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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 [ 

  دومبـخش  

    )1( قسمت 
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    :  نگاهي به نخستين پايوازي -1  

  

كمي از .  و رواني از شوهرم پرزه خطي دريافت كردم نخستين بار بعد از تجسس زياد و نارآمي هاي جسمي
 روز ، براي بردن لباس و ساير مواد مورد ضرورت توخي كه اجازه آنرا به 15بعد از آن هر . اندوهم كاسته شد 
بعضي اوقات كه احضارات  مي بود هيچ چيز را نمي گرفتند .   به زندان  پلچرخي مي رفتم ، پايوازان مي دادند

ماه و يا بيشتر از آن  ادامه مي يافت ،كه  بعضاً احضارات دو . " احضارات است جمعه آينده بيائيد"ند و مي گفت
مقدار غذا، ميوه و غيره چيز هايي كه باعث يك هرشكلي كه مي بود ه تمام پايوازان ب. بسيار رنج دهنده بود

وسي به بهانه هاي مختلف آنرا براي سگ هاي آموزش ديدة ر. تقويه جسمي زنداني مي شد ، باخود مي آوردند 
 در بين استخوان و ميان ": وفته را ممنوع قرار مي دادند و مي گفتندكيك روز گوشت و . زنداني نمي بردند 

 كه ي راديوي كوچك"روز ديگر سيب را منع مي كردند و مي گفتند  . "كوفته كاغذ نوشته شده را پيدا كرديم 
 "هم منع مي كردند، كه  تربوز و خربوزه را . ".  ميان سيب ها جاي داده اند شكل سيب ساخته شده آنرا دره ب

 نفر هاي " اظهار مي داشتند غرور و با  . "ميان آنها الكهول و ساير مواد مخدره را با پيچكاري داخل كرده اند 
باين بهانه ها نمي  . " ما بيدار  هستيم كسي ما را فريب داده نمي تواند  .آن به سزاي اعمال شان رسيدند

و باين  شيوه به كام پايوازان زهر مي ريختند و . گذاشتند كه مواد غذائي خوب و پر انرژي براي زندانيان برسد 
 از يحت بخصوص براي وابستگان زنداني هايي كه از اطراف كابل ؛.  زندگي را براي آنها  دشوارتر مي ساختند

 كه از ساير واليات  با تحمل مشكالت راه و مصارف پول به زندان مي پايوازاني. ساير واليات كشور مي آمدند 
كرايه موتر، مواد خوراكه براي زنداني ، خرچ و خوراك خودشان و همراهاني كه با آنها در پايوازي از (رسيدند 

 ؛ اينان از صاحب) مخصوصاً همراي خانم ها اشتراك مي نمودند،  و يا به خاطر تنهائي شان روي همدردي
پايوازان بيچاره حيرت زده به اينسو وآنسو  . " برويد كه  احضارات   است ":منصبان خاين  به وطن مي شنيدند 

روز بعد كه بار ديگر به پلچرخي مي .     كه باز شب را در كجا و به خانه اي كي به روز برسانندمي نگريستند
 باز هم  مواد غذايي شان گرفته نمي شد و آمدند و در برابر صاحب منصبان بي رحم  عرض حال مي كردند،

 مي  به آنهاوقتي  زن هاي سرسفيد گريه كنان) . "!   احضارات است برويد "( همان جمله قبلي را مي شنيدند 
  او برادر جان پول تهيه غذا و كرايه موتر را قرض كرده ايم و در كابل هم كسي را نداريم كه به خانه ": گفتند 

يوس و نا أ پول از كي قرض كنيم  و اينجا بيائيم ، اگر نيائيم چشم بندي ما در راه مي ماند وماش برويم ، باز
حالت آماده " يعني ، "احضارات"وقتي  . "م كند چه كنيم؟ وااگر احضارات تا هفته آينده  د. اميد مي شود 

ابستان به اثر گرماي شديد  تمام در ت.   مي بود ، غذا هاي طبخ شده  را به بهانه هاي مختلف نمي گرفتند "باش
  شده ،  ترشيده و فاسد مي شد ؛ زيرا ازصبح تا به شام و در گرمي سوزان دشت پلچرخي غذايتهيه غذاي هاي 
  و (  آمده بودندازواليات دور و نزديك كه دليل و داليلي پايوازان .  نزد پايوازان نگهداري مي شد تهيه شده 

