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  مي كردندحزب مزدور  به بهانه  هاي مختلف خانه هاي  زندانيان سياسي را  غصب -1

  
 پروژة - بر طبق فرمان  كرملين - از بدو غصب قدرت دولتي  ) "حزب دموكراتيك خلق"(       باند مزدور 

  .افتراق بين مليت ها و اقوام با هم برادر را روي دست گرفت 
 به همگان معلوم است حفيظ اله امين جالد چگونه طرفداران پشتون تبار  پغمان و وردك را به جان مليت 

 آنان را حس حيواني ) " ، مال شان از شما  سرشان از من"( حمتكش هزاره انداخت و با گفتن اين جمله ز
 حتي به  ؛"  دموكراتيك  خلق " دجنايتكاران بان. ك كرده حكم كشتار عام مردم هزاره را صادر كرد يتحر

  كه چگونه دختران معصوم كسي در زندان به توخي از چشم ديدش گفته بود. ناموس آنان هم رحم نكردند 
 اين جنايتكاران نيفتند ، خود شانرا از  جا هاي بلند بر زمين سخت پرتاب مي كردند گهزاره براي اينكه به چن

اين فاجعه در سراسر افغانستان  به شكل هاي مختلف به . رين خود  با اين شيوه خاتمه مي دادند يو به حيات ش
  .  وقوع پيوست 

 درنبش سرك ، يك تن از اهالي نجيب پنجشير خانة دو منزله آهن پوش و  ،ز خانة ماچند خانه دورتر ا
. يل اش زندگي مي كرد اعمار كرده بود ، كه در آن خانه با فام)  داراي چندين اتاق ( بسيار شيك و پر مصرف 

وكراتيك نوين جريان دم" يك تن از پيشگامان زنده ياد داكتر رزبان خانه دو منزله ،  خانة در جوار آن

  داكتر دادگر و داكتر هاشم مهربان  زنده يادان ( بود كه در زندان پلچرخي با دو شعله اي ديگر  "افغانستان 
 دوتن شعله اي نامدار كشته ةمشورحين اشغال زندان  توسط قواي متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي  به ) 

 رزبان  هم ةخانگفته شد  . نده و شرمسار بيرون شدند ؛ اما سرافگ سرخود آن دو از زندان زنده كه شدند

.  ماشيندار به شانه ، قرار گرفت هايدر پي آن ، خانة شيك آن پنجشيري مورد هجوم خلقي  . غصب گرديد
 با تمام اموال و ة وي خان. كه هيچكدام شان واپس نگشتند  ،تمام باشندگان آن خانه به زندان انتقال داده شدند

زير پوشش مشاور نظامي دور از چشم اهالي   KGB  صاحب منصبان روسي . ش غصب گرديد فرش و ظرف ا
منزل اول به ماموريت پوليس  . كوچه در منزل دوم  آن خانه كه چند اتاق داشت سكونت اختيار كردند 

زديك به ن   درآن  دامنه هاي بلندندزماني كه ارتش روس به دامنة كوه خيرخانه  رسيد. تخصيص داده شد 
با  ) 1357در اوايل كودتