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  )  2012 /  يم  / 4                 (" ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 

  

  

   كـĤرام درون دشت شب خفته ست  رداب   ــحسرت نبرم به خواب آن م        

  دريا همه عمرخـوابش آشفـته ست  م از طوفـان    ـت باكـ  دريايـم و نيس      

  )شفيعي كدكني (                                             

  

  

   :دان ـ  زن»ه ـ شفاخان« تبديلي من از لعل   تأملي بر -1

  
را در زير "پنجره چپ" به "شفاخانه" از م انتقال سبب  جزائي شدنم ، يعنيلخوانندگان گرامي بگذاريد عل

  :وضاحت بيشتر بدهم  
د ،  هنگامي كه  زنده ياد بعد از پايان تفريح مي خواست  به زينه باال شو فتاح ودود انجنير تماس  با رفيق -1
 در هر جاي اين م آرزومند[  فهماندمجرد اينكه مرا ديد ، از صف هم اتاقي هايش جدا شده با اشاره  به منه ب

بزنم    ، تا  به پشت زينه دور]به مفهوم من نوعي  تلقي گردد ) "من"(نوشته كاربرد ضمير منفصل متكلم واحد 
بدل نموديم ؛ ولي اين رابطه با آنكه و جمله اي رد هردو همرزم با عجله بغل كشي و جور بخيري كرده ، چند . 

  .بود ؛ باز هم ، از ديد  جواسيس دور نماند  مخفيانه و بسيار زود گذر
 " ميا" كه بدون توجه به " شايد رفقاي ما در قندوز باشند ؛ مگر من آنان را نمي شناسم " جمله اي مبني بر-2
يديست بر وجود رفقاي أي، در واقع نيمه ت) ممكن است(يا ) ايدش( كلمه . گفته بودم) خادي سگرت فروش آن  (

 قواي متجاوز ش و مبارزه بر ضد ااميد وي به سازمان گونه اي عالقه وه هم سازماني گوينده در قندوز، كه ب
  .ولين  زندان تداعي مي كرد  ؤشوروي را در ذهن مس

 ادرار را نيز "پات"بار  ار به وي آب دادم و يكيكي يا دو ب(  ت و دلسوزي نسبت به حاجي تيكه داري صميم-3
، كنجكاوي در مورد چگونگي و چرايي پائين افتادن وي از ) و بعداً آنرا به تشناب برده شستم برايش آوردم 

   ." شفاخانه "چپركت و شكل مرگ وي در 
  .ودش صحبت نمايد  هوشداري كه به آن جوان زخمي دادم ، مبني بر اينكه نبايد با هيچ كسي در مورد خ-4
  .  قضاوت بي هراس و پشتيباني واقعبينانه ام از ضياء الدين محمود مصري بر ضد خليل زمر وطن فروش -5

واكنش هاي  پنجگانه فوق از سببي براي اطالعات ناخوشايند و گران تمام شد كه بعد از آنهمه فشار و 
و در پي آن انتقالم به   ، شدنم زمينگيرده بود ، تادسپلين استخوان شكن در اتاق جزائي كه  ميانه باريكي مان

 به نسبت  توخي و تلف شوم به اصطالح شايع سازند كهدهمدر صورتي كه اعتصابم را ادامه [  "شفاخانه"
 و ده ها بار بهتر بودن " آسايشگاه "رخ كشيدن امتيازات آن ه و در غير آن  ب . درگذشتمريضي  در شفاخانه 

، كه نه تنها شكستگي يي در من ايجاد نكرد ؛ بلكه موج توفنده اي  ] نسبت به ساير سلول ها "استراحتگاه "آن 
 با پليد ترين و مكار ترين دشمن -از خشم و نفرت و انزجار و انتقام ، بر موجهاي استواري و آشتي ناپذيري ام 

  مچهارخش  ب

   )1 (قسمت 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

3 

ولين زندان تحمل ؤآميز آنرا مس  افزود ، كه باز تاب معكوس و توهين -   و خلق هاي جهانخلق هاي افغانستان
  ... . فزيكي پرتاب نمودند نتوانسته مرا باز هم در چنبر زجر و شكنجه هاي شديداً رواني و قسماً

اساساً ، نظم استخوان سوز و دسپلين خرد كننده درتمام زندانهاي سياسي جهان ، با هم مشابهت هاي  
دش به ي يي ماوراء از خوئاز خودش بيرون آيد و در پي شزندانبانان مانع  مي شوند كه فرد . ماهوي دارند 

و فكر و ذكر ارتباط و همبستگي با ساير زندانيان را از .  كس بايد در خودش باشدهر. پژوهش و تجسس بپردازد 
اگر كدام همبند شان گرسنه و يا تشنه باشد ، اگر مريض و از حال رفته باشد ، و اگر نياز عاجل . بيرون كند  سر
اساساً . وي نشان دهد ه  داشته باشد ، نبايد كوچكترين كشش و اعتنايي نسبت ب انساني غمخواري و مساعدتبه

ه ميل شده ، تا بحكه از جانب آنها چنين حالتي بر زندانيان ت در كار خدايان زندان نبايد دخالت نمايد ؛ زيرا
از همين سبب با  . در پيشگاه شان فرود آرند سر تسليم و غالمي  چنگ آمدگان مغرور و تسليم ناپذير بشكنند و

، خواه ... و مغشوش ؛ مذموم و مذلتبار ؛ سراسيمگي و آشفته فكري و  وجود آوردن چنين فضاي عميقاً مكدره ب
؛ حتا آناني كه در يك  (ناخواه  بذرعدم اعتماد  و كينه و كدورت و نفاق و انشقاق را درمناسبات ميان زندانيان 

ش مي جنگيدند و از  ا اشغالگر واجيران وطن فروشين يك حلقه  و در يك سنگر بر ضد متجاوزسازمان ، در
ه گر شان رو گردان نموده ، متمايل بي تا آنان را از همد، مي كارند )گر اباء نمي ورزيدند ينثار جان شان به همد

ني بين وي و ساير زندانيان گردد ازتبارز اشكال رابطه اي كه  سبب  تمايل و كشش عاطفي و  انسا. خود سازند 
طوري كه ؛ حتا زنداني از ه ب. شدت جلوگيري مي كردند ه رگ و پي سوز ؛ ب ؛ با مجازات هراس برانگيز و
گر ، دچار تهلكه و خوف بي پايان مي ي سالم دادن به يك زنداني از اتاق د با اشارهصحبت كردن چه  كه صرفاً

   . [*]گرديد
 و و باورهاي ايماني گه هاي عاطفي و انسان دوستي را از اليه هاي مغزش ، از ضميرزنداني بايد تمامي ر 

او بايد به .  زندان  فكر كند  قهار وبي رحماو فقط به خدايان.  نينديشد  هيچگاه و به آن، بر دارد  اشانساني

 از -آن   و شديدتر شدةابندهي روز تا روز  تغيير  خشم آفرين و به مقرره ها و دسپلين و   نفرتبار زندانقوانين

 و دستياران شان باشد  زندان اجراي اوامر و نواهي تازه از جانب خدايانة و آماد.  احترام بگذارد -دل و جان 

  آنها را به ياد خودشان ، به ياد  و ،ش قرار گيرد  اوي به كار هاي دست نيازد كه در مركز ديد ساير  همرزمان .

