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   بستر مي كردند ؟»  شفاخانه«  كدام طيف از مريضان را  در-6
   

 آناني را كه در هنگام در گيري مسلحانه با قواي پوشالي در كابل ، اطراف دور و نزديك كابل و يا در واليات - 1
 خاد "مانند ( گر خاد يدام رياست دكه زخمي شده بودند و مهم تلقي مي شدند ، نخست به خاد مركزي يا ك

 ؛ چنانچه زندان پلچرخي مي آوردند "2شفاخانه بالك" ، بعداز تحقيقات آنانرا به مي دادندانتقال ) "شش درك 
  ، گرفتاريهنگامكه در  ،  نيز يعني زنده ياد يونس زرياب عضو علي البدل سازمان ساوو را،يك تن از رفقاي ما 

 راساً به -  از حومه سالنگ جنوبي -  از منطقه جبل السراج   ،ش اصابت كرده بود استمرمي خادي ها بردست را
   .  مدتي  وي را تحت نظر قرار دادند وآوردند "شفاخانه" به همين ؛  و بعد از تحقيق و شكنجه از آنجابردندخاد 

 حوادث و اتفاقاتي در بيرون از  زندانياني كه قيد شان تعيين شده بود ، در مقاطع خاص زماني كالً در پيوند با-2
گونه غير قابل محسوس ويا اعتصاب در ه  مثل همراهي با اعتصاب جمعي ب(زندان و قسماً هم درداخل زندان 

 منتقل "شفاخانه" ؛ به  )شكل فردي آن ، يا طرح فرار از زندان و يا ضرب و شتم بسيار شديد از جانب زندانبانان
  .مي شدند 

 زندان منتقل مي شدند تا در آنجا "شفاخانه"  قرار داشتند ، به " طبيعيگمر"تحت پروژه    زندانياني كه  - 3
  .به قتل برسند 

 پاي و  ،دست.  زندان انتقال مي دادند "شفاخانه" خادي هاي مخفي زير پوشش زخمي و يا  مريض  را به - 4 
 را در پهلوي چپركت "زخمي" خادي كرد ، آنگاه  مي"پلستر"قسمتي از بدن آنانرا سرطبيب و همكارانش  يا

عمليات "ترجيح مي دادند خادي يي براي گپ كشيدن از زخمي زير.  مي نمودند "بستر"زنداني زخمي شده 
متن و همينطور از .  انتخاب شود كه از لحاظ زباني ، محلي ، منطقه اي با زخمي نزديكي مي داشت "اوپراتيف

از  ظف معلومات داده مي شد تاواش، پيش از پيش براي خادي موبه ستحقيقات زنداني زخمي و سازمان من
و با اين شگرد  توجه و . گر بي اطالع نماند يش وبسا مسايل د ادرحزب و ياسازمان چگونگي موقعيت زنداني
 در ساير "عمليات اوپراتيف"يعني ، در مورد اين شيوه [ درستي حاصل كرده بتواند ه اعتماد زنداني زخمي را  ب

 و بعد از تعيين مدت حبس ، در نوشته هاي " تعيين سرنوشت " قبل از ، هاي زندان وكوته قفلي هاي خاداتاق
  ] .بعدي صحبت خواهد شد 

در مدت هاي مختلف ازيكماه .  مثل تكليف قلبي مصاب بودند " صعب العالج " خادي هايي كه به مريضي - 5
در همين )  يك  يا دو سال مي بود بس شان ؛ مثالًدر صورتي كه مدت ح( گرفته تا پايان  مدت حبس شان 

  . بستر مي شدند "شفاخانه"
  

  سومبـخش  

 )  2 (قسمت 
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  آناني كه موقعيت  مهمي در حزب و يا سازمان شان داشتند و در زير تحقيق و يا شكنجه  ابراز همكاري با - 6
ن مدتي را  نظامي زندان با آنا- ولين سياسيؤنموده بودند و در صورتي  كه صحبت رويا روي مس مزدور دولت
در چنين  ، وقفه اي رخ مي داد ، "زنداني"كرد و يا  به خاطر هدايت گرفتن از خاد  و صحبت با   ميءاحتوا

شان ساخته و خواهان ة  بستر مي شدند ، و يا  عوامل خاد  را كه تداوم حبس خست" شفاخانه "در صورتي 
خاد بعضاً برخي از اعضايش را  . ا بستر مي شدند ؛ در آنج و ديدن پايواز شان مي بودند"شفاخانه"استراحت در 

 براي مدتي شايد كمتر ازبيست روز به خانه هايشان مي فرستاد تا در آنجا "شفاخانه"زير نام بستر شدن در 
  .تجديد قوا كرده دوباره داخل زندان شوند 

كه  اعضاي فاميل نزديك مثل برادر  ي زندانيان تازه در دام  خاد افتاده و يا در حال افتادن ؛ همچنان زندانيان-7
 بستر شده از مزاياي آن  "شفاخانه "در  ؛ بودند مي وپرچم شان  از افراد بلند پايه  حزب خلق... و كاكا و ماما و 

  . مستفيد مي شدند  
  

    : زنــدان» شـفاخـانه «  -7

  

