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  آنچه بعد از زنداني شدن شوهرم در زندان پلچرخي  برمن گذشت

  ]زنداني كه استعمار  شوروي و مزدوران خلقي ، پرچمي و خادي برآن  حاكم بودند [ 

  بـخش  اول

    )3( قسمت 
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  : نجات دادم ي ها  با تعهدي كه در برابر سازمان داشتم ؛ دو عضو آنرا از چنگ خاد- 3

  
 چون توخي را شب قبل  دستگير  كرده   قرار بود چند رفيق در خانة ما  با هم ببينند ؛59  سنبله10شب 

كه اگر كدام [  براي رفقا گوشزد كرده بوديم  زير نظارت قرار داشت ، عالمتي را كه قبالًبودند ، خانة ما شديداً
من با آنكه . آماده ساختم ] خطري از ناحيه دولت احساس نمائيم شما متوجه عالمت روي ديوار كوچه باشيد 

دو ساعت پيش از آمدن آنان خشتي را  در . فكرنجات رفقا  هم بودم ه  مي سوختم ، بدر ميان شعله هاي آتش 
با اين رمز هر [ طناب كاال محكم بسته نموده آنرا به آنطرف ديوار سرك طوري انداختم كه از دور ديده شود 

 عبور مي -برين  مانند ساير عا- رفيقي كه داخل سرك مي شد از دور عالمه خطر را ديده از سرك مقابل خانه 
چند دقيقه نگذشته بود كه .  باالي طناب چند پارچه كاال را هموار كردم كه حالت عادي را نشان بدهد.  ]كرد 

بار دوم . باز هم آنرا بسته كرده به آنطرف ديوار انداختم . طنابِ بريده و لباس هاي افتاده را بر روي زمين ديدم 
 من در " اين رمز چيست كه مي گذاري": شدت زد و گفت ه وازه كوچه را بدفعه سوم عسكر در. نيز  آنرا بريدند

 كدام رمز چون ديوار حويلي خامه است و ميخ از آن مي برآيد من طناب را به خاطر خشك ": ش گفتم  اجواب
 در خشت مي بندم ، من فكر كردم شايد در هر دو بار طناب كاال را اوالد هاي شوخ كوچه بريده  كاال شدن

فكر افتادم كه چه كنم ه  ب"را نيندازي همينقدر برايت گفتم   ديگر اين": با خشونت تمام برايم گفت  . "اشند ب
 ( رفيق سرور از دور ديدم كه. چه ايستاده شدم   نزديك دروازه كو-  كه هوا تاريك شده بود - وقت آمدن  رفقا . 

 وقتي او نزديك دروازه رسيد ، طوري كه وي بفهمد پسر.  مي آيد ) اسطوره مقاومت  برادر زنده ياد  بشير بهمن
  ! شير جان":  كه اتفاقاً  پيش روي خانه اش ايستاده بود ، با آواز  بلند مخاطب قرار داده گفتم ،را ة همسايآن 

يده ـپم را شنـ آن رفيق گ"ود بردندـ بجه شب كاكايت را نفر هاي دولت با خ2ديشب تو بيدار بودي كه ساعت 
 فوري مسير خود را تغيير داد و با قدم هاي تيز تر از كوچة ما  ) ون آنكه خودش را ببازد و دست پاچه شودبد (

وي به . قادر  از دور نمايان شد   انجنيرچند دقيقه بعد تر بايسكل. يد شد به كوچه ديگر دور زد و از نظر ناپد
با ) صميمانه ( من فوراً  . بر دروازه خانه ما رسيد  ما مي آمد ؛ چون به سرعت بايسكل مي راند در براةطرف  خان

قوم نزديك ما  اش كردم تا خادي ها فكر نمايند كه از جمله اوي سالم و عليلك كرده به درون حويلي دعوت
ش  پريد و دچار ترس  ارنگ از روي. و بعد با عجله جريان دستگيري توخي را طور فشرده برايش گفتم . است 

 ": اين وضع اش مرا واداشت تا به وي توصيه نموده  بگويم كه .  كه خودش را كامالً باخت طوري. شديدي شد 
سرعت خودت را به كوچه ها و پس ه  بيرون كردي ب خونسردي ات را حفظ كن  وقتي بايسكل را از دروازه