  

  
.  بود  خاينتحت اداره مستقيم وزارت داخله  خلقي ها به سرباندي گالب زويكه  دربالك شش - [ * ] 

با بلند  "يئ اتاق جزا" ة گر به كدام زنداني باشندي دهشتبار، يكي از زندانيان از يك سلول دروزي از روزهاي
ه ستيك ، ب كه با لذت ساد" 6بالك" بي رقيب  و خداي اختيار دار"حنيف شاه"كردن دست از دور ، سالم داد 

عقب هر كلكين و  پشت هر شيشه و پنجره ، زندانيان را در روز هاي مالقاتي   ازهر گوشه و كنار و ،طور پنهاني
 دهليز ها مي پائيد ؛ زنداني بد خم؛ همچنان  در وقت تفريح  و رفت و برگشت  آنها به داخل مثلث و درپيچ و

ش   اطوري مورد لت و كوب قرار داد كه بند دست وي را. چانس را در هنگام سالم دادن  به همزنجيرش ديد 
 بيشتر از ودر باره اين سلول كه از شنيدن نام آن زندانيان ساير سلول ها شديداً ناراحت مي شدند ( ...شكست 
 اند مكيده ،  جزائيعمر نگارنده اين نبشته را ميله هاي قفس آهنين تعبيه شده در ميان آن سلول شيرة دو سال

    ) . ها  صحبت خواهم كرد ؛ بعد 
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 ان به ياد همسر ،شان جنگ مقاومت ، به ياد جگرگوشه هاي عزيزاز زندان ، به ياد همرزمانشان درخارج 

 ة آزاده و صاحب انديش هايياد زماني كه انسانه ب. ندازد افداكارشان در اين گوشه و آن گوشه كشور بي

 غرايزي كه تبلور مادي آن - ز نجيبه انساني خود بوده اند مستقل ، و مالك بي چون و چراي احساسات و غراي

  .  شان  مي باشد ة غم خواريها از همنوعان  مريض و همزنجيران از پا افتاد ياريها و مساعدت ها وهم

 زندانيان را زير ضربات ةگري اين همه انضباط و دسپلين ضد انساني ، آن بخشي از تفكر و اراديبعد د

و اين ضربات تا زماني ادامه مي .  به تعهدات و ارتباطات  تشكيالتي شان  فكر مي كردند قرار داده بود كه

يافت كه مقاومت زنداني بشكند و خرد و خمير گردد ، تا از خمير آن طور دلخواه چيزي مورد نظر ساخته 

د ، تداوم  بي رحمانه وبه اشرا از سر بدر كنسو براي اينكه  زنداني  فكر تعهد و ارتباط با تشكيالت من. شود 

  .  باالي آنان بيش ازپيش شديد و شديدتر شده مي رفت - در اين البراتوار خوفناك -آزمايشات 

روانشناس ايتالوي در مورد شرايط بازداشتگاه ها و اردو گاه هاي مرگ هيتلري به درستي به همين نكته 

  :اساسي تاكيد ورزيده 

 ، همه چيز ممنوع بود هر گونه فعاليتي كه نشان مي داد هر چيز مي توانست مقاومت محسوب شود« 

   .»، مقاومت محسوب مي شد   است زنداني خصوصيات فردي سابق خود وهمنوعان خود را دارا

 آنان را به "نظر نيك"كردند و بدينگونه  ولين  آنجا رفتار ميؤ مطابق دساتير مس"شفاخانه"مريضاني كه در 
 با اطالعات زندان "همكاري" به مماشات و همسويي و- به طور حتم - ن  خود كه اي( خود جلب مي  نمودند 

 لم داده از " شفاخانه "؛ در چنين صورتي  مي توانستند تا مدت هاي طوالني در بستر گرم و نرم ) مي انجاميد 
 "اخانه  شف"بارها در، امتيازات آن مستفيد گردند ؛ و  در طول مدت حبس هم مي توانستند زير نام مريض 

نام  ه در صورتي  كه نفوذ قومي و منطقه اي در خارج از زندان مي داشتند ، زمينه آزادي آنان  ب. بستر شوند 
  . زندان  ساخته مي شد " شفاخانه " از همين "مريض صعب العالج"
  

  : » 3 بالك « جريان انتقال چند تن جزائي به - 2

      
الـدين محـمود ء  جنگ  خلـيل زمــر با ضيا-12 «ر عنوان  زي"خاطرات زندان" 3 قسمت -  در بخش سوم

جنگ بر روي تخته  شطرنج " بجه صبح همان شبي كه خليل زمر با ضياء الدين محمود ،9ساعت : نوشتم   »... 
 در جواب " كبيركيست ؟ " : صدا كرد كشاند ؛ سربازي داخل اتاق شده  با خشونت "جنگ  تن به تن " را به "

  سر فروخته "!  من هستم " :جويانه گفتم ه سرش را در پاي استعمار روس سائيده بود ، پرخاشآن مزدور ك
 زود ": اي وطن فروش  به سرعت متوجه سر و وضع من شد ، و اين بار با لحن نه چندان خشونت آميز گفت 

  گذاشته" شفاخانه "اچار در نبه يك قسمتي از اسباب و اثاثيه ام را  .  "! ، بيا بيرون ] كن]شو كااليت جمع كو 
از راه زينه تا به  دهليز و از آنجا ( از سبب انتقال  كوله بار . ، بقيه را كه به آن بيشترضرورت داشتم ؛ برداشتم 

در ناحيه  پائين ستون فقراتم كه در اتاق جزائي صدمه ديده بود ، احساس  ) "2بالك" ة به  ميدانگاه محاط شد
در برابر دروازه اصلي . ه هر حال ، اين راه را با هر مشقت  و جان كندن بود ، طي كردم ب. درد شديد مي كردم 