 لباس عسكري بودند ، هردوي ما را  نوشتم ، هر دو سربازكه معلوم مي شد از اعضاي خاد زير5در پايان عنوان 
كه داخل يحين. م را آورده بود آنرا به باشي داد  اسربازي كه بكس.  تحويل دادند "2شفاخانه بالك"به 

بعد از چند دقيقه جوان سفيد چهره اي مرا به جانب . كرد  م را تالشي اظف بكسو سرباز م ، شديم"شفاخانه"
 اِيني چپركتت اس در زيرش كااليته ":  آرام و ظاهراً دلسوزانه گفت  برده بالحن ،يك چپركت كه خالي بود

مانند هر زنداني تازه . بر گوشه اي چپركت نشستم ]   اين چپركت ات است در زيرش كااليت را بمان . [ "بان
 كوچك ،  فقط پنجره گك هاي ،ظاهراً چيزي كه دراين اتاق نشان از زندان داشت. وارد  اتاق را از نظر گذراندم 

آفتابه پالستيكي كه هر زنداني آنرا با . اتاق پاك شده بود  ) سطح(  روي. دروازه آهني تشناب و دروازه اتاق بود 
رنگ و روغن ديوارها وسقف اتاق . مريضان آنها را در تشناب گذاشته بودند .  به نظر نمي خورد ،خود داشت 

 لحظه ها  با مرگ هاي نامرئي تعهدي ، احساس مي كردم .را از دست نداده بود   هنوز قسمت بيشتر  جاليش
. لحظات نفرت بار به كندي سپري مي شد . بسته و قرار گذاشته اند تا مريضان را تك تك  به چنگشان بسپارند 

 [ "ونكيږ و  سړی" كه زندانيان وي را - ) غيرتمل( سر طبيب خلقي"شفاخانه" بودم كه در همين مطلع
  .به قتل مي رساند ) شخصاً ( بعضي از مريضان را  -مي گفتند ] آدمكش

در فكرم مسايلي خطور .  سبب گرديد كه سخت مشكوك شوم  ،"شفاخانه" به "سپردنم"با چنين وضعي 
 وبسا "ولين زندان در موردم چه تصميم دارند ؟ ؤ مس": مي كرد و پرسش هاي در ذهنم مطرح مي گرديد 

هرگاه به اعتصاب ادامه مي دادم ، مسلماً اين جنايتكاران مي .  بود گر فكرم را آشفته ساختهيپرسش هاي د
با خود انديشيدم  چرا بايد به اعتصاب  ادامه بدهم .  همينقدر  ،بس . " مريض شد و در شفاخانه مرد ": گفتند 

 تا سرحد  و از آن  سلولي كه مرا ،؟ اعتصاب را به خاطري شروع كرده بودم كه مي خواستم موقعيتم تغيير كند
در . ادامه اعتصاب را به هيچوجه منطقي ندانسته  در فكر شكستن آن شدم . ي يابم ئفلج شدن رسانده بود ؛ رها

  و آبگرمي ساختگي كه بسيار قوي بود " خارجي "آب گرمي .  دو يا سه دانه آب گرمي  وجود داشت  ،آن اتاق
دام كه مي بعضاً يك ضابط حقير و كوچك ان  . ردو سطل آب سرد را در ظرف پنج يا شش دقيقه جوش مي آو



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

4 

 دارد ، اين آبگرمي را گرفته  به  تشناب اتاق مقابل كه محل آمد و " شمس الدين كور "گفتند نسبتي قومي با 
همينقدر . يالس چاي  تهيه كردم گبه خاطرم نمانده كه چگونه يك دو .  بود ، مي برد...  رفت صاحب منصبان 

كه جوان  زيرك و با هوشي ، مسلماً  خوردن نان با چاي از نظر باشي . ه ناني را با چاي خوردم بياد دارم كه توت
  . ، دور نمانده بود  معلوم مي شد

را مي پرسيدند ... در سراسر زندان معمول بود كه باشندگان هر اتاق از زنداني تازه وارد اخبار درون زندان و 
، قومندان منزل ،  باشي ندگان سابقه دار اتاق در مورد وضع اتاق ، برخورد ، از باش همچنانزنداني تازه وارد. 

  با ]احوالپرسي [جور بخيري. گر كسب معلومات مي كرد ي و بسا مسايل د ،آمد و شد زندانيان نو و  سابقه دار
نا خوش آيندي من و ضياء الدين محمود و  ارائه اخبار و معلومات متقابل در اتاق كه به پايان رسيد ، سكوتي 

  .  آنجا را پر كرد ءيكدم فضا
شام مغموم درياي از غصه را به .  بي صبرانه تحمل كردم ،بود كه هر صورتي ه گذشت  بسيار بطي زمان را ب

 ها به درون گك بود از وراي پنجره - روشنائي در حال افول - ياري تيره گيي كه هميشه در ستيز با روشنائي 
  .   ؛ سرازير نمود "زانوي غم داشتند  و در خويش مي سوختنده سر ب"سلول مريضاني كه 

سكوت سرد و ناخوش آيندي كه بر فضاي نسبتاً روشنتر اتاق حاكم شده بود با صداي باشي جوان و ظاهراً 
نان ( دو وقت  در هر  .]برويد غذاي تانرا بگيريد  [ " نان آمده برين نان تانه بگيرين ":  شكست  ، يكدممؤدب