 كه مست از حضور قواي - براي اين وطن فروشان )  ميان پايوازان تشكيل ميدادند شمار در خور توجه يي را در
آنان از  زجر دادن  و درد كشيدن  پير مرداني كه با  .  هيچ ارزش و اهميتي نداشت - بودند  در كشورشوروي
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كه  به زنان سرسفيدي  چوب دست راه مي رفتند و قلب شان براي پرزه خطي از فرزند شان شاد مي شد ؛ و
آرزوي آزادي جگر گوشه هايشان رنج  آمدن از دور ترين نقاط كشور را به كابل متحمل شده بودند ؛ و كودكان 

  را ببينند ؛ لذت خاصي مي بردند و نو جواناني كه منتظر بودند تا لحظه اي برادر و يا پدر شان 
 نوكر امپرياليزم " و " ضد انقالب " و "ر  اشرا" و وابستگان آنان را  جزوين  آدم كشان حرفه اي ، زندانيانا

 امپرياليزمي كه از چند سال بدينسو كشور را در اشغال داشته و همين وطن فروشان خلق - ميدانستند "امريكا 
مباهات مي نمايند و در جنايت و  )  ء امريكاو شركا جنايتكاريعني امپرياليزم( و پرچم و خاد در خدمت به آن 

خود ميبالند ؛ ه  بانع و مظلوم  ما ، قواي اشغالگر  را ياري مي رسانند و از خدمت به آنكشتار مردم بي دفا
بزرگ "بدانگونه كه در زمان اشغال افغانستان توسط باداران سابق شان ، كف بر دهان آورده و از كمك كشور 

نجه  و به حبس هاي طويل  در ساختمان افغانستان دم مي زدند و آزاديخواهان  مبارز را دستگير ، شك"شورا ها
  . كرده به زجر و شكنجه و  اعدام هاي دسته جمعي آنان مي پرداختند  محكومالمدت 

  

  و يأس آور بود ، فرسا  پيمودن راه تا زندان ، طاقت -  2

    سبب واكنش سادستيك زندانبانان مي گرديد  حضور پايوازان در برابر زندان ،      

         
را گذاشته بودم ، مي برداشتم ...  بح  بكس هايي را كه در آن مواد غذايي و لباس وساعت پنج و يا شش ص

بعضي سرويس ها در ايستگاه  . در ايستگاه به انتظار سرويس مي ايستادم . سوي زندان روان مي شدم ه ب و
ز انتظار زياد بعد ا . " بكس هاي تان جاي  سواري را مي گيرد ": توقف نمي كردند و برخي ديگر مي گفتند  

با مشكل بكس هاي .  به خاطر بكس هاي دست داشته نمي شد ؛ مي رسيد  مانسرويسي كه مانع باالشد
از آنجا مجبور بودم تا ايستگاه   . نداين سرويس ها تا پل باغ عمومي مي رفت. سنگين را به سرويس باالمي كردم 

چندين   و ،ر سنگين را به مشكل حمل مي كردمدر حاليكه  كوله با. سرويس هاي پلچرخي پاي پياده بروم 
 به ايستگاه سرويس هايي كه به  ،هدم گرفتن دوباره آنهارا برداشت و بعد از ،جاي آنها را روي زمين مي گذاشتم 

بعد از انتظار زياد آنهم به نوبت  در يكي از . تعداد اين بس ها كم بود .  طرف پلچرخي مي رفتند ؛ مي رسيدم 
مدتي بعد ايستگاه موتر هاي  (  در عقب وزارت ماليه بود  در ابتداايستگاه موتر هاي پلچرخي. مي شدم آنها سوار 

؛ در تردد بود سرويس هاي پلچرخي به آهستگي ) . پلچرخي را در لب دريا  مقابل مراد خاني تعيين كردند 
به زودي ترميم نمي شد ما پايوازان   ،  موتر خراب شده ، اگر ، بعضاً در راه خراب مي شدند چون قراضه بودند

هر موتري كه به جانب پلچرخي در حركت بود ، دست خود را به عالمت  توقف بلند مي كرديم ، اگر  برابر در
كدام درايور موترش را ايستاده مي كرد با عذر و زاري و گفتن اينكه ما همه بنديدار هستيم  اگربه وقت معينه 