 ييك. آنها را قبالً نديده بودم . گر هم ايستاده بودند يدر آنجا چند تن زنداني د.  سرباز امر توقف داد "2 بالك"
، "دار رهيپ" سرباز . جواب دادمآنها هم متقابالً به همان شيوه به  من. دو تن شان با اشاره  سر سالم دادند 
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ظف از آن دروازه كوچك خارج وسرباز م. را باز نمود )  "2بالك"داخل دروازه  عمومي( كوچك آهني ةدرواز
   [*]  .شد " 2بالك"بالك را پيموده داخل اتاق محافظين   سرك كم عرض ميان دوگرديد و مستقيماً
 سرور خان باشنده هرات كه آدمي خوش "2بالك"  قومندان  و يادانن قوم كدام  با سربازبعد از مدتي

در هر صورت  من و چند .  لباس و خوش تيپ ودر ظاهر، آرام و مهربان مي نمود ، از آن اتاق خارج گرديد
.  عبور دادند " 2 بالك "وازه عمومي   از در-  ند كه در عقب و پيشروي ما سربازان قرار داشت- گررا يزنداني د

نبش ديوار بالك حلقوي كه نمايان شد ، سر بازان .  شمال سرك ميان دو بالك را پيموديم ه سمتبجمع ما رخ 
بعد از طي . پيشروي ما  به دست راست ؛ يعني سمت شرق دور زدند ؛ ما هم به دنبال سربازان روان شديم 

نتقال ما را به عهده داشتند ، از ميان  سربازاني كه  وظيفه ا. مسافه اي  دروازه عمومي بالك حلقوي نمايان شد 
با سربازان ؛ داخل  صحن بالك ) زندانيان(ما . دروازه با ز شد . يك نفر شان با سرباز دهن دروازه حرف هاي زد 

آنگاه گوشه اي از دايره ] . بالك حلقوي به غير از دروازه عمومي هشت دروازه فرعي نيز داشت[ حلقوي شديم 
.  كه متصل به تعمير اصلي  آن بالك بود ، نمايان شد "3 بالك" اينكه دروازه فرعي بيروني زندان را پيموديم تا

داخل ) زندانيان( ما . دروازه بازشد .  ، صحبت هاي نمود "3بالك" ةواز با سرباز نگهبان درسر دسته مزدوران 
  . شديم " 3بالك"دهليز 

  

  :عيد ـان سـ باز هم سخني درباره قرب- 3

  
 خاطرات زندان يا  شمه "كه در بخش اول [ قربان سعيد  ضابط  به شمول  ردبط و خدر آنجا چند تن ضا

 تجاوزش به  قصد در مورد  اين مزدور نانجيب و"اي از  جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي در زندان پلچرخي 
 به اين را مكتوب يا استعالم سر دسته سربازان.  ايستاده بودند ]صحبت  شده .. .يك جوان كم سن و سال و

 جنايات بيشترش رتبه و منصب وي را بلند  برده آدمكش ساديست و همجنس باز و همجنسگرا كه به سبب
اين سگ پاچه گير كه در قالب ازبك افغان مكياژ شده بود و خودش را شير مي پنداشت ، . بودند ؛ نشان داد 

. كند ؛ نگاه مي كرد  رباني  انتخاب ميرا براي ق يك يك ما را با دقتي كه قصاب گوسفندان خريداري كرده اش
بعد از . بعد از مكث كوتاهي ، اتاق هر زنداني را انتخاب نموده به سربازان آن بالك هدايت داد كه  آنان را ببرند 

ظف را وآنگاه سرباز  م. دقت نگاه كرد ه را به جانب من دور داد و سراپايم را ب لحظه اي سر فروخته شده اش
 مي شناسد ؛ درستيه  را ب  اعدام  به  زندان كه گويا  محكوم  سابقه دار  و با لحن يك جالد دهمخاطب قرار دا

  : گفت 
  

  
 " 3بالك " متصل به ديوار  بلند حفاظتي " 2بالك "اتاق ها ي سفيد رنگ در برابر دروازه عمومي *] [ 

 "3بالك "اري از زندانيان آنرا  بالك  حلقوي بزرگ را كه مشتمل بر هشت مثلث مي باشد شم.موقعيت دارد 
 "2بالك"اتاق محافظين كه بخشي از اين تعمير دو منزله مي باشد ، در برابر دروازه عمومي  . مي ناميدند

گر  بر باالي آن اعمار  يدر سالهاي بعد يك منزل د.  بروي نقشه  زندان هم ديده مي شود كهساخته شده 
  .گرديد 
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در هنگام اداي اين  جمله  با نوك  ...] اين را در طبقه چهار [ » !  ببر"ه چپپنجر"ده منزل چار به  ايره «

كامالً به خاطر دارم كه چگونه . گر تكرار نمود يپنجال كرگسي اش بر روي شانه ام تپ تپ زده جمله اش را بار د
  متوجه  واكنشم با خشم و نفرت  شانه ام را از زير پنجه هاي كثيف اين سگ هرزه  به شكلي  عقب كشيدم كه

 سرباز. » !  ببر "پپنجره چ"زود باش ايره را به « : شد ؛ اما آنرا ناديده گرفته  بدون وقفه امرش را تكرار كرد 
 از تجسم  "] !كن[ زود با ش حركت كو ":  با ُغرگلون به من گفت  ،كرد حالي كه به زينه اشاره مي درمزدور

با كوله بار ، خستگي عجيبي بر سرا پاي وجودم  نشست ؛ زيرا طي  ) پله هاي نردبان( پيمودن پته هاي زينه 
فكرمي كنم .  مرا خيلي ها خسته و كوفته وكوبيده ساخته بود -  تا اينجا " شفاخانه " از -همه راه  كردن اين

داني نان زندان هيچگاهي نه صحي و نه داراي مواد غذايي و انرژي الزم براي هر زن. دچار كم خوني شده بودم 
  افزون  بر اينكه  غذاي زندان از بد هم بدتر شده بود ، از آوردن مواد خوراكه 1361بعد از اعتصاب جوزاي . بود 

همچنان مواد خوراكه ، مثل تخم و مسكه و مواد . از جانب پايوازان براي زندانيان جداً  ممانعت مي كردند 
چه مي توان كرد ، استعمار روس . زندان عرضه نمي شد ، در كانتين ... كانزرف شده ، مثل ماهي و لوبيا و 

اينطور الزم ديده بود ، بايد سختي ها را با شكيبايي پذيرا شد و خم به ابرو نياورد ، كه دل چركين و پر از كين 
  بي اعتباربدگوهر ،  ؛ همچنان تسليم شدگانِخلقي و پرچمي و خادي آنها ةدشمن متجاوز و مزدوران آبرو باخت

 تا منزل "شفاخانه"تا هم اكنون هر باري كه به ياد  انتقال اسباب و اثاثيه ام از[ شاد نگردد عزت نفس ي بو 
 آنها ، ة  مي افتم ، دچار ناراحتي  شده از شدت نفرت از روسهاي متجاوز و اجيران شرف فروخت"3بالك"چهارم 

