مفهوم ( " ماراكجا مي بريد ؟ ": با دري شكسته از سرباز درايور پرسيد ؛ رفته فرا گ
 و سرباز ، هر دو از اتاق خارج شده هر كدام "1بالك"قومندان ] . من هم نمي فهمم [ "مام نمي فامم ": گفت

جيپ .  بازشد "1 بالك" بزرگ آهنية  ، درواز جيپقبل از چاالن شدن.  قرار گرفتند هايشان  به جا دوباره
، يعني به  به جانب راست سرك  ، رسيد"1بالك"  به نبش ديوار شمال شرقي بعد از اينكه. دوباره حركت كرد 

 كه روي دريچه گك اتاق [  را "زون" و ديوار "1بالك"پيچيد و راه ميان دو ديوار ؛ يعني ديوار طرف جنوب 
 به طرف )  مثلت  مي باشد 8 داراي  ،يا از مجموع بالك اصلي كه به شكل حلقه   كه  بخشي(هاي بزرگش 

 گر همانبار دي.  ايستاد "2بالك" بزرگ ة بعد از طي مسافه اي  در برابر درواز.  دور زد ]  قرار دارد " 2بالك "
 " قومندان ُكـل[ با كدام قومندان "شمس الدين كور"به خاطر ندارم . جريان تسليم و تسليم دهي طي شد 

 فردي بود بلند قامت ، رنگ جلدش  گندمي كه  بروت هاي خلقي گونه اش را هنوز حفظ كرده بود "2بالك
 امين هم در زندان پلچرخي وظيفه اجراء كرده -  تره كي ة از خلقي هاي بود كه در دور وي. نام داشت "ضبطو"

 2بالك"ن و ضياء الدين محمود را به داخل  م"2بالك" دو سرباز مربوط  به امر ويصحبت كرد كه] بود 
 .  ]*  [  از شرق به غرب امتداد دارد ، وارد دهليز باريك آن شديم"2بالك "صحن  ةبعد از طي  فاصل. بردند "

   پته هاي زينه راشديم آنگاه  -  )دارد  (  كه ازشمال به جنوب امتداد داشت- بعداً وارد دهليز بزرگ  منزل اول 
بعد از .   شديم "2بالك"و آن بالك منتهي مي شد ، پيموده  داخل دهليز بزرگ منزل دوم كه به منزل د

  .  كه به جانب شرق دهليز واقع شده بود ، رسيديم " شفاخانه "برداشتن چند قدم ، به دروازه 
بازي  بود كه هر دو سربازكه معلوم مي شد از اعضاي خاد زير لباس سر1361ده و يا يازدهم ماه اسـد سال 

  � . تسليم كردند " 2 شفاخانه بالك"بودند ، ما را به 
  
  
  
  
  
بسيار زياد مرطوب بود كه يك تن از زندانيان دورة تره كي   كه در سلول اولي طرف راست همين دهليز  ] *[ 

( باكاردي كه پنهاني آنرا به دست آورده بود  به خداي هميشه خشماگين زندان يعني قومندان عمومي زندان 
  .حمله كرده آن قصاب را شديداً زخمي ساخته بود  )  بداهللاع
  
  
  ادامه دارد   