به .  زنداني ما بسيار پريشان خواهد شد ؛دي خود را  به زندان رسانده نمي توانيم به آنجا نرسيم لباس هاي بن
اين اهميت نمي داديم كه اين موتر ها مواد تعميراتي مثل ريگ و سنگ و سمنت و خشت و چونه و غيره را 

 بعد از .رسانديم نشسته خود را تا دو راهي پلچرخي مي ) به هر مشكلي بود ( باالي اين مواد . انتقال مي دهند 
چند متر وبا ساير پايوازان از موتر پائين شده وقتي كه  . مي پلچرخي مي رسيدبهدو راهي از طي مسافة زياد 
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 مخوف و ديوار هاي ضخيم و مستحكم زندانمسافه را بر روي سرك  طي مي كرديم ، از دور برج هاي بلند 
  . س مي انداخت پلچرخي به چشم مي خورد كه بيننده را به وحشت و هرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          

  
  
  

من مثل ساير زنان و مردان ، پيران وجوانان ،  همچنان كودكان  همراه ، با بار هاي سنگيني كه بر دوش 

تنها و  ، مي كشيديم ، در گرماي سوزان  و سردي طاقت فرسا كه نه دكاني در آنجا ديده مي شد و نه خانه اي

وقتي به سرك اصلي زندان مي رسيديم  ، عسكر ها ايستاده .  اه مي پيموديم  ر،تنها سرك بود و دشت 
ما را به طرف دشت روان مي .  نمايد ربودند و اجازه نمي دادند كه از سرك پيش روي زندان كسي عبور و مرو

 مي ر زمين بي از خانم  ها در كج و پيچ راه ناهموار آنمن و شمار. ي و بلندي زياد بود كردند، كه داراي پست
و ِگل و الي بعضاً تا بند پاي ما مي رسيد ، با صرف مي باريد  روز هايي كه برف و يا باران مخصوصاً. افتاديم 
مسافه دشت را همچنان طي مي كرديم ، تا به ميدان  بزرگي مي رسيديم  كه زندان در قسمت زياد انرژي 

لين زندان به درايوران وبعد ها مسئو. م يي نمود ماه را بدينسان سپرينچند[ بلندي آن  اِعمار شده بود 
 آنرا پياده طي  قبالًما آخر سرك  اصلي كه به زندان منتهي مي شد  و سرويسهاي خصوصي اجازه دادند كه تا

پايوازان ، تنها نشيب و فراز دشت را طي مي كردند تا به ميدان پيشروي زندان مي رسيدند .  بيايند ،مي كرديم 
ه ي كحالي كه رويشان به طرف  ميدانايشان بر روي سرك اصلي زندان درر با تفنگ  و ماشيندار هعساكر مزدو] 

 نظم "پايوازان در آنجا جمع بودند ، به وضعيت آماده باش قرار داشتند ، تا  اگر پايوازان دست به  حركتي ضد  
  .آنان فير نمايند  استعماري كه بر آن ساحه حكمفرما بود ، بزنند ؛ فوري باالي " و دسپلين
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 و ، كه به چپري شباهت داشت  نشسته بود تخته پوش سقفيك صاحب منصب باالي چوكي در زير يك
وقتي باران و يابرف مي باريد از سقف .  بود  گرديده نصب  دو يا سه سانتي دورترتخته هاي آن يكي از ديگري 
والپرسي مختصر و لست لباس و پول نقد و غيره ما ورق هاي خود را كه در آن اح. آن آب فراوان جاري مي شد 

 ة ماهم. او به نوبه يكي را باالي ديگرش مي گذاشت . مي داديم  آن مزدور منصبدار به  ،لوازم نوشته شده بود
ظف تر و ممزدوراكثر اوقات در اثر بارندگي كاغذ هاي داده شده به   . بوديمدر انتظار  خواندن اسم زنداني خود 

صبح به شام مي رسيد ؛ اما از .  كرده به زير پايش مي انداخت ]مچاله  [  فرومايه كاغذ را كلولهآن. مي شد 
به زير كاغذ ها مي ،  كاغذ  زندانياني را كه مي شناخت  و عامدانه برخي اوقات آگاهانه.نوبت خبري نبود 