به آهستگي پته هاي .  احساس ضعف مي كردم .در اواخر وزن بدنم كم شده بود . ] ضربان قلبم تند تر مي شود 
   .زينه را به هر شكلي بود پيمودم تا سر انجام به منزل چهارم رسيدم

  

  : » پنجـره چـپ  « -4

          
 چيز هاي گفت  كه من به نسبت خستگي شديد به آن توجه " پنجره چپ "سرباز سر فروخته به در بان 

تاق از گپ و گفت  دو سرباز ، و باز شدن دروازه ،  متوجه آوردن زنداني به فكر مي كنم زندانيان درون ا. نكردم 
مجردي كه دروازه آهني با همان صداي ناخوش آيند هميشگي بر روي پاشنه ه اتاق شان شده بودند  ؛ زيرا ب

ش كشيد  هيجان زده ؛ اما پر محبت ، به طرفم آمد و مرا به آغوةزنگارگرفته اش چرخيد ، جبران صاحب با چهر
در واقع امر ( بكس و اثاثيه مختصرم را به داخل اتاق انتقال دادند ...) استاد دوست و  (بعداً تعدادي از رفقا . 

بيرون بردن و يا به داخل اتاق آوردن يك زنداني به مثابه حادثه اي تلقي مي شد كه تا مدتها ، هم اتاقي ها را از 
 آنان ، در همان لحظات نخست متوجه خستگي مفرطي كه بر  . )چنگال درجازدگي و يك نواختي  مي رهانيد

من مستولي شده بود ، گرديدند ، با محبت و گرمجوشي رفيقانه به بغل كشي وجور بخيري و احوال پرسي 
احساس كردم موجي از نيرو ، رگ و تار و پود  وجود عليل و خسته ام . زودي  برايم چاي آوردند ه ب. پرداختند 
درجمع ياران همسنگر بودن چه موهبتي . خود را تواناتر يافتم . گرگون يافتم يه ، چناني كه خود را درا پر كرد

  .است كه زخم و درد و رنج و ناماليمات  را التيام  مي بخشد  
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  " پنجره چپ "نقشه تقريبي 

  
شماري از . رستي آگاه ساختم ، كه اين موجب ناراحتي آنان گرديد ده رفقا را  از آنچه بر من گذشته بود ، ب

 توشك و بالشت و كمپل و روي جايي را در قسمتي از پنجره .همچنان از وضع خودشان صحبت نمودند، رفقا 
به نسبت خستگي  مفرطي كه بر من مستولي شده بود . پهن كرده  اسباب و اثاثيه ام را در پائين آن قرار دادند 

ي ئبعد از مدتي كه در اتاق جزا( بخصوص ديدار رفقا و محبت هاي بي  آاليش و رفيقانه شان ، همان شب  ، 
  . تاً آرام  به سراغم آمد  نسبخوابي)   سپري كردم "شفاخانه"و "1بالك"سمت شرقي منزل اول 
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  : » پنجره چپ«نيزم شان  درشؤ سخني چند در مورد خلقي ها و - 5

  

 از تابه شعله ورآفتاب ماه اسد برخاسته بود ، بر قلب آهن پوش هاي سنگين دل زندان نيزه هاي زريني كه
صبح كه . پلچرخي فرو رفتند و فرارسيدن روز پر حرارت را به زندانيان درون سلول هايِ تاريك آن نويد دادند 

وزير داخله حفيظ  ( يرنمايان شد ، متوجه شدم ، پنجره آهني داخل اتاق حايلي شده ميان  من و فقير محمد فق
اين فرد ( فقير محمد فقير خلقي . من معرفي كرده بود ه كه شام روز قبل يكي از رفقا وي را ب) اهللا امين جالد 

ه  جنايتكاري كه خودش را حق بكه در همسايگي من قرار داشت ، سر صحبت را  با خوشروئي ) تاريخ زده 
  :يري و معرفي خود ، نخستين جمله اش اين بود  باز نموده ، بعد از جور بخجانب مي داند ،

دھغوی . يږی چه د توخی  قوم  دنامور پښتون خلق دی ـته پوھ. تون ئی ـښـتاسی سچه پ!  توخی صاحب «
. د توخ قوم ديرئی په کندھار کی اوسيږی،  تول ئی په پښتو ژبه خبری کوی . اصلی ټاټـوبی ک+ت او کندھار دی 

  »ولی په فارسی خبر کوی؟  . خبری وکړی تاسو ھم بايد په پښتو 

. شما مي فهميدكه قوم توخي ازپشتون هاي نامدار است . شما يك پشتون اصيل هستيد ! توخي صاحب [  
تمام . زندگي مي كنند بسياري از قوم توخي در كندهار . كالت و كندهاراست ) استان هاي(جاي اصلي شان 

  ]    ؟ چرا به به فارسي گپ مي زني. نيد ا هم بايد به زبان پشتو صحبت كشم. آنان به زبان پشتون حرف مي زنند 
نيزم ميان ؤنمي دانم چه انگيزه اي سبب شد كه علت اصلي دري گپ زدنم را برايش توضيح بدهم و ش

 شايد هم علت آن بوده باشد كه وي يكي از جالدان كابينه امين بود كه در وزارت داخله. خالي اش را بكوبم 
 و صد ها  تن چپ انقالبي را بر زير تحقيق و شكنجه  ، هزار ها هموطن  آزاديخواه و ميهن پرست]ارت كشوروز[

كه از وي   زماني- كه چگونه در زندان خلقي ها  [  افتادم حيدر لهيبشايد هم در آن اثنا به ياد . برده بود 
شما كي هستيد كه ! د كه از من سوال كند ر را بياوريـ برويد تره كي خ": گفت  شان  در جواب - سوال كردند

 آنهم از جانب يك -  شان " انقالب بي مثال" جالدان كه از چنين توهيني به رهبر، "از من  سوال مي كنيد؟ 
 قيف را  اين فرزند صديق مردمدهندچار خشم وحشيانه شده بودند ، در - شعله اي زير ساطور قرار گرفته 

هر رو ، انگيزه هر ه ب .  ] جان سپرداين مبارز پوالدين اراده ف ادرار كردند كه داخل قيه تازماني ب ند وگذاشت
 منحوس ةگذشت فاميل را از دورسر و نيستي وي بيĤغازمؤچه بود ، سبب گرديد كه به نقد  نظرات ش

 سياسي پدركالنم بدرالدين خان كه يك تن از - در مورد وضع  اقتصادي : شروع نمايم  عبدالرحمن خان جالد
پدر كالنم .  قالت و كندهار بود ؛ صحبت كردم ي] استانها [ تاو با نفوذ والي) استثمارگر بزرگ(فئوداالن بزرگ 