 . "شناسائي نتوانند ، كاله و كرتي ات را دور بينداز تا آنها ترا  كوچه ها بزن ، در كج گردشي كه دور خوردي
. پ از عقب اش روان شد ش بيرون شد وتا اخير سرك رسيده بود ، موتر جي اوقتيكه از دروازه خانه با بايسكل

طرف دروازه ه ديدم كه عسكر ب.  خانه ايستادم ةوازچند دقيقه عقب در. ير نتوانستند  وي را دستگخوشبختانه
 جايي كه شوهرم براي ديده باني  [بالفاصله از درز دروازه . سته كردم به شتاب دروازه  خانه را ب.  ما آمد ة خان
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شد ، بيرون  از آن ديده مي  ])(*شمول ماموريت پليسه  ب،درست كرده بود كه تا چندين متري دوجهت سرك 
  . فكر كردم رفقا از واقعه حمله به خانة ما با خبر شده اند . ديگر كسي نيامد . را نگاه كردم 
 دختركم به ة دچار تشنج و هيجانات ناشي از دستگيري شوهرم و بيماري يگانه پسرم و گري كهدر حالي

در واقع خودم در ميان تنور شعله ور مي سوختم ، با آنهم تعهداتم  را در . خاطر گرفتاري پدرش، شده بودم 
رآمدم و دوتن را از چنگال  ها بموشي نه سپرده و در صدد نجات آندست فراه برابر سازمان و رفقاي سازمانيم ب

  . گرگسان خادي كه در كوچة ما درگشت وگذار  بودند ، نجات  دادم

ن آزاد شد ، ما به هند از زندا هم  زندانيان سياسي كه توخي"عفو عمومي"بعد از :   ياد آور شومبايد

پيش سالها  ير قادرنانج كشور سوزان اقامت داشتيم و در هفت سالي كه در آن. شديم )  مللسازمان(پناهنده 
كه بعد از ضربه ،  ناسپاس و فراموشكار  با تأسف كه اين؛ بود شده كشور كانادا مقيمازآمدن ما به هند ، 

با آنكه آدرس   ( ؛  وي را به سمت عضوكميته مركزي سازمان پر افتخار ساوو برگزيدشخوردن سازمان ، رهبر
   .   ...سال نكردپرزه خط  هم براي ما ار؛ حتي يك ) ما را داشت 

 و گپ هاي در  بوديمدوستي رسيديم ؛ در شبي كه مهمان ي كانادا تورنتوبه شهر همبعد كه ما سال هاي 
 احمد " به نامبردههواداري صحبت از  ،  زده شد" و آزاديخواه مردم دوست، شجاع مبارز"مورد اين به اصطالح 

  ويديوكست  محفل بزرگداشت   بيدرنگميزبان.  ديدماية تعجب ما گر كه  به ميان آمد"شاه مسعود قهرمان
ه نمايش  خود بصفحه تلويزيون را  بر )" مسعود قهرمان"( جنايت و خون و خيانت به مردم و كشور مانقهر

ا ديديم كه افتخار اشتراك در آن محفل ر  راادرانجنير قـ  خالف انتظار؛ يعنيدر آن محفل چيزي. گذاشت 

 وهزاران  ، اي شوروي در افغانستان و قاتل دهها شعلهاجنت اين جنايتكار و هوادارانكسب كرده ، و با ساير 

 سخنان براي  و هيجانيكجا و با حرارت... و...  و-  بخصوص از مليت نجيب و زحمتكش هزاره - هموطن ما

ست   ساختة  د" قهرمان"  اين جنگ هاي  و" كرامات" و" كماالت " و " صفات "كه در وصف ( سخنران 

  )؟ . (! كف مي زد -  بار بار  - با تبختر ) خطابه مي داد  ها روس

  

  
  
  
  

  
دورتر از مقابل خانة ما طوري موقعيت داشت كه پوليس موظف دهن  خانه  چهار- سه  ماموريت پوليس *][
 بر درآنروز عالوه.  ورودي حويلي ما را تحت نظر داشته باشند ةسادگي مي توانست درواز ماموريت به ةدرواز