دور آن ه چون پايوازان زيادي ب. اند  نوبت آن كاغذ مي رسيد ؛ بار ديگر آنرا به زير كاغذ ها مي ميوقت. گذاشت 
يكي ، دو براي اينكه ورق ها تر نشود . مزدور جمع مي بودند  كسي به مشكل مي توانست ورق خود را ببيند 

تمام آب چتري در پشت گردن  .  مي گرفتندوطنفروش  صاحب منصبآن را باالي سر ي خود چتري هاپايواز 
.  مي ايستاديم  به انتظار  مرطوبي تر وبا همان لباسها. مين  مي چكيد  به ز ماما مي ريخت و اززير باالپوش
چهار و يا پنج  كاغذ را به عسكر مي داد .  نام محبوس و پايوازش را مي خواند  ويبعد از انتظار كشيدن طوالني

ليم مي آنجا بكس ها را با پول نقد برايش تس. ما از عقب عسكر تا پيش جيپ  به سرعت  روان مي شديم . 
ت ها منتظر مي مانديم ساع. ي نوشتيم كه ياد ما نرودكف دست خود مه و نام آن عسكر را پرسيده و ب. كرديم 

گل و الي بسيار . طرفش مي دويديم ه هر جيپ اي كه مي آمد ، ما ب. تا او دوباره توسط جيپ  بر مي گشت 
هاي چقري كه آب مخلوط با گل در آن جمع شده  زياد بود و درايوران جيپ ها هم براي اذيت و آزار ما از جا 

هر كي در تالش آن بود  كه مبادا عسكر بيايد و  . ما پاشيده مي شد بر سر تا پاي گل و الي . بود ؛ مي گذشتند 
 -  لذت از نظر آنان -سربازان سر فروخته به اين كار.  طرف پرتاب كند  هر بهاو را نبيند و  كاالي بندي اش را 

د را نزد عسكر  گونه مثال اگر پايواز به زودي خوه ب. ت كرده بودند و هميشه آنرا تكرار مي كردند  عادبخش
 وكاغذ تسليمي زنداني  پرتاب مي كرد خشمگين شده  همه لوازم و كاالي  زنداني را به يكطرفنمي رساند ، وي

پايواز . ته به داخل زندان مي رفت  را به صاحب منصب مي داد  و خودش  كاالي  يك تعداد زنداني ديگر را گرف
 به آن ش امذكور بعد از انتظار زياد باالخره نزد صاحب منصب  مراجعه كرده و از موضوع نياوردن كاالي زنداني

 !   كجا  ُگم بودي":   پايواز را مخاطب ساخته مي گفت   با لحن زشتشدهوي بر آشفته .  تذكر مي داد مزدور
  من ": ش چنين مي گفت  ا در جواب"كجاست يم  كاالي بند": ي پايواز مي گفت  وقت"بگير ورق بندي ته 

بعضي .   پايواز بيچاره اينجا و آنجا  را مي پاليد تا  اگر كاالي بندي خودرا بيابد "! چه خبر دارم برو آنرا بپال 
ا به عسكر ديگر مي كه نامش ر عسكر  وقتي از دير كردن  آن.  نمي آمد اوقات عسكر  مذكور تا چند ساعت

برده  ش ا امكان دارد در كدام جاي گرم آمده خواب": گفتيم او چهره اش باز شده با خنده اظهار مي داشت 
نيافتن موتر سرويس با خبر بود  و مي   از گرسنگي و خستگي ناشي از انتظار كشنده وآن اجير شده.  "باشد 

تحميل كرده اند ؛ مگر از روي عناد اين جواب انساني را شرايط غير   چنين دانست كه خودشان بر پايوازان 
  .تمسخر آميز را به  پايوازان مي داد 
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 از ؛بعضي روز ها ، صبح وقت به پلچرخي مي رفتم و سياهي كه بر دامنه كوههاي اطراف زندان مي نشست 
كه هوا رو به تاريكي مي رفت ،  بعضي اوقات در برگشت از زندان به  خانه  .آن جا به صوب خانه حركت ميكردم

 ، موتر ها از شهر كابل به طرف زندان  نمي آمدند ،  ما مجبور مي شديم خود را با شتاب از  سرك زندان تا دو
كرد با دادن كرايه بيشتر سوار آن  هر موتري كه  غرض انتقال  ما به شهر توقف مي.  راهي پلچرخي  برسانيم