مانند ساير فئودال ( كه در ضديت علني با اَعمال و كردار و سياست ضد مردمي امير عبدالرحمن خان جالد 
تمامي . ؛ مغضوب آن شاه عياش و جنايت پيشه كه عامل انگليس در افغانستان بود ، قرار گرفت )هاي مخالف 

  - قالت و كندهار بود  زحمتكش كار دهقانان و پيشه ورانة كه در اصل ثمر-دارائي منقول و غير منقول ايشان 
خانم اولي پدركالنم . كوم به تبعيد به هند برتانوي  نمودند ش مح ابدرالدين خان را با فاميل. غضب گرديد 

ش  ارا مادر كالن) يعني پدرم(طفل شش ماهه وي . شش ماه قبل از تبعيد شوهرش  به هندوستان ؛ فوت كرد
 چونكه فكر ميكرد خانم دومي بدرالدين خان ، شايد با بي. نگذاشت  كه با پدرش  رهسپار هندوستان گردد 

از همين سبب پسر شش ماهه  مرد متنفذ قالت را فاميل خانم متوفي اش كه  دري . را تلف نمايد پروايي طفل 
از آنجايي كه فاميل  . ندزبان بودند و به كسب وكار قنادي درشهر كابل آنوقت اشتغال داشتند ؛ بزرگ كرد
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 با -  سالگي 90ي تا سن نيز از كودك) صوفي غالم محي الدين ( مادري پدرم به دري صحبت مي كردند ، پدرم 
برايش همچنان حالي كردم كه من ازمادر .  بيشتر به زبان دري تكلم مي كرد - آنكه بر زبان پدري تسلط داشت 

فاميل پدر كالنم  در اين استحاله . دنيا آمدم ه تكلم مي كردند ؛ بو پدر پشتون كه هردويشان به زبان دري 
 كه استعمار انگليس بر سرزمين ما تحميل كرده بود ، به بخش ميانه  نظامي-طبقاتي ، ناشي از بحرانات سياسي

بعداً برايش تشريح . پدرم چون فاميل مادرش ، كِسب قنادي اختيار كرد . ده مالك شهري تعلق گرفت رطبقه خ
كردم كه پدرم هميش براين اصل پافشاري ميكرد كه ما از نامدارترين قوم پشتون هستيم از همين خاطر شجره 

خود نام  ... آنگاه از  پدر و پدر كالن و .  خود را بايد به خاطر داشته باشيم "هفت پشت"اميل و نام و نشان ف
به فرزندان خود هم   و اين نام ها را.  را به خاطر داشته باشم " هفت پشتم"مي برد و از من مي خواست تا نام 

من در جواني . كه ازنامدار ترين قوم پشتنون هستند و از آنها بخواهم كه هيچگاهي فراموش نكنند . ياد بدهم 
با گرايشي . را  برگزيدم ) توخي ( تخلص )  محمد موسي تــوخ مثل كاكايم داكتر( نيستي ؤبر همين مبناي ش

از . كه بعد ها به ماركسيسزم انقالبي پيدا كردم ، از مباهات  ميان خالي به قوميتم ابراز شرم و انزجار مي نمودم 
نيستي خود را بكلي از دست داده و به يك اسم تداعي كننده ؤگر اين تخلص ، برايم بارشييام تا اكنون دآن ا

 فهماندم كه زبان "وزير صاحب"در ادامه صحبت براي . شخصيت اجتماعي و هويت فردي مبدل گشته است 
در . ي  و معنوي دارد چه هست و چه نقشي براي تكامل جامعه ، تفكر و شخصيت آدمي  و ساير ارزشهاي ماد

و با . پرداختم ) از نظر سياسي (  كم سواد "وزير صاحب"نيستي و قوم پرستانه ؤپي آن به نكوهش شيوه ديد ش
كه مباهات ميان خالي و ضد شيوه بينش : وضاحتي آميخته با نوعي سـخرِيه وي را مخاطب ساخته اضافه كردم 

خانواده و تبار و عشيره و قبيله و قوم و مليت و نژاد امري موهوميست مترقي ، و افتخار نمودن به  موقعيت برتر 
 كه قدرت ينيست هايي مي باشدكه از روشنفكر بودن و انقالب كردن دم مي زدند ، وقتؤكه در خور توجه ش

  رساندند ميسياسي را به چنگ آوردند ، به كشتار هاي دسته جمعي مردم دست زده ، ده ها هزار نفر را به قتل
 23را كه مدت ) عزيز خان توخي(به ادامه اين صحبت مطالبي از مبارزات سياسي يك تن از اعضاي فاميل . 

سپري كرده ) ظاهر خان ( و خائين اشسال عمر عزيزش را در زندان ها و سياهچالهاي نادرغدار و فرزند عياش
 افغانستان در مسير "درج جلد دوم  عزيزخان توخيكه مبارزات   عالوه  نمودبايد[  مبود ، برايش بيان كرد

وي همچنان بر ضد . ندهاري بيشتر به زبان دري حرف مي زد ك - عزيز خان توخي. ]  است   نيز گرديده"تاريخ
    . مقتدر آن مي دانست ؛ قوياً مبارزه مي كردةنيزم حاكم كه خاندان نادر غدار خود را نمايندؤقوم پرستي و ش

 چهره  در عضالت را كذائيييخوشروگر آن حالت ي نژاد پرست ، د"زير صاحبو"بعد از پايان حرفهايم ، 
 از من سوال  ، كه عادت به پرسش كردن  داشت ، در ضمن  صحبت هايش"وزير صاحب". اش  نمايان نساخت 
. من پرسش نامبرده را با پرسش  پاسخ مي دادم و اين موجب ناراحتي بيشترش مي گرديد . هايي هم مي نمود 

شيد از طرف روز كمتر بر روي   قرار داشتم ، وي مي كو"وزيرصاحب" يا سه روزي كه در همسايگي بعد از دو
. سپري مي كرد ) گرانيداكتر سوما  وآذرخش و د(  اغلباً روز را در حلقه رفقاي خلقي اش. بسترش بنشيند 

ز من مي نمايد كه در ظاهر   سواالتي ا"وزير صاحب"موضوع گفت وگو باوي را به رفقا گفتم ؛ همچنان از اينكه 
وشه و كنار اتاق  برايم  پيدا گبهتر خواهد بود اگر كدام جاي خالي در كدام . به آن جنبه معلوماتي مي دهد 