 ة ماموريت ايستاده بود ، جاسوس ديگري هم بر روي چوكي در دهن دروازةظف كه در برابر دروازوپوليس م
  ] .ماموريت نشسته  خانة ما را تحت نظر گرفته بود 
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  :  دو مرد متدين كه در روز هاي بد مدد گار ماشدند -4

        
 مرا در   موجي از تشويش سوزنده, ان ديدم  خود و اوالد هايم را بدون پدر مهربان شنخستين شبي كه

 وقتي توخي ":  چند دوست شنيدم در آن روز از. دم را درهم پيچيد  و هراس سنگيني  سراسر وجوخود پيچاند
مي ش  اليخاطري كه اگر كسي را زير شكنجه از بين ببرند براي فامه صاحب را بردند كارت آنها را ديدي؟ ب

چون ه ديده ام  فرورفت وـر آگيني بود كه بر قلب صدمـ زهةاين سخنان چون دشن. " گويند ما او را نبرده ايم
خواب به .  فرو برده است يمي پنداشتم  اين گپ وحشتناك مرا در آتشفشان . آغازيدبه خوردن وجودم خوره 

ل ساختم ، تا خودم را به تداوي و مراقبت از پسرم مشغو. چشمم راه نداشت وغذا خوردن را فراموش كرده بودم 
فكر مي كردم كه در و ديوار خانه .  از ذهنم دور سازم   مؤقتاً اين خبر رازجر دهندةاگر بتوانم لحظه اي اثرات 

با كوهي .  شده بود ، و ناپيدا پيشرويم  مجسم مسير يك زندگي مشقتبار ، طوالني. دهن باز كرده  مرامي بلعند 
  .  نمودم هي همرا اميد آفرين ؛و ظلماني را تا به سپيده دموحشت   پر، شبِ و تشويش اضطراب ،ه واند

 آخر خلقي هاي " ما خواهد آمد  كي به كمك":  به دروازه دوخته بودم  و از خود مي پرسيدم  چشم
 انقياد و تسلط دايمي سوسيال ةمطابق پروژ،  خادي هاي ناموس باخته -  پرچمي هاي وطن فروش - خون آشام 

 عدم اعتماد و  يأس و نا اميدي ، و وحشت ،ب  و تشويش ، رعببر افغانستان ، فضاي  اضطراامپرياليزم شوروي  
 آشنا وكردند ،   وقتي كسي را دستگير مي كهرا در ميان مردم چنان خلق كرده بودند ،... و ... باور به يكديگر و

ه مبادا آنها را نيز به زندان  به خاطر اينك-  ؛ حتي خواهر و برادرشش ام دور و نزديكاقوادوست و رفيق و 
 ازفاميل دستگير شده ، دوري مي جستند ، مگر انسان هاي شجاع و نترسي هم وجود داشتند كه در - بيندازند

 به ياري و كمك فاميل هاي بندي دار - را شكستانده )  " روز بـد بيادر ندارد " (قول  معروف   - چنين روزي 
اين   . )آصفصاحب حاجي (زنده ياد  به مثل ؛ سان و انسانيت زنده است و نشان مي دادند كه انمي شتافتند

 كودكي تا جواني در يك كه از شوهرم بود اري ما شتافت ؛ وي از نزديكان به ي و با حوصلهمرد شجاع مهربان
  . خانه بزرگ شده بودند و همديگر را چون برادر تني دوست داشتند 

 ة خانهوازداد كه صداي در  ساعت هشت بجه صبح را نشان ميةرب عق . بود1359روز يازدهم ماه سنبله 
 ": حاجي صاحب آصف  كه ازگرفتاري توخي خبر شده بود با عجله به داخل خانة ما آمد و گفت .  شنيده شد

 هردوي ما ."من در خدمت برادرم و اوالد هايش و شما هستم هر كاري از دستم ساخته باشد دريغ نمي كنم 
وقتي به چهار راهي ملك . رفتيم ) خاد( ي ترتيب كرديم و با هم يكجا به خدمات اطالعات دولتي قطعه عريضه ا