من هم با .  آنگاه پايوان هر يك با شتاب بسوي خانة خود مي شتافت  .ديمموتر شده خود را به شهر مي رسان
ريه گ مي ديدم كه پسر و دخترم  ،دروازه خانه را كه باز مي  نمودم. به خيرخانه مي آمدم سرويس و يا تكسي 

 كه راه دراز دانيد   مي ؟ چرا گريه مي كنيد" : پرسيدم در يكي از شب ها كه به خانه رسيدم  از آن دو. دارند 
 مادر ما هر دو فكر ميكنيم  كه تو با آنها جنگ نكرده باشي و ": پسرم  گفت  . " است و روز ها  هم كوتاه شده

به دو . م نه سال داشت پسر . "پرچمي ها و خاديست ها شما را  مثل پدرم زنداني نكرده باشند ، ما چطور كنيم 
. ترم پنج سال داشت ، در خانه تنها مي ماند خيكي اينكه د: نستم  با خود به پايوازي برده نمي تواسبب وي را

. مهمتر از آن مي هراسيدم از اينكه وطن فروشان  روي كدام توطئه و دسيسه اي  پسرم را دستگير نكنند 
 "  تعداد زيادي خرد ساالن در "قراري گفتة  شماري از پايوازاني كه  بندي خرد سال در زندان داشتند  

معلوم نبودكه اين  ستم پيشگان چه ) . نقل به مفهوم  (" سال  زنداني بودند 16بين سنين هفت تا  ( "2بالك
ي پسر و دخترم را با خود به روز. دان معصوم  انجام مي دادند اعمال و كردار ناشايسته را  در حق  آن فرزن

فكار و انديشه زندگي  فرو ريخته ئي بعد از فرستادن كاال  به انتظار  برگشت عسكر غرق در ا. پلچرخي بردم 
 به همين سبب متوجه رفتن پسرم به طرف  غرفه چوبي ايكه در ميداني قرار داشت و خادي ها شعار  ؛خود بودم

وي بايك توته  چوب باريك .   بودند ؛ نشدم   كردهباند  خويش را روي آن نصبة هاي بيشرمانه و وطن فروشان
 زن سر سفيدي كه  متوجه اين كارش شده بود اتفاقاً. ي آنها را پاره كرده بود ار ها،   شع)از الي درز تخته ها (

م زود باش بچه ات را از ي بِچ"سويم دويد و با دلسوزي خاصي مرا مخاطب ساخته گفت ه  ب و عجله با شتاب
اسي  غير قابل تصور به  با هر"غرفه بيرون كو كه شعار دولتي را پاره كرده خداي ناخواسته اورا نبينند و نگيرند 

 از اين جا "آنطرف دويده پسرم را از آنجا  بيرون كردم و به دور بردمش  و با نا آرامي زيادي  برايش گفتم 
پسرم با وجودي . ( "اگر بفهمند  كه تو  شعار هايشان را پاره كردي ، ترا هم به زندان مي اندازند ! حركت نكني 

تا زماني كه سرباز برگشت و پرزه خط )  ضديت و دشمني آشتي ناپذير داشت كه خرد سال بود ، با دولت مزدور
راديده پسرم توخي را برايم آورد تشويش و دلهره مرا آرام نمي گذاشت كه مبادا كدام جاسوس شان اين كار 

اين بعد از . زماني كه به داخل سرويس باال شديم و سرويس حركت كرد اندكي از  تشويشم كاسته شد  . باشد 
   در وقت تفريح"واقعه خطرناك  ديگر آن دو را باخود به پايوازي نبردم ، و هميشه به وي گوشزد مي كردم كه  

ت باشد كه آنرا در صنف نگذاري كه كسي  كدام ورق  امكتب بكس كتاب هايت را بايد با خود ببري و هوش
طور هميشه متوجه جيب هايت باش كه كسي  و همين. نماندت  اشبنامه و يا كدام نوشتة ضد دولتي را در بكس