 شفاخانه "، آشپز و دستيارش ديگ غذاي مريضان را به دهليز ] صرف غذاي ظهر و شب) [ شت و نان شب چا
 ، مريضاني كه نزديك ديگ رفته مي توانستند ، هر كدام به "...نان آمده  ": باشي صدا ميكرد .  مي آوردند "

ي پخته شده را در بشقاب  و يا كاسه خود را  پيش مي كردند ، تا آشپز مواد غذايحلبي نوبت بشقاب چيني و يا 
انستند ، باشي ظرف غذاي  شان مريضاني كه از بستر شان بلند شده نمي تو. آنان  با كفگير و يا مالقه بياندازد 

از طرف چاشت برنج با تركاري .  مي گذاشت بود ،كنار چپركت شان كه دربر روي الماري كوچكي  مي آورد ورا 
ميوه هم . از طرف شب شورباي تركاري و حبوبات مي آوردند . وشت مي دادند  پخته شده و مقداري هم گ

قره " نسبت به  "شفاخانه"نان . فراموشم شده كه ميوه را چه وقت  توزيع مي كردند . شامل غذاي مريضان بود 
بس شان تعيين زندانياني  كه مدت ح.  زندانيان تمام بالك ها ، از لحاظ كمي و كيفي كامالً تفاوت داشت "وانه

 بعضي از . زندان بسر مي بردند "شفاخانه" بودند كه مدتي طوالني در " !خوشبخت"شده بود ، به اصطالح 
از كساني كه من اطالع .  خوشبخت ها بودند كه هر چند گاهي يك بار بستر مي شدند ةچپي ها هم در جمل

ا فاروق حقبين  طي مدت حبس اش  چندين  راتب يك يا دو بار  در شفاخانه بستر شد ؛ ام صاحبدارم قاضي
   !بار در همين شفاخانه بستر شده بود

ساعت تفريح مريضان  در صحن زندان گرچه وقت معين داشت ، با آنهم  مريضان درطول روز هر وقتي كه 
رورت آنان مي توانستند  بعد از خريدن اشياي مورد ض. مي خواستند از كانتين زندان خريد كرده مي  توانستند 

 مشروط به اينكه با ساير زندانيان از اتاق  ؛ در صحن زندان قدم بزنند ،از كانتين كه در منزل اول موقعيت داشت
 "اگركدام  سرباز ، مريض را  مي شناخت  كه از.  بود ، در تماس نشوند ميگر  كه وقت تفريح آنها يهاي د

اين آزادي به خاطري وجود .  بر روي خود نمي آورد  ، پائين آمده و با كدام زنداني در تماس شده"شفاخانه 
در ... گر اتاق ها  زير پوشش هم حلقه و يا هم سازماني و يا ي عوامل خاد ازد،داشت كه  با زنداني مورد نظر
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 و يا زنداني خادي به عنوان مريض بتواند در هنگام تفريح با . ازآنها كسب اطالعات نمايند شوند وتماس 
  .به سهولت تماس بر قرار نموده تبادل نظر و تبادله اطالعات نمايد ) همكار و يا دشمن (   نظرش زندانيان مورد

دو اتاق به سمت جنوب و دو اتاق ( چهار اتاق آن .  داراي چند اتاق بود " شفاخا نه"به خاطرم نمانده كه 
ب زندان  از سرطبيب بود اتاق اول دست راست سمت جنو.   موقعيت داشت " شفاخانه"به سمت شمال دهليز 

كه من و )  در پهلوي اتاق سر طبيب  (  موقعيت داشت اتاق  مستطيل گونه دومي ،در انتهاي قسمت شرقي. 
دروازه ) چوكات( فاصله  دو ضلع . تشناب در بخش شرق اتاق بود .   الدين محمود تحويل داده شديمءضيا

هر ، به طرف چپ اتاق شش چپركت . تر از دو متر بود تشناب با ديوار سمت راست و ديوار سمت چپ آن  بيش
گر يو به طرف راست اتاق همچنان شش چپركت د. گر قرار داشتند يدورتر از يكد  يك متركدام با فاصله تقريباً

مريضان زخمي كه  ) "شفاخانه"شمال  دهليز ( در اتاق اولي سمت چپ . به همان فاصله ها به نظر مي رسيد 
اينها كساني بودند كه يا از جبهات .  بودند    شده بود ؛  بستر"پلستر"گر تن شان يو يا بخشهاي د،  يا پا  ،دست

شايد هم مدتي در خاد بوده  . قرار گرفته بودند  لولهگمورد اصابت ... جنگ و يا در هنگام  دستگيري و فرار
آنها به  . لباس هايشان بود اتاق دومي آن ، محل آمد و شد صاحب منصبان خادي وتعويض نمودن. باشند  

 را از تن كشيده ، دريشي   خودفوراً به همين اتاق  رفته لباس ملكي،  مي شدند "شفاخانه"مجردي كه داخل 
  . اين اتاق نيز تشناب جداگانه داشت . نظامي مي پوشيدند 
 ظاهر در) گفتند از جمله قوم نزديك سرطبيب است  مي (ش را فراموش كرده ام  اجواني كه نام