 النه آدم ة  حاجي  صاحب از دور درواز،ش از پشت سر دروازه خاد  عبور مي كرد، رسيديم  ااصغر كه يك سرك
  عريضه ام را به خادي درون "ده  برو عريضه ات را برايشان ب": ربايان و جاسوسان روس را برايم نشانداده گفت 

 ، بعد از خواندن آن،  با خونسردي توأم با نفرت   و فرومايهخاديست بي آبرو. غرفه گك دهن دروازه خاد سپردم 
هر . " دو روز بعد به دروازه پيشروي خاد همان چهار راه صدارت برو و عريضه ات را از آنجا بگير"اظهار داشت 

با تشويش و . سر انجام روز موعود  فرارسيد .  و روز ؛ چون  ماه و سال برمن گذشت آن دة ثانيه و هر دقيق
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  تا سر " چند روز بعد خبر بگير": بعد از  لحظاتي انتظار، گفتند . طرف خاد نفرين شده روان شدم ه اضطراب ب
  :در زير عريضه نوشته بودند .  عريضه ام را مسترد كردند 59 سنبله 19انجام به تاريخ 

قرار مالحظه سوابق نفر مطلوبه شما در يك موضوع خاص تحت تحقيق و نظارت قرار ! عارض محترم «  

      »19/6/59دارد در صورت بيگناهي بعد از مراحل قانوني آزاد خواهد شد 
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ن دادند ، يك خوشي زود  مردم از بودن وي در خاد رسماً اطمينااينكه  خائينان وطن فروش وجالداناز 
روز جمعه يك دست لباس با بعضي لوازم مورد ضرورت و مقدار .  در روان كوبيده شده ام ؛ احساس كردم گذررا

يه رياست خاد را كه در پاي ميوه و شير خشك و چاي و بوره و مسكه و پنير تهيه كرده به خــاد رفتم و اطمينان
خاد (  به يكي از صاحب منصبان آنجا  ، خاد رقم زده شده بوديقم از موجوديت توخي در شعبه تحق اعريضه

سربازان  نام زنداني را خوانده لوازم تهيه شده از طرف . هم در آنجا حضور داشتند پايوازان ديگر . دادم ) صدارت 
تا . بعداً پرزه خطي از طرف زنداني آورده به پايوازش  مي سپردند . پايواز را گرفته  براي زنداني وي مي بردند 

؛ آنگاه  آنجا ايستاده شدم ش بود ، در  اآخرين پايواز كه منتظر آوردن پرزه خط  اطمينانيه از جانب زنداني

 برو  او اينجا نيست": رده اظهار داشتصاحب منصب خادي اسم  توخي را خواند و عريضه ام را مسترد ك

 همچنان خبر نداشتم كه كدام  من از موقعيت زندان پلچرخي چيزي نمي دانستم ؛."!  پلچرخي را خبر بگير
ناچار با  آناني كه به مشكل من گرفتار بودند يكجا شده ه ب.  از كدام منطقه شهر كابل به پلچرخي مي رود موتر

 عسكري آمده  لباس و لوازم دست  داشته ام را ،بعد از ساعت ها انتظار.  خود را به زندان پلچرخي رساندم

 بندي ات اينجا نيست صدارت "بعد ازيكي دو ساعت انتظار دوباره برگشت و گفت .  گرفته با خود  برد

ش نزديكتر شده مي رفت ، همان راه  ا به ضربه افتاده بود و روز هم به پايانشدته ليكه قلبم ب در حا."برو
. سرويس طي  نموده  دوباره به خانه برگشتم و شب را با غم و اندوه بي پايان سپري كردم  طوالني را با موتر

در  . " !  روز جمعه آنجا بروبندي ات در پلچرخي هست"آنها باز گفتند كه  . صبح  باز هم روانه خاد شدم 

  . از آنجا  دو باره به صدارت مي شتافتم  به پلچرخي وو گاهي يك روز گاهي به صدارت  

م مانده بود بر دريكي از روزهايي كه حاجي صاحب آصف همراهم بود ، از فرط خستگي توأم با گرسنگي ك
  " براي سرگردان ساختن و اذيت كردنم  گفتندسي رو خادفرومايةمزدوران .  بار به خاد رفتم زمين  بيفتم ، يك