 من به حيث يك مادر، با شناختي كه  ."ت نيندازد  ا را در جيب ديگركدام ورق و يا كدام  دواي مخدر و چيزي
  خيلي ها در تشويش  هر دو اوالدمدر برابر دشمنان شان داشتم ، به خاطر... و ي هرزه از عملكرد خادي ها

  . بودم 
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كه انگشتان ، سوزنده و غير قابل تحمل و سرماي كشندة آن دشت   گرماي درچه  : اگر مي نويسم  كه
اي از  ساعت ها به انتظار پرزه خط دستم را كرخت مي كرد ، چناني كه پنجه  هايم را باز كرده نمي توانستم

ت كه تا  اين در واقعيت امر صداي هزاران  پايوازي اس-   ايستاده مي شدمطرف توخي و گرفتن لباس هايش
   .كنون در گلوي شان خفه مانده است 

د سال همان منطقه بدآنجا مي  آمدند و با خود خار جمع كرده ر بچه هاي خدر آن سرماي استخوان سوز ،
وقتي آنرا گوگرد مي زديم  بعد از  دو و يا .  مي خريديم  از آنها  افغاني5 را به مبلغ رهر بار خا. را مي آوردند 
بعد مي پاليديم كه اگر كدام بوت كهنه ،  تكه و  توته .  مي گذاشت يزودي رو به خاموشه  بآنة سه لمبه  بلك

دريشي عسكري ، يگان پارچه چوب و يا هر چيزي كه قابل سوختن بود ، آنرا جمع مي كرديم و به آتش رو به 
من ، . را گرم  نمائيم خاموشي مي افگنديم ، تا اگر چند لحظه اي بيشتر از گرماي آن  تن منجمد شدة خود 

  . از سرا پايم  بوي دود و چرم سوخته بر مي خاست  ،وقتي به خانه مي رسيدم
شاهد عيني  ، مي رفتمي به زندان پلچرخي ز غرض پايوا كه، در هر ماه چند بارودر مدت  هشت سال 
  . دچار هراس مي شوم تداعي  و تجسم آن در خاطرموقايع و حوادثي بودم كه از 

  
  انمي كه شوهرش راعدام كردند ؛  خ- 3

    "...  پسرم ": ش نوشت   اسرنوشت مادري كه براي پسر زنداني     
  

در شب پايوازي . مواد مورد ضرورت را تهيه مي كردم  يك هفته پيش از پايوازي آمادگي مي گرفتم و
ي كردم تا توخي قسمتي مقدار غذاي بيشتر از مصرف يك نفر را پخته م. لباسهاي توخي را مرتب مي ساختم 

شماري از رفقا كه وضع مالي نسبتاً خوبي داشتند نيز همين كار را   .آناني كه پايواز نداشتند ؛ بدهد آنرا به 
، خود را مشغول كار مي كردم تا گذشت زمان را كه به گندي سپري مي  شب تا صبح پايوازي. انجام مي دادند 

به ياد واقعه ئي . به ياد پايوازي هاي قبلي  مي افتادم .  لرزه مي  افتاده ببه يكبارگي دلم . ، احساس ننمايم  شد
  .   كه از نزديك ، از چند متري ديده بودم ، مي افتادم

بلي، چه روزي دردناكي بود آنروز، كه آن حادثه هولناك بر روان نا آرام وخسته ام اثر بس  اندوه بار و خشم 
ـِگي كااليته ، ":  شنيدن اين خبر ز پايوازي ديده بودم كه در هنگامرو زنان زيادي را در . آفرين گذاشت  ب

، دچار شوكه و رعشه شده با تمام ] بگيراسباب واثاثيه  ات را ، زنداني ترا نيافتم   [ "زنداني ته  نيافـتـُم 
 سو مي دويدند ، بر به هر. و نه به آواز حيوان شبيه بود ، جانشان چيغ مي زدند ، چيغي كه نه به آواز  انسان 

با ناخن  جدار روي شانرا مي دريدند ، طوري كه رده . موي شانرا مي كندند . روي و موي شان چنگ مي زندند 
بر زمين چرب و  مرطوب كه بوي . خاك را برسرشان باد مي كردند . هايي از  خون بر رويشان  نمايان مي شد 

جايي كه  هزاران  زن ، به خاطر اعدام زندانيان شان ( مي داد  امين را - خون دوران كشتار هاي باند تره كي 
 گفته سر و روي  خون آلود "واي از براي خدا". ؛ مي افتادند) توسط همين باند ، دچار همين حالت شده بودند 