قد ميانه ، اندام ورزيده ، چهره . باشي آن جا بود   ، يعني"شفاخانه"در واقع همه كاره .  مريضان بود "خدمتگار"
 به گونه اي تخريب كرده بود كه پلك هايش  " كوكره "چشمانش را . هم پيوست  داشت ه سفيد و  ابرو هاي ب

شب ها هم ناوقت . هر سو در رفت و آمد بود ه  ب ،بش جوان  پرتالشي بود كه روز و. به مشكل ديده مي شد 
در هرحال وي مورد اطمينان اطالعات زندان . ظاهراً بسترش در همين اتاق بود . مي آمد و گاهي هم نمي آمد 

  .  مي كرد ءبود كه در چنين محل با اهميت وظيفه اجرا
پيوست با آن ميز، . م طول داشت  شايد يك متر و ني ،ميزي متصل به ديوار تشناب قرار داده شده بود

روي آن مي خوابيدم ر اولين چپركت از مصطفي بود كه با فاصله كمتر از يك متر از چپركت دومي كه من بايد ب
بر باالي ميز متصل به چپركت مصطفي يك پايه  ماشين حساب الكترونيك  با تعدادي نسخه . ؛ قرار گرفته بود 

   دوسيه ها گوشه و كنار  ورق هاي ديده مي داخلكي دو دوسيه كه از هاي چاپي وجود داشت ؛ همينطور ي
  .شد 

 بقال "ماما حيات"پسر ( نام نسيم ه  ب"حزب جمعيت اسالمي"بر باالي چپرك سومي يك تن از زندانيان 
 در پهلوي هر چپركت الماري گك  چوبي وجود . جاي داشت) مشهور سر چوك كابل كه بعد ها اعدام گرديد 

چپركت چهارمي به يك .  آن اشياي مورد ضرورت خود را مي گذاشتند ة كه مريضان در هر دو خانداشت 
روزانه چندين بار نان مي . زنداني از اهالي كندهار تعلق داشت كه به خاطر كيسه صفرايش بستري شده بود 

.  صدا مي زدند "  كاكو جان"وي را كه بي سرنوشت بود .  و از ماست هم بيشتر استفاده مي كرد  .خورد
. چپركت ششم كه نزديك به دروازه در آمد بود به باشي اختصاص  داشت . چپركت پنجمي مريض نداشت 

رو ( بستر متصل به ديوار تشناب به اصطالح باالي اتاق . گر در سمت جنوبي اتاق قرار داشت يشش چپركت د
كه هم اتاقي ،  كابل ي" بي بي مهرو" منطقه  از يك مرد مسن قد بلند و قوي هيكل از اهالي) به روي مصطفي 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

6 

موصوف مي گفت كه .  از جايش بلند شده نمي توانست " حاجي صاحب".  مي گفتند ؛ بود "حاجي"ها وي را 
فكر مي كنم وطنفروشان قيدش .   ي كابل مي باشد "بي بي مهرو"منطقه ]  مقاطعه كار[ از جمله  تيكه داران 

چپركت پهلوي آن به يك تن از مريضان بنام اكبر اختصاص داده شده بود . بودند را بيست سال تعيين كرده  
 الدين محمود را تعيين ء جاي ضيا،در پهلوي آن . چپركت پهلوي آن از خليل زمر بود . كه تكليف قلبي داشت 

زي كه من در  رو26 يا 25تا مدت (  داده بودند "ريشيت اسكاالي ا"يكنم چپركت پنجمي را به فكر م.  كردند 
  .چپركت ششمي خالي بود ) .   در آن چپركت نخوابيد "ريشيت اياسكاال" بودم "شفاخانه"

ق هاي بود كه در روز هاي  معين شده پايوازان  و زندانيان  در آن اتاق ها به اتدر منزل اول شفاخانه  ا
  [*] تالشي مي نمودند  نيزمالقات مي نشستند و اشياي مورد ضرورت زندانيان را

.    

    :»  شفاخانه « تأملي در مورد چند  زنداني بستر شده در -8

  

   تيكه دار كي بود؟ "حاجي" - يك

   
 . " پسران حاجي در جبهه بر ضد دولت جنگ مي كنند ":يكتن از مريضان كه مصطفي نام داشت ، گفت 

خاد در واقع اين مرد بلند قامت و قوي هيكل را به خاطري گرفتار كرده بود كه اگرمانع جنگ مسلحانه پسرانش 
نجايي كه پسرانش جنگ به از آ.   در اصل  گروگان گرفته شده بود"حاجي صاحب".در جبهات  شده بتواند 

خاطر آزادي وطن را فداي رهائي پدر پير شان نكردند ؛ يك تن از خادي هاي مخفي از اطالعات زندان دستور 
خادي .  پائين بياندازد  شدهت  كانكريگرفته بود تا وي را در هنگام خواب ازطبقه دوم چپركت به سطح اتاق