،  نگهبانان ناموس فروخته با بي تفاوتي  اظهار داشتند   به  زندان پلچرخي  كه رفتم"!  به زندان پلچرخي برو

فاصله  زندان پلچرخي و خاد صدارت را  دو باره   . " سراغ بندي ات را بايد  از خاد بگيري نه اينجا ": كه 

  بندي ات را به پلچرخي انتقال داده اند اينجا ": ظف باز هم گفت وخادي م.  آنجا رسيدم طي كرده به

 روسها ،  سبب ة، اينهمه بي وجداني وپستي  سگهاي آموزش ديدك اينهمه آزار و اذيت  سادستي . "نيست 
 و ،كستم ـ را شفرساسكوت مدهش و طاقت .  ام به سر رسيده بود  و تحملشكيبائي. ناراحتي و خشمم گرديد 

 از شوهرم يك نشاني   امروز كه تا" فرياد كشيده گفتم وطن فروش ،  و بد سگال بي مايهبر سر آن مزدوران 
همان لحظه مرگ و زندگي ،  بودم ، دربر افروخته و خشمگين چون خيلي ها . "برايم نياوريد از اينجا نمي روم 

  پربا لحن خشن و. ميت حياتي اشرا  برايم از دست داده بود ، ديگر آن اه و بي سر پرستي اوالد هايمتنهائي 
. در همان جا نشستم )   بين ما تبادله شد خشنگپ هاي( فروش برخورد كردم ناموس صالبت با آن اجيران 

يك عسكر كه داغ هاي چيچك در صورتش  ديده مي شد و ظاهراً مهربان  به نظر . هوا رو به تاريكي مي رفت 
  : دم آمده با لهجة مردم شريف و شجاع هرات دلسوزانه مرا مخاطب قرار داده ابراز داشت مي رسيد ، نز

 مگر چاره اي  ندارم  ؛ خواهرك قطرات اشك هريك شما چون خنجري است كه به قلبم فرو مي رود"

زه دوم  اگركمي تاريكتر شود خداي ناخواسته ترا كش نكنند و داخل دروا اينها مردمان بي ناموس هستند هوا
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ما در اينجا چيز هايي مي . اگر از من به حيث يك برادر مي شنوي از اينجا هر چه زود تر برو ، خاد نبرند 

تحت . اينرا برايت مي گويم كه شوهرت اينجا هست . بينيم و مي شنويم كه براي هيچكس قابل باور نيست 

كنم كه روسها از آنان تحقيق   فكر مي .هيچ كسي نزد آنها رفته نمي تواند. نظارت شديد و تحقيق هستند 

ورم كه اسم اوالدت باشد Ĥ اگر يك هفته بعد اينجا بيائي وعده مي دهم كه يك نشاني از او برايت بي ،كنند مي

   ."و يا كدام نشاني ديگر

منكه حكايت ها و . آرامشي در خود احساس كردم  .  توخي زنده است خالل جمالت وي دريافتم كه از
لحن اين عسكر كه انسان .  يادي در مورد بي ناموسي اين بد ذات هاي خواهر نشناس شنيده بودمسخنان ز

اظهار تشكر كرده بسوي از وي ،  ش را صادقانه يافتم ا اين كه سخناناز.  بر من اثر كرد  دوستانه مي نمود
ي سرك داخل خاد كه از خستگي و نارامي بيشتر از حد تصور، در چند جا. دروازه خروجي خاد روان شدم 

.  صدارت منتظرم بود ةحاجي صاحب آصف پيش درواز. منتهي به سرك عمومي مي شد ، بر زمين خوردم 
وقتي از دور برزمين خوردنم را ديد ، مي خواست به كمك ام بشتابد ، و بكس كاال و مواد خوراكه را از دستم 

اين مرد .   خاد شدندةش به داخل درواز ادنبگيرد ؛ ولي چند عسكر وي را محكم گرفتند و مانع داخل ش
براي اينكه از . من گفته اند ه فكر كرد كدام خبر بدي را خادي ها ب. ليت  سرآسيمه شده بود ومهربان و با مسئو