روي و موي و  از  جالد رياست جمهوري امينة تا از جوار اين وزير كه بوي خون اعدام شدگان دور ،كنند
 جايي -گري  پنجره يدر زاويه د) كنم استاد دوست فكر مي(از رفقا يكي . دهانش به مشام مي رسد ؛ دور شوم 
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موقعيت بستره ام . بستره و اثاثيه ام را رفقا به آن قسمت اتاق انتقال دادند .  برايم پيدا كرد -  برابر يك توشك
در . متصل ساخته به آن تكيه كنم ) ميله هاي قفس آهني (طوري بود كه مي شد بالشت وكمپل را به پنجره 

 در آنطرف رهرو ، ديوار بود كه از .عقب ميله هاي قفس ، رهروي به عرض يك متر و بيست سانتي وجود داشت 
اگر كسي مي توانست از دريچه گك هاي ديوار سمت شرقي . دريچه گك هايش  نور كم به درون اتاق مي تابيد 

ازكلكينچه هاي سمت غربي .  افتاد به بيرون نگاه كند ، بطور حتم  چشمش به صحن حويلي مثلث گونه مي
 ، نماي داخلي ديوار اصلي زندان و قسمتي از زمين هاي زراعتي خارج از زندان  "1بالك" از  ايبخش، اتاق 

  .ديده مي شد 
شماري از جانبداران حفيظ اهللا امين جالد ؛ مثل اقبال وزيري رئيس امورسياسي  وزارت دفاع دولت كودتا ، 

كابل تدريس مي كرد و ) دانشگاه ( سمت استاد در پوهنتون ه  ب57 ثور 7 از كودتاي ننگين داكتر سوما كه قبل
عضو كميته مركزي و بيروي سياسي دولت تره كي امين بود ، فقير محمد فقير وزير داخله امين و آذرخش 

ت پنجره اين اتاق در پش،  شده  زدودهمگر كه نام ؛ حتا چهره آنا ن هم از صفحه خاطريحافظي  و يكي دو تن د
با من و ديدم ، از دور ) در همين سلول(ك داكتر سوما كه براي نخسين بار وي را از نزدي.   بودند  زندانيبا مـا

 پيش بگذارم ،  با وي سالم هم با همان صورت بدون آنكه گامي متقابالً من. كرد  ساير چپي ها سالم عليك  مي
 سوما صاحب فيلسوف ":مي گفتند  (ا احترامي خاصي به وي داشتند  داكتر سوما كه خلقي ه. كردم  ميعليك 
در زندان گوشه گيري اختيار كرده بود ؛ حتا با رفيق هاي خلقي خود هم ، مي كوشيد كمتر تماس )  "است 

اقبال وزيري كه آدمي  در . دوش آذرخش بود ه كار و بار آنان ب. آذرخش حافظي باوي نزديك بود . داشته باشد 
هر اجتماعي مي نمود ، با خوشروي با من و ساير چپي ها سالم و عليك داشت ؛ همچنان آذرخش حافظي با ظا

كسي گفته بود . را رعايت  مي كرد » روابط متداوله و انساني في مابين زندانيان در يك سلول « ساير چپي ها 
در آن . يز هاي اضافه كرده بودند  وي رئيس كدام موسسه اي در بدخشان بود و در مورد شاعر بودن وي هم  چ

 به داخل مثلث زندان مي  بردند ، هنگام  روز هايي كه براي مدت يك ساعت زندانيان پنجره چپ را براي تفريح
من پرسشهايي در زمينه  كار فرهنگي و  ادبي اش از وي .  وي با من هم صحبت شد -  چند باري- قدم زدن 

بخشهاي از قواعد شعري را در بدخشان از فالن كس .  خاصي دارد ة القگفت كه به شعر و ادبيات ع. نمودم 
عنوان شعر را .  بعداً يك پارچه شعرش را برايم خواند  و گفت كه آنرا در همين تازه گيها سروده است . آموخته 

دستكاري بنام  بود كه وي آنرا بعد از "كارو"  در اصل  شعر از "ز با شما نمي خندم گهر من "اينطور بيان كرد  
   .[*]خود كرده بود 

 

 
به چشم خويش مي بينم كه مي ...  ليكن من - پاي مي كوبيد و مي رقصيد  - گر  نمي خندمي  نه من  د-  ]*[

 كه در عمق سكوت اين – ن مردمگاز فرياد ظلمت كوب و بيداد اف -مي بينم كه مي لرزيد و مي ترسيد - لرزيد
هر چند مثل ساير ...  و من - خبر ها دارد از فرداي شورانگيز انساني - شب پر اضطراب و ساكت و فاني 

{   .  نمي خندمراه آزاديولي هرگز بروي چون شما غارتگران  - كنون خاموش ،در بندم - رزمندگان راه آزادي
 " انساني  راه" را تبديل به " راه آزادي " كه وي شاعر ايراني ) كارو(  از  "گر نمي خندمي من د"بخشي از شعر 

 .} ساخته بود
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اسحق ( آقاي مضطرب باختري  از آذرخش ضمن صحبت  پيرامون ادبيات و شعر و سبك هاي شعري ، 

   : اظهار سپاس فروان كرده گفت با وي هم سلول بود ؛ "1 بالك" كه در)نگارگر
زان و بحور  عميقاً سپاسگزارم كه بدون تعصب سياسي برخي از اومضطرب صاحبمن از استاد بزرگوار  «

من درهر كجا از مساعدت و آموزش اين استاد بزرگوار ادبيات كشور ياد كرده و . من آموخت ه ب را ...شعري و 

  .  » تا حيات دارم از ايشان به نيكويي ياد خواهم كرد

 از طيف چپ انقالبي  با ساير زندانيانآقاي نگارگر "عدم تعصب" آذر خش بطور يقين  در رابطه با محبت و

كه بعد ها  ،  كشور و شناخته شده در سطحدر واقع ستايش  از يك شعله اي سابقه دار. صحبت هاي كرده بود 

چنان در تقابل با آنان ومجموع جريان شان و جنبش جهاني كمونيستي قرار گرفت كه ركيك ترين و لومپنانه 

 با دوستي از پاكستان برايم فرستاد كه تا حال دشنام نامه استاد را [. و و دشنام را كتباً به آنان فرستاد اترين د
  با اعضاي و،  جنبه تلقيني داشت تا آنها هم بدون تعصب و دوستانه با خلقي ها ]  آنرا حفظ كرده ام ديگر اسناد

 آذرخش.  بودند ؛ برخورد  نمايند يان زندان افغانستان ، بخصوص درنزدرهبري خلقي ها كه منفورترين افراد در
وي از هم صحبت اش . بسيار زيرك و هوشيار بود ، در صحبت هايش چيز مهمي را باز گو نمي كرد كه  فردي 