د شجاع ، چاق و بلند قامت را سر انجام در نيمه هاي شب و در آن مر) شايد هم به ياري باشي اتاق ( ظف وم
ستون فقرات  اين مرد  طوري صدمه . رتاب كرد پ خواب از ارتفاع يك متر و چهل سانتي بر زمين سخت هنگام

 ، سه يا چهار روز بيشتر "شفاخانه"از آوردنش دركشتارگاه اي بنام . ديده بود كه بكلي نشسته نمي توانست 
اين مرد با همت تا شديداً تشنه نمي شد ، . شده بود كه من و ضياء الدين محمود را به اين اتاق آوردند سپري ن

 را با تحقير و توهين  و گفتن كلماتي...  ادرار و "پات"در هنگامي كه  باشي در اتاق مي بود  . آب نمي خواست 
چرا  [ "اينالي همه جايته تر ميكني. بخو كم او .  چرا ايقه  او مي خوري كه جواب چاي ميكني " زهرآگين

به آن ريش سفيد مي ] حاال  تمام جايت را تر مي كني. كم آب بنوش . اينقدر آب مي نوشي كه ادرار مي كني 
 دچار هيجاناتي "فع حاجتر"مرد مسن بسيار مي شرميد و بعضاً اشك مي ريخت ؛ همچنان در هنگام . داد 

 فكرمي كنم يكروز قبل از انتقال[ در چنين حالت فشار خونش باال مي رفت شد كه مسلماً  ناشي از شرم مي
  شايد تصميم گرفته بود به چنين زندگي مذلتبار پايان .  ؛ آب نخواست و نان هم نخورد "مراقبت"ش به اتاق ا

  

  
 اتاق دان عمومي خواجه عطا محمد وفا ون اتاق بزرگ قوم"شفاخانه"منزل پائين در : [ اين جمله   -[*] 

در  ، در جلد اول خاطرات زندان  ] .  موقعيت داشت"1 بالك"و دروازه اصلي تعمير ... مشاورين روسي و

  .   چاپ شده است سهواً  »   زنــدان" شـفاخـانه "  -7 «    پايان عنوان
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آب بدهد هر بار  كه آب مي خواست كسي نبود كه برايش در روز هاي قبل ] . دهد و بدينگونه خودكشي نمايد 
واز اينكه كسي به وي توجهي نمي . چند مريضي كه در آن اتاق حضور داشتند توگويي آواز او را نمي شنيدند . 

. ش دادم  ادسته ش را پر آب نموده ب امن از جايم برخاسته گيالس بار يك.  برايم تعجب آور بود  ،كرد
م  سر طبيب يبي تمم ميتانيم  كه برايش آب ما!   توخي صاحب ": مصطفي با اعتراضي درظاهر دوستانه گفت 

ما هم مي توانيم  كه برايش   ["... كمرش تر نشه"پلستر"صاحب گفته زياد آب نخوره كه در وقت  جواب چاي 
شايد ساير مريضان ] . فع ادرار پلستر كمرش تر نشودرآب بدهيم  سر طبيب گفته  زياد آب ننوشد  كه در وقت 

كه  مريضان شايد طور غريزي دانسته بودند!  شان آب نمي دادند ة ه همزنجير تشنبه خاطر هدايت سرطبيب ب
  ... . مستفيد شده نمي توانند"شفاخانه  "يمزايا  از ،گفتي و نافرماني و سرپيچي نمايند اگر بي

كد دانم مثلي كه كدام دست غيبي مره تيله   نمي"( حاجي تيكه دار روزانه چند بار  با آواز بلند مي گفت 

) بركف سلول( نمي دانم مثلي كه كدام دست نا پيدا مرا هل داد كه از چپركت  ) [ " افتادمتكه از چپرك
مصطفي با زماني كه من  وساير مريضان از زبان اين مرد مسن چنين جمله اي را مي شنيديم ،  ] . افتادم 

اين حاجي هذيان مي  [ "افتادو كه پهلو گشت از چپركت ا اي حاجي هذيان ميگه  ده َخ" عجله مي گفت
مصطفي با گفتن اين جمله مي  .] گر دور خورد ، از چپركت افتاديگويد در خواب كه از يك پهلو به پهلوي د

يبي در كار نبوده ؛ بلكه  حاجي خودش در اثناي پهلو غخواست  شنونده كنجكاو را قانع سازد كه كدام دست 

حاجي تيكه "بر مبناي  سخن ) من نوعي ( من .  است ه ديده و كمرش صدمگشتن از چپركت پائين افتاده
طبق پالن  (كه در باال به آن اشاره شد ، رسيدم   به نتايجي"شفاخانه"وپيشينه مسايل داخل زندان و  "دار

 نام داشت ، بايد  " شفاخانه "اطالعات كمر  ويا پاي  وي بايد صدمه مي ديد ، و در همين كشتارگاه نامرئي كه 

مرد مسن ، فكر مي كنم از ساعت  ) .   فوت مي كرد" شفاخانه" در "طبيعي"و بعداً به طور .  مي شد بستر
فقط سر خود را تكان مي داد و چيز هاي زير لب مي . چهار يا پنج بعد ازظـهر آن روز ، حرفي بر زبان نياورد 