 حاجي صاحب ": ده گفتم  رسانهبودن توخي در خاد برايش اطمينان بدهم ، هرچه زودتر خودم را به درواز
چون شخص متدين بود ، از همان چهار راهي .  ي از اين مژده خيلي خوشحال شد و" جا هست توخي همين

من با كوله . حركت كرد  - دادن و صدقه  كردن  براي دعا- كدام زيارتطرف ه صدارت با من خدافظي  نموده  ب
  .، به خانه برگشتم  بارتشويش كه سنگين تر از كوه مي نمود

 يكماه و يا بيشتر جستجو كردن  و اضطرابات بسيار تلخ و كشندةز هول انگيهيجانات  از آنجايي كه زجر
روز ه  ب)كه آن عسكر دلسوز برايم وعده داده بود تاريخي  قبل از  ( تصميم گرفتم،شوهرم را متحمل شده بودم 

زندان  و به  ، عمل كردممكه گرفته بود به تصميمي.  بروم  به آنجا پايوازي در زندان پلچرخي بود ،جمعه كه روز
ش در آن نوشته  اكه  اسم و ولد  توخي  و مشخصات كاال و اشياي مورد  ضرورت، پلچرخي رفته  و كاغذي را 

ل انتقال وبعد از انتظار زياد آن مزدور نامم را صدا زد ، سرباز مسئو. ظف دادم و صاحب منصب م به ،شده بود
عد از مدتي از زندان بيرون شده پرزه خطي را به  ب. كاالي زندانيان لباس ها و  مواد خوراكه را از من گرفت 

اين نخستين باري بود كه  اطمينان يافتم كه شوهرم زنده است و اورا در زندان . امضاي توخي برايم آورد 
 ة  دوم خيرخانه مقابل ليسه مريم كه خانةبه حص از زندان پلچرخي به شهر آمدم ، و از آنجا .پلچرخي  آورده اند 

ي كه در ذهنم راه باز كرده بود ياما من به روشنهوا تاريك شده بود ؛ . احه موقعيت داشت ، رسيدم ما در آن س

به سرنگوني رژيم دست نشانده و شكست مفتضحانة قواي  متجاوز و اشغالگر  سوسيال . ، مي انديشيدم 

  . امپرياليزم روس و آزادي كشورم و زندانيان آزاديخواه آن ، مي انديشيدم

در آن . روز هاي تنهائي و بي كسي ، هميش مرا به ياد  يك هفته بعد از گرفتاري توخي مي اندازد  ةخاطر
روزي كه به زندگي ازهم پاشيده خود و سرنوشت پسر و دخترم مي انديشيدم ، زنگ دروازه كوچه به صدا درآمد  

 ما را به صدا در ة زنگ خان-اده  شهامت نشان دجرأت كرده و - تا ببيند كي است كه  پسرم از خانه بيرون شد .
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 كسي [ زنگ را به صدا درآورده است )عزيز ولي(ازعقب درز جاسازي شده دروازه  متوجه شد  كه . آورده  است 
رده  و خواهرش اين انسان بسيار متدين ، شجاع ، با پاس و ِكاوپدرش بود كه )  نه سياسي(  رفيق شخصي كه

عزيز جان بعد از سالم و عليك طبق معمول .  فوراً دروازه را باز كرد  .]  صدا مي كردند "كاكا عزيز"شناس را 
 وقتي وي داخل حويلي خانه شد  "بلي كاكا جان داخل بيائيد "پسرم  گفت   . " پدرت خانه است ؟ ": پرسيد  

رايش  من هم از خانه بيرون شده و در صحن حويلي  جريان  هجوم شرفباختگان خاد به خانه  و بردن توخي را ب
بعد از شنيدن خبر دستگيري . وي كه  انساني خيلي احساساتي و دوست بسيار مهربان  ما مي باشد . گفتم 

خاطري ه  پسرم ب": زماني كه مي خواست از خانه بيرون شود ، من برايش گفتم .  توخي با من يكجا گريست 
ر نكند كه شما از جمله رفقاي سازماني ظف فكوشما را به داخل خانه دعوت كرد تا پوليس ماموريت و خادي  م