  در از  وجود قواي روسگاهگاهي هم. ش  اد خود و حزبرآرزوي شنيدن بيشتر داشت ، تا حرف زدن درمو
 مي "نفرت"ابراز )  اي البته بگونه( افغانستان ، خودش را ناراضي نشان مي داد ، و از تحقيقات خاد  كم و بيش 

عدم وابستگي " و " آزاد انديشي " وي در  ضمن صحبت هايش در رابطه با  در دو يا سه روز تفريح. كرد 
 ارائه " دليل درست " دانست ، حرف هاي زد و به خاطري كهوب بدان ميسخود را من كه "فركسيون خلق

ولي نخست وزير در ه داكتر شا [ولي ه ب  شا قسمتي از تحقيقات داكتر صاح":  كرده باشد ، چنين گفت 

اين بود كه مشاورين شوروي در خاد ، وي را زير فشار قرار داده بودند و متواتر از وي ]  امين - دولت تره كي

ي انقالب ثور چرا از سازماندهي تان در مناطق پشتونستان و كميته هاي حزبي زمي پرسيدند كه بعد از پيرو

وي همچنان در رابطه با زنداني شدن   . "ديد به رفقاي روسي گزارش نمي داديد ؟ كه در آنجا  ساخته بو
 خليل زمر از مدت " : كارمل گفتزماني كه انقالب  ثور  به پيروزي رسيد  « :  چنين  اظهار داشت  خليل زمر

 آذرخش خودش  ،قدرداخل اتا  .  »"وي بايد در زندان نگهداري شود . هاست كه  با ساواك ايران رابطه دارد 
تي كه با دو  و يا سه تن يطوري كه معلوم مي شد  سوما آن صميم. را  به داكترسوما بسيار نزديك مي كرد 

اندوه اي در چهره  اقبال وزيري ، فقير محمد فقير و داكتر سوما .  رفيق خلقي خود داشت ، با  وي نداشت 

  .   نمي كرد اين حالت را باز گو   ]1[ ديده ميشد ؛ سيماي آذرخش
  

  : » پنجره چپ« ي ها در ـذرا به اخوانـگاه گـ ن-6

  

 شمار تمام زندانيان مربوط به  گروپ هاي مختلف  اسالمي كه در اين پنجره گرد آورده شده بودند ، تقريباً
به اصطالح . مي نشستند ] سفره[ يك دسترخوان دوراينها در هنگام صرف نان چاشت به . تن مي رسيد  60 به
دور يك دسترخوان جمع  مي شدند تا وحدت و ه  هاي باند هاي مختلف اخوان ب"مكتبي"« : نداني ها ز

اخواني ها در ميان خود جر و بحث هاي ديني و . » همسوي و برادري كاذب شانرا برخ ساير زندانيان  بكشند 
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 در ميان اينها به چشم زب و حشماري از خادي هاي مخفي زير پوشش اين و يا آن تنظيم. داشتند سياسي هم 
از جانب   "1بالك" كه در " انجنيرصديق" بود بنام شخصي حزب اسالميهاي يك تن از نخبه . مي خوردند 

اين مرد كوتاه قد و الغر اندام كه چست وچاالك بود ،  .  ساخته شده بود ليبالاسرتيم و قومندان عمومي زندان
با .  جلدش  سياهي سرمه را از دور نمايان مي ساخت رنگ سفيد. چشمانش را هميشه با سرمه مي آراست 

با چپ . انجنير مذكور زبانور و در مسايل دين صاحب نظر هم بود . تمام زندانيان در ظاهر برخورد خوبي داشت 
لبدين بود و يا در جريان تحقيق  و شكنجه گوي يا عامل خاد در حزب اسالمي . انقالبي رويه حسنه تر داشت 

مرد چاق و ميانه قدي بنام علي ياور  باشنده .  ]2[ مت به اطالعات زندان را كسب كرده بود خد"افتخار"
از سال . ش كشاله دار بود  اگپ.  برايش اعدام خواسته بود څارنوال هم در ميانشان ديده مي شد كه "ميدان"

شان حزب اسالمي براي ترور تيمي از آدمك، در اصل . را روسها رقم نزده بودند   تا آنروز ها ، سرنوشت اش59
علي ياور عضو فعال تيم  و .   شده بود ظفوم  ، كه از فعالين خاد بود)خان قره باغي (تلويزيونخواننده راديو 

جواني بود كه حدود بيست ساله مي نمود . فرد سومي سيد آغا  نام داشت .  حاجي نواب سر دسته آن تيم بود 
لبدين حكمتيار بود ؛ نفر چهارم تيم  گر كابل درس خوانده و پسرخوانده ، در يكي از مكتب هاي ابتدائيه شه

اسماي هر دو (لبدين ، جوان  قد بلند از اهالي  لوگربود ؛ نفر پنجمي اين تيم نيز از ميدان بود گتروريستي 
ن اخواني پنجره از جمله اينها  علي ياور  و آن جوان بلند قامت و سيد آغا در  بين زندانيا.  )شان فراموشم شدهي

آن پسر جوان قد بلند  به احتمال بسيار قوي  پرچمي و يا خلقي خادي شده و نفوذي . چپ ديده مي شدند 
برخي از . زده و از صحبت با چپ انقالبي  دوري مي جست داخل اين تيم بود ؛ وي كه خودش را بي سواد جا 

گر ابراز يشماري د... . را به اتمام رسانده ] دانشكده[ چپي ها در باره وي مي گفتند كه اين جوان فالن فاكولته
 مي " دفاعيه"سيد آغا با كسي كه  . "لبدين بودهگ آدمكش اصلي  اين تيم  تروريستي "نظر مي كردند كه وي 

وي از جريان .   بهتري برايش بنويسد" دفاعيه" تا نوشت ، طرح دوستي ريخته باالي وي اعتماد كرده بود
ارنوال ؛ حتا عملكردش در درون آن تيم تروريستي ، څر همدوسيه اش و چگونگي اتهام تحقيق خود وچها

از  -  روي منظور خاصي جريان كار كشتار آن تيم  را" نويسدفاعيه".  گفته بود " دفاعيه نويس"مطالبي را به 
  : گر  چنين  بيان كرده بود  ينزد كس و يا كسان د -زبان سيدآغا 

اخواني هاي [  براي ما مي گفتند خان قره باغي  را بيابيد و آنرا مردار كنيد ولين حزب وقتي ؤ مس«

ظف وبرادران م] . كار مي بردند ه مكتبي بعضاً واژه مردار را براي كشتن شخصي كه از ديد آنان مسلمان نبود ب

داشتند ؛ ترور شده با نشاني هايي كه برايشان داده شده بود ، اشخاصي را كه شباهت با خان قره باغي مي 