ي را بكشند و يا آرزو داشت نام آن گران بفهماند كه مي خواهند ويتوگويي با اين شكل مي خواست به د. گفت 
باشي و مصطفي متوجه  سر تكان . خاديي  را بگويد كه وي را در هنگام خواب از چپركت پائين انداخته بود 

 بعد  كه به اتاق داخل شد ، براي ة در دفع. باشي با سراسيمگي اينسو و آنسو دويد . دادن وي شده بودند 
 به )يك تن از مريضان كه بعداً در موردش بيشتر خواهم نوشت (آنرا  اكبر آورد وسوزن "سِيرُم" حاجي صاحب

شايد يكي دو ساعتي بيشتر نگذشته بود كه حاجي تيكه دار را به . كمك مصطفي در رگ  حاجي داخل نمود 

  ظاهراً فوت ،اين مرد در همان شب دراتاق مقابل. اتاق مقابل كه تحت مراقبت  بيشتر بود ، انتقال دادند 

  . كرد 

كه آن مرد مسن و با وقار ، در آن اتاق توسط شخص سرطبيب به قتل  من كامالً متيقن شدم

   . رسيد
 درشماره هاي "فرار از آغوش خرس "حال در همين رابطه بر ميگردم به يكي از نوشته هايم زير عنوان 

؛ همچنان در  ) "ليان. پ (  بنام مستعار 1993 جنوري 1372رخ جدي ؤ م" پيام زن "  مجله 39 و -36 - 35
  : گر  منتشر شده است  ي  و برخي از نشرات د"پيام ازادي" و "بابا"سايت هاي 

مريضاني كه توسط مشاورين روسي زندان خطرناك تشخيص داده مي شدند و نيز ... « 

دست سرطبيب خلقي زندان مسموم شده ه  جنگ گرفته شده بودند ، باتزخمياني كه از جبه
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]  به گمان اغلب زنده ياد پيمان عضو ساما بود [ امان اهللا  پيمان . قتل مي رسيدند ه ب. ...و يا 

 زندان سپري "شفاخانه"كه در زندان به مرض شكر مصاب گرديد ، و مدتهاي مديدي را در 

ول ؤ تلف شوم مس"شفاخانه" اگر من در «: گفت  نموده بود ، به تعدادي ازهمزنجيرانش مي

من به چشم خود ديده ام كه او چگونه در نيمه شب . طبيب خلقي مي باشد م شخص سر  اقتل

 با نوك ،در هنگام  خواب جوان مريضي را كه چپي بود و چهره اي برادران  هزاره  ما را داشت 

  .» . آرنجش كشت 

  :   تبصره هاي بعدي در اين مورد چنين بود 

. بيهوش  مي سازند ... اب با تابليت دوا مريض مورد نظر را پيش از  خو... در اتاق مريضان « 

در هنگامي كه شب پخته مي شه يعني بين دو  و سه  شب شخص سرطبيب به آهستگي داخل 

دهن مريض )   بوده  باشد "مراقبت صحي"شايد مرام از  آن اتاق همين اتاق ( آن اتاق شده  

 بر نقطه اي از روي  راست اشرا  دستو نوك آرنج] گيرد[را با دست چپ محكم  مي گيره 

مي [و با فشار شديدي كه بر آن نقطه وارد مي كنه ] گذارد[سينه و يا شكم مريض مي گذاره 

  . » ] مي دهد [مريض در چند لحظه جان مي ته  ] كند

  

   ؟"سركاتب  شفاخانه " مصطفي زنداني بود ، يا - دو

  
 نيمه  دوم سال  دربار نخست كه او را.   شدم "هم اتاقي"دومين باري بود كه در زندان با مصطفي اين 

 ديدم ، از مشكل قلبي اش مي ناليد و از اينكه بي موجب وي را  به بيست سال قيد " اتاق محصلين"در1359
 "شفاخانه"و در مورد اينكه مستحق بستر شدن در . محكوم كرده اند محترمانه شكوه و شكايت  سر مي داد 

آقاي عبدالرشيد سرحدي . ش كدام توجه نمي نمايد ؛ بسيار ميناليد  ا حالولين زندان بهؤزندان مي باشد و مس
هم كه گويا كاله جادوئي اشرا بر سر مي نهاد واز نظر تيز بين خادي هاي مخفي در قالب زنداني ، باشي ها 

در  كه  راول دهليز ها و سلول ها غايب مي شد و مسافه سلول خودشؤوساير همكاران اطالعات و سربازان مس
 مي پيمود -بدون آنكه ديده شود  - ا در دهليز منزل سوم موقعيت داشت و ي"2بالك "همان دهليز منزل دوم 

(  را ببيند ، همينطور بازي مورد عالقه اش "مصطفي جان" مي شد ، تا خسربره اش " اتاق محصلين"و وارد
  روي همين بهانه ها با زندانيان    ]* [ يدرا هم تماشا كند و يگان چال هم به زندانيان مورد نظرش بگو) شطرنج 
  

  
 مخلوط مي نمودند )شكر( زندانيان  قسمت هاي نان خشك سيلو را بيرون كرده آنرا با مقداري بوره -  ]* [