از شما خواهش مي كنم كه بعد از اين  از آمدن به خانه ِ ما خوداري نمائيد كه  گزندي متوجه تان . ما هستيد 
ش به  ا  مخفيانه با فاميل1361دراخير سال ( اين مرد مهربان  تا زماني كه به خارج از كشور نرفته بود . نشود 

روز عيد  .   جوياي حال و احوال ما مي شد  آمده" صحي  مركزي نيكيكل" هفته يك بار به ) پاكستان رفتند 
 صد افغاني براي خريد  شيريني  و ميوه براي اوالد ها فرستاد واز اينكه 500مبلغ ) د سالش رتوسط پسر خ( 

 پنج هزار افغاني پول مبلغ.  نتوانسته لباس هاي جديدي براي آنها تهيه نمايد ، معذرت خواهي هم نموده بود 
 كه  بعد از خبر )داكتر توخي (من اين مبلغ را از پول كمك برادر شوهرم. را كه توخي از وي گرفته بود قرضي 

گرفته  ]  و تا رهائي برادرش از زندان همچنان  پول مي فرستاد [ شدن  دستگيري توخي از آلمان فرستاده بود 
ش را مسترد نمودم ؛ مگر وي آنرا  اري ما آمده بود ، باتشكر پولنيك صحي  براي خبري گييروزي كه به كل

 فراموشم نمي شود ، اين پول در  هيچوقتمن نموده كهه  توخي در زندگي كمك هاي ب"نگرفته ابراز داشت كه 
زماني كه به پاكستان مي رفت ،  نزدم آمد و به . "به هيچوجه آنرا نمي گيرم . مقابل آن كمك ها چيزي نيست 

 بفرستيد من  او را با خود  به پاكستان پاكستان را به پسرتان  اگر تصميم داشته باشيد كه ": هستگي  گفتآ
 مي گذارم ، بعداً  براي  پسرتان، من غذاي تهيه شده را اوالً پيش  از اين ناحيه دلت جمع باشد. برم  مي

 پسرم را در مورد  فرستادن شا مشوره  پدر ت": ش گفتم  اازعزيز جان ولي تشكر كرده در جواب . "اوالدهايم 
زودي مي خواهيد  از كشور خارج شويد به انتظار اين ه به پاكستان نگيرم چيزي گفته نمي توانم  شما كه  ب

 9ش از كابل برآمدند تا   الياز زماني كه وي با فام . "، مانده نمي توانيد  مشوره كه مدتي را در بر خواهد گرفت
 نمبر تيلفون 2003عزيز جان ولي در سال .  كرد ، ازوي خبري نداشتيم ء سال را احتوا21قريباً  سال قبل كه ت

  سال21از يافتن همديگر بعد از . گرفته براي ما تيلفون كرد)  از آلمان  (كه با وي در زندان بودما را از دوستي 
  .ما دست داد بخوشي و سرور زيادي 

 كه  بعد از گرفتاري توخي به خانه ما آمدند بايد تذكر بدهم كه خواهرم و چند دوست شخصي اين نكته را
كه   وقتي ) چنانچه خواهرم هم متوجه اين تعقيب شده بود ( ظفين خاد تحت تعقيب  قرار گرفتند واز طرف م

 نيستند ، اقدام به گرفتاري شان نكرد ؛ مگر حاجي صاحب دا كرد  كه آنان سياسي و سازمانيخاد اطالع پي
زماني كه وي را شناسايي كردند كه با دو تن از اعضاي  حزب .  بودند  قرار داده تعقيبآصف را تا  پنج ما ه تحت

، در نيمه شب به خانه ايشان هجوم برده وي را دستگيركردند و   ارتباط  گرفته" زيارت جاذبي "اسالمي در 
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وان با حزب منفور و بعد از تحقيق و شكنجه اين مرد متدين را كه از ارتباط آن دو ج. باخود به خاد بردند 
  ، يكي دو بار در را بطه با "زيارت" ، كدام اطالعي نداشت و صرفاً  در هنگام  دعا و نيايش درآن  گلبدينآدمكش

                 ◙ .  سوال هاي آنها را  پاسخ داده بود ، به شش ماه حبس  محكوم كردند موضوعات شرعي
                             

  
  

  ادامه دارد                                                                                             