دند چنان ماتم و محشري به پا مي كر. داد و فغان و شيون وناله و نوحه سر مي دادند. شانرا به خاك مي ماليدند
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عمق فاجعه ايرا كه باالي انسانهاي مظلوم اين سرزمين آورده بودند . كه قويترين قلب ها را به لرزه در مي آورد
گوشه اي آنرا در همين جا در برابر همين دروازه عمومي  زندان  مخوف  پلچرخي  ديدم  كه چگونه طفلي دو 

و خون بر سر و رويش نشسته ؛ مادري كه چيغ سه ساله اي از ديدن آن حالت مادرش ، يعني مادري كه خاك 
زده ؛ چيغي كه آن طفل  تا قبل از آن روز نشنيده ؛ مويي كه تا آن روز كندن اشرا نديده ؛ گريه اي كه تا آن 

از ديدن چنين وضع . وقت از وي  نشنيده ؛ به وحشت  افتاده از نزديك شدن به مادرش شديداً ترسيده بود 
 ، و به شدت مي گريست ، نمي خواست به آغوش مادر شديداً در هم كوبيده شده عجيب ، طفل چيغ مي زد

طفل فكر مي كرد ، مادرش ، يگانه . ه بود ؛ باز گردد داش كه حالت شبيه ديوانه هاي در زنجير بسته را پيداكر
فكر زندانيان خود ؟ باديدن چنين صحنه اي رقت بار ، ساير پايوازان همه در ... پشت و پناهش ، چرا اينطور شده

درآن . حالت تهيج  به آنان  دست مي داد .   درسراسر وجودشان مي دويدفرسايهراس طاقت . مي شدند 
 به جرم آنكه آزادي را _ نگريست ؛ ما زنان افغان كه گلوي اسيران ما " آسمان خدا "لحظه هاي زمين سوز، اگر

 نوكران گوش به فرمان شان قرار داشت  ؛ خون گريستيم  در زير ساطور اشغالگران روسي  و_فرياد كرده بودند 
  .به فكر همين  واقعه و واقعات مشابه آن، شب تاريك و ديرپاي را به  سر مي رساندم ... . ، خوني به رنگ اشك 

 بندي ات به سرنوشت اعمال شوم "دولت مزدور وقتي متوجه شد كه مسترد كردن كاالي زنداني  وگفتن 
، زنداني كه اعدام مي شد   بعد از آن واقعه .گردد ن صحنه هاي تحريك كننده ايرا سبب مي همچو"خود رسيد 

بندي ات را براي تحقيق به ": ، سرباز مزدور پيش از مسترد كردن كاالي زنداني به پايوازش مي گفت كه 
  .ش  مسترد مي كرد  ا  آنگاه كاالي زنداني را به پايواز مضطرب"صدارت برده اند

كه اين خبر تار و پود وجودم را به لرزه در .  سال رقم زدند 16حبس شوهرم را ه بعد از گرفتاري  ما7  
بسيار بسيار وحشت آور و درد انگيز بود كه به خاطر  عضويت در يك انيد  در رگانم منجمد گرد راآورد و خون

  .را  اعدام نمودند  مانو شش  تن از رهبران ساز.  سال حبس محكوم كردند 16سازمان سياسي او را به 
زماني كه دل به اين خوش مي كردم كه شوهرم از زير تيغ جالدان خون آشام زنده مانده ، دفعتاً اندوه بي 
پايان و غير قابل بيان كه از اعدام بهترين و شجاعترين فرزندان با فهم اين سرزمين كه براي آزادي رزميدند و 

، تسليم نشدند و ) در روسيه( تصور  شكنجه گران آموزش ديده در زير شكنجه هاي وحشيانه و غير قابل
را  چنان مي فشرد كه دلم مي خواست با فرياد خود ، جهاني را بر ضد اين وطن روحم اسطوره آفريدند ؛  

 .فروشان بشورانم و از آنان انتقام خون رفقايم ، انتقام خون ده ها هزار  فرزند آزاديخواه اين سر زمين را بگيرم 
اما از شرايط تجاوز بر كشورم و اينكه مردم آزاديخواه آن ، همه به پاخاسته بودند ، به اين بر داشت علمي مي  