را مانند تخته شطرنج خط  و از خمير آن دانه هاي شطرنج  مي ساختند ؛ همچنان يك توته قطعه و يا تكه اي
هر گاه در هنگام تالشي ، تخته  و . نه هاي شطرنج را گذاشته شطرنج بازي مي كردند كشي نموده  باالي آن دا

دانه هاي شطرنج به دست سربازان مي افتاد ، اين يگانه وسيله سرگرمي را با خشونت از زندانيان گرفته بعضاً 
   . ي مي ساختندئآنان را جزا
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  نسبت" ساما "به ) ان بي زبانيبه زب( را در تماس شده  مي كوشيد خودش) بخصوص چپي ها(داخل اتاق  
مصطفي "وي همچنان موضوع مشكالت صحي . شمار آيد ه  جمعيتي ب ،  جمعيتي هاةبدهد و همينطور در حلق

 زندان مي باشد ؛ "شفاخانه"كه مستحق بستر شدن و تداوي در ،  را با ساير زندانيان درميان مي گذاشت "جان
در واقع براي بستر شدن و اقامت . مسئله مهم توجه نشان نمي دهند ولين زندان  به اين ؤمگر  مس

من و مصطفي ) " اتاق محصلين"(در همان اتاق .  علت موجه مي تراشيد "شفاخانه"دوامدارخسربره اش در 
مدتي چند روز يا . حين صحبت متوجه شديم كه در يك وزارت ؛ يعني وازرت تعليم و تربيه  كارمي كرديم 

رغم سخت گيري ي سرحدي صاحب كه عل.  را نديديم "مصطفي جان"گر يك هفته نگذشته بود كه دبيشتر از ي
 ) " اتاق محصلين"(  خود وارد اتاق ما " كاله جادويي"ها و نظارت هاي شديد سربازان  به اصطالح با همان 

سيار عاجز است ،  بيچاره ب":  خاطر جمعي نشان مي داد كه "مصطفي جان"شد ، در مورد  خسربره اش   مي
دلشان سوخت ] چطور[ معلوم نشد چتو ] اين ظالمان[، اي ظالما   رسيده ، چند قسم مريضي داردگنزديك مر

تا آن مقطع كه 1359از همان تاريخ  ؛ يعني نيمه دوم سال  . "] كردند[  بستر كدن"شفاخانه"كه او را در 
وي در رابطه يك گروپ از .  زندان تشريف داشت "خانه شفا" كرده بود ، مصطفي در ء دو سال را احتواتقريباً

 مصطفي يازنه اش سرحدي را  به عين ة به گفت.  به بيست سال قيد محكوم شده بود "حزب جمعيت اسالمي"
  آقاي ولي نوري  بوده ، وي بعضاً در باره مامايش و كاركرد هاي دةمصطفي ، خواهر زا. اتهام قيدكرده بودند 
 فاميل ما همه نوري تخلص مي كنند ، مامايم ولي نوري از نويسنده هاي ": مي گفت فرهنگي وي چنين 

  ] *  ["...وليت چوكي هاي مهمي را داشته ؤمس... معروف است  در دولت 
جايش را قسمي آراسته بود  كه هر تازه واردي . شد  بر روي چپركت مصطفي جان كمپل هاي نو ديده مي

كدام كارمند شيك زندان ه با آن ميز كار و ماشين حساب و  چند تا  دوسيه بگمان مي كرد  كه اين چپركت 
) البته اين چيزي خوبي است ( وي در اصل  مردي بود  كه پاكي و سترگي را بسيار  دوست داشت .  تعلق دارد 

ض وارد  چه تعداد مري": بنابه گفته خودش كار و بار دفتر داري مريضان را  به عهده اش گذاشته بودند . 
 شده و ء اجرا"شفاخانه" شده ، چه تعداد رخصت شده ، دواي چه تعداد زنداني از ادويه اختصاصي "شفاخانه"

 اينطور توجيه "شفاخانه"وي اقامت دراز مدتش را  در . "...  آن از بازار توسط پايواز زنداني آورده شده مقدارچه 
 امور دفتر داري استفاده نموده و چنين امتيازاتي را برايش مي كرد كه گويا دولت از فهم و لياقت بي مانندش در

 مي داد ، شايد "  شفاخانه زندان " درش اتشريحاتي كه نامبرده در مورد علت اقامت درازمدت. قايل شده است 
يد زندانيان ساده انديش  قرار مي گرفت ؛ مگر زندانياني كه  تمامي اشكال خدعه و نيرنك و چل أيموجب ت
 شيوه و شگرد دشمنِ ريو ه گر و مكار را ديده و  فهميده بودند ، متوجه مي شدند كه در زير كاسه وچال و

حزب "نخبه هاي . گري هم  وجود دارد كه اينقدر سرحال  بوده و غزل مي خواند يمصطفي جان كاسه گكي د
واز [  گرفتار شده گران كه از جبهه جنگ مقاومتي  مثل حاجي خير محمد از كندهار و د"جمعيت  اسالمي

  پروژه دولت در مورد كشتار جمعيتي هاي اصلي در جبهات و زندان ها و سرازير شدن  اعضاي خاد  زير پوشش 
  

  