ند و جسد را دولين حزب مي رسانؤبعداً از مقتول عكس  گرفته آنرا  توسط اعضاي ارتباطي به مس . كردند مي

  نيست خان قره باغيول ما خبر مي رسيد كه اين فرد كشته شده ؤزماني كه از طرف مس. من مي سپردند ه ب

شد تا بعداً آنرا  در  من  داده ميبه اني كه جسد زم. گردر فكر پيدا كردن خان قره باغي مي شدند ي، بار د

 جسد را  در كنج اتاقي كه خالي بود و بدون فرش ، باالي من .  ؛ گور نمايندكردندمي پيدا خودشان جاي كه 

جسد تازه . ي پشت جسد در زاويه اتاق قرارمي گرفت تدو ُكنده زانويش طوري چندك مي نشاندم كه قسم

. و  شكل آدم نشسته باالي انگشتان پاي را  به خود مي گرفت .  چند ساعتي سرد مي شد كشته شده ، بعد از

و انتقال مرده  دربين جوال از آن خانه به كوچه ، و جاي دادن . آن وقت به آساني در جوال جاي  داده مي شد 

. وك نمي ساخت ش تا محل دفن ، كسي را مشك او انتقال] بكس عقب ماشين  [ آن در داخل طول بكس موتر
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گر اتاق در برابر جسد به همان گونه كه آنرا ي دگوشةهم در  دادم ، من جسد را كه در كنج اتاق قرار مي

 كه كردم نگاه ميطرف مرده ه زانويم گذاشته تا صبح  ب وضعيت داده بودم ،  قرار مي گرفتم و زنخم را باال دو

صبح كه .  هنگام حمله پوليس به خانه ؛ غافلگير نشوم خوابم نبرد ؛ همچنان گوشم  متوجه كوچه بود كه در

مي شد اعضاي تيم مي آمدند و جسد را كه در داخل جوال انداخته و سرش را بسته بودم ، به آنها  مي 

چند شب را به همين .  دانستند جوال را زيرخاك مي كردند  سپردم ،  برادرها در جايي كه خودشان مي

شته شده ها كه خيال مي شد خان قره باغي اند ، سپري كرده بودم ، كه تيم ما شكل دركنج اتاق با ساير ك

  .   »... گرفتار شد 

      بلي خواننده گرامي ، اين بود قسمتي ازتركيب اخواني هايي پنجره چپ كه صحبت هاي يكي از آنان را 
ز طريق شماري از جوانان چپ انقالبي باز گويي كارنامه اين تيم جنايتكار ا. (  بازتاب داده بود "دفاعيه نويس"

در درون سلول هاي زندان چنان  سبب خشم  اعضاي آن تيم شده بود كه يك تن از اعضاي آن تيم ؛ يعني 
 زماني كه حزب ":   گفته بود - بدون شناخت از وي - پسر خوانده حكمتيار خاين و جنايتكار به داكتر واحد 

نقل قول [  ،  ) "وگند كه يك تن شعله اي را در زندان زنده نمي مانم خدا سه اسالمي زندان را تصرف كند  ب
  �.    ]- بعداً در مورد بيشتر صحبت خواهم كرد- مستقيم از داكتر واحد زنده ياد 
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   :توضيحات

  
ي در ميان  تجسس و كاوشهاي بعدي در زندان نشان داد كه آذرخش يك تن ازاعضاي اصل  كي جي ب-] 1[

جز بالك هاي يك و دو ، ساير بالك ها كه  بخش هاي از ه  ب1362خلقي ها بود؛ چنانچه در پانزدهم حوت 
ه   ببنا بر تجويز روسها رسماً. زندانياني  كه مدت حبس شان  تعيين شده بود در آن بالك ها محبوس بودند 

هم فشرده  ه در آن شهرك سياسي بسيار بوزارت داخله گالب زوي  تحويل داده شد وآنان حكومت شان را 
در اصل آمر پشت .  ول اطالعات زندان  امر ونهي مي كرد ؤهمين آذرخش  دراصل باالي مس. اعالم داشتند 

مدت هاي طوالني در شعبه . نامبرده در سلول خودش كمتر ديده مي شد .  پرده اطالعات  آذرخش بود 
خلقي ها در همين بخش زندان كه در حيطه تصرف و حاكميت بي . د ت به كار و بار اطالعات مشغول بوعااطال

 را  خدايي مي كردند و اعدامي ها"2 بالك" و" 1بالك"چون و چراي شان بود ؛ همانطوري كه خادي ها در  
اعدامي ها را  " 6 بالك " و " 5بالك "، " 4بالك"  -  "زون" -" 3 "زير نظر داشتند ؛ اين ها نيز در بالك هاي

( شديداً تحت نظارت و ديده باني  قرار مي دادند  ،  تا روز اعدام " 6بالك "وته قفلي هاي منزل اول درك
  ) . به زندانيان جنائي اختصاص يافته بود "4بالك"

 كه اين بخش 10/12/2008به تاريخ (  بود آذرخش كه شريك تمام جنايات منصور هاشمي در بدخشان  
 در قالب رئيس عمومي اتاق هاي تجارت  دولت دست نشانده امپرياليزم  ) بود بار اول به دست نشر سپرده شده

 -جنايت كار امريكا در كابل براي  منافع  صاحب اولي اش امپرياليزم روسيه ؛ همچنان  به كارو بار اطالعاتي 
  .]مشغول بودسياسي اش 

را منحيث اخواني ضد ) ر صديق انجني( اطالعاتي زندان عالقه خاصي نداشتند كه  -ولين سياسي ؤ مس]2[
سياست  . نددولت  تبليغ نمايند در اصل  براي حفظ هويت اصلي انجنير موصوف چندان عالقه نشان نمي داد

داد زنداني زير شكنجه ضعف هاي  خاد زماني كه تشخيص مي.  كرد خاد در مورد  زنداني مورد نظر فرق مي
وبه اش  جايگاه خوبي داشته س سازد و زنداني در درون تشكيل منجانب خود متمايله  مي تواند وي را بدارد كه

براي حفظ هويت قبلي .  وي را در خدمت اطالعات خود داشته باشد) خارج از زندان( شود در آينده  و مي
مثابه عنصر تسليم ناپذير و خطرناك و چه و چه توسط ساير عوامل نفوذي خود در ميان تشكيالت ه زنداني ب
و يا آناني را كه در درون تشكيل خود كدام موقف . كرد  تبليغ مي"قالب ثور و مرحله تكاملي آن ان"دشمنان

حساب مي شد، آنان راهم در زندان  خاصي نداشتند؛ اما از لحاظ سن و سال و نيرو و تحركات كافي روي شان
  .ندكرد گونه اي حفظ ميه ب
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