زيرا در .   سال خلق هاي تسليم ناپذير افغانستان را در انقياد داشته باشند16رسيدم كه اينها نمي توانند مدت 
.  ديگرش بقتل رساند يك مزدور را توسط مزدورملينامپرياليست هاي كر سال گذشته شاهد بوديم كه  ظرف دو

اميد همگان به مبارزين جان فدا و . ش ادامه خواهد داد  انياين كارمل  ناموس فروخته تا چه وقت به حيات ننگ
مجاهدين واقعي بود ، كه  دولت  دست نشانده سوسيال امپرياليزم روس را سراسيمه و دستپاچه  ساخته  بودند 

مثل رباني، گلبدين و سياف ( اهد نماها و رهبران جاهل وبي فرهنگ ، غارتگر و آدمكش وزن ستيز ، نه  آن مج
دست پاكستان و ه كه قالده ئي شان ب... )  و ، و خليلي و ربانيو مسعود و مجددي محسني و محقق و مزاري
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ن مبنا خاطره يك روز پايوازي در  برهمي .)و حاال هم مي باشد ( بود ... ايران و عربستان و امپرياليزم امريكا و
  : ذهن خسته ام خطور كرد و آن اينكه 

مادري با پسرش براي پسر ديگرش كه محبوس بود لباس و لوازم مورد ضرورت وي را آورده و در بند تنبان  
هدين مجا،  پسرم چند روز ديگر دندانت را روي دندانت بگذار و خود را از دست مده ": پسر زندانيش نوشته بود 

 تان آزاد مي شويد ة نند و همشكزودي دروازه زندان را مي ه  انشا اهللا ب ،كابل نزديك شده انده صاحبان خيلي ب
تمام بند هاي تنبان  محبوسين را جمع كرده  .  اين نوشته را در وقت تالشي و پاليدن لباسها  يافته بودند . ".

 مادر و برادر زنداني كه فكر مي كردند پرزه خطي از زنداني .نام زنداني را خواند . صاحب منصب با خود آورد 
مگر آن صاحب منصب با بي رحمي  . شان را آورده اند جواب داده  باشتاب خود را نزد  صاحب منصب رساندند 
 آن و بعد  برادر. و و دشنام فراوان داداچند لگ و مشت و سيلي بر سر و صورت برادر بندي كوفت مادرش را د

ساير زنداينان را به دور گردن وي پيچاند و براي اي را به جيپ باال كرد و  بند هاي تنبان جمع كرده محبوس 
 آن جوان را كشان كشان به داخل  متن آن را با آواز بلند خواند وديگران بند تنبان نوشته شده را نشان داد و

چند دقيقه بعد او را هم بردند و گفتند . د و فرياد مي كشي.  را به گل و الي مي ماليددمادرش خو. زندان برد 
در همان  لحظه اي كه صاحب منصب  برادر و .  بعضي چيز ها را قومندان صاحب عمومي از او سوال مي كند 

تمام پايوازان به تشويش و هراس افتادند كه سر نوشت آن . داخل زندان پلچرخي برد ه مادر زنداني را با خود  ب
 و چند نفر ديگر را در  ،و در داخل زندان بر آنان چه خواهد گذشت،  چه خواهد شد مادر  پير و دو پسرش

تجسم همچون وقايع خواب را كه به چشمانم  به آهستگي نزديك . رابطه به اين نوشته به زندان خواهند افگند 
 كه يشده وقتو سواالتي را در ذهنم شكل مي داد  كه اين  ستم پيشه گان اجير . مي شد گريزان مي ساخت 

در بيرون  زندان و در برابر انظار مردم با پايوازان زندانيان مظلوم و تحت شكنجه اين طور برخورد غير انساني 
هر پايوازي .  آيا با زندانياني كه گلويشان درچنگال خونچكان اين  الشخواران قرار دارد چه ها مي كنند  ،دارند

 سال اوراق آنرا 8وع اين قصه ها بر روي كاغذ رقم زده شود در مدت قصه هايي جداگانه اي داشت ، كه اگر مجم
   .من به برخي از اين وقايع و حادثات كه در مركز ديدم قرار دارد ؛ مي پردازم.  توان كرد  ميبه مشكل شمار
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