 به يك تن )يعني شخص ولي نوري ماماي مصطفي نوري  ( " جرمن آنالين- افغان "  بعد از اينكه اداره - ] *[
   مبست و اهانت نمود ، من با اين سايت قطع عالقه نمودتهمت ) مجيد(از اسطوره هاي مقاومت افغانستان 
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جمعيت اسالمي (  در درون حزب شان " قهرمان مسعود "مبارزان مسلمان و ضد كفر و الحاد و طرفدار رباني و 
 ، يعني مصطفي "شفاخانه" دفتر "سركاتب صاحب"نسخه هاي دست داشته خود را به ] چيزي نمي دانستند ) 

 سال  قيد و با سابقه مديريت عمومي در 20راي آنان مزيت بس بزرگي بود كه يك جمعيتي با ب. جان مي دادند 
 ، حاال كه در بستر مريضي قرار دارد ؛ همچنان در خدمت  ]وزارت تعليم وتربيه افغانستان [ وزارت معارف

 را گرفته آنها المي اسمصطفي جان نسخه وادويه مورد نظر اعضاي جمعيت. برادران  مجاهدش قرار گرفته است 
و سربازان هم با كمال خوشرويي مواد مورد ضرورت . را به دست سربازاني كه باوي ارتباط داشتند ، مي سپرد 

مواد  آورده شده را   مصطفي ادويه و.  آنان را از شهركابل خريده به داخل زندان مي آوردند و به وي مي سپردند 
به احتمال قوي يكي از . را به صاحبانش در سلول ها برساند ... ف دوا و مي داد تا موصو كوكره ايبه جوان چشم

 "شفاخانه"ظف وفرد اصلي م.  در زندان انتقال داده مي شد به همين شكل بود ]حشيش [راه هايي كه چرس
از شهر كابل و [ يك خادي چاق گندمي پوست بود كه بعضي وقت ها مواد واشياي كار آمد مصطفي جان را 

بعد از سالم و عليك دوستانه بكس اشياي مورد ضرورت مصطفي جان . با خود مي آورد  ] خانه اش ازشايد هم
  . را به وي مي سپرد و خودش براي تعويض لباسي ملكي  به لباس نظامي به اتاق مقابل مي رفت 

 اطالعات به اين نظر رسيديم كه در همكاري و همياري مصطفي با) و بعد ها تعدادي از زندانيان ( من 
 كه وي از جمله اعضاي  مي نمودهيچگونه شك و ترديدي وجود ندارد ؛ اما تعيين اين مسئله اندكي مشكل

  جناح  نجيب بوده  و يا تازه درخواست عضويت به آن "حزب دموكراتيك خلق") اما بخش مخفي ( سابق 
 گرفتاري گروپي كه بنام گروپ  و"حزب جمعيت اسالمي"حزب وطن فروشان را داده  بود كه بعد از رخنه در

دام انداخته شده اش ، وارد ه با حلقه هاي ب) بايد (  مسمي شده بود ، خود نيز  در نقش زنداني "رضايي ايراني"
مثابه عضو رابط بين  ه من در اين امر هيچ وسوسه خاطر ندارم كه دولت  تالش داشت وي را ب . شده باشدزندان 

يد ساير اعضاي اصلي أي در خارج از زندان مورد ت"حزب جمعيت اسالمي" با "2بالك" در"يجمعيت"زندانيان 
 .همينطور در پاكستان قرار بدهـد   و،ولين آن حزب در خارج از زندان ؤجمعيتي هاي زنداني شده  و مس

ي  تا حدي رنگ و رونق"شفاخانه"مصطفي جان شايد هم در اين راستا موفق شده بود ؛ چنانچه كار و بارش در 
مل نام پدر كار [ – "....ين نـه سح زن بچه "   :بيشترپيدا كرده  بود كه در طول روز چندين بار اين جمله

با وي خانم كارمل را .  تكرار مي كرد  با آواز بلند كه ساير مريضان هم شنيده بتوانند ؛را] حسين مي باشد 
 را با دار و دسته كارمل نشان ميه اكتر نجيب اليعني د، اين تضاد ديو خاد . داد  دشنام ميركيك ترين كلمات 

  . به كارمل را اينطور نشخوار مي كرد"شفاخانه" ركيك صاحب منصبان خادي  هايدر واقع موصوف دشنام. داد 
 KGB  اين عضو اصلي (  تعيين  حبس شده ، مربوط وزارت داخله گالب زوي هنگاميكه زندانيان، بعد ها 

 شدند ، از كساني  شنيدم كه خلقي ها ) امريكا قرار دارد   جنايتكار و غارتگررياليزمكه هم اكنون در خدمت امپ
 در هنگام  مصطفي جان راكه خودشانرا خداي بالك هاي مربوط وزارت داخله گالب زوي  مي پنداشتند ؛، 

به . دند  مورد ضرب و شتم قرار دا وي راگير آورده تا سر حد مرگ... گشت و گذار در صحن مثلث زندان 
 تحقيق  در خاد ة زندان مربوط خاد و شايد هم در دور" 2  بالك" و " 1بالك " خاطري كار هايي كه در

  � .در واقع انتقام  شانرا از وي گرفتند . صدارت ويا شش درك در حق آنان  انجام داده بود 
  

      ادامه دارد                                                                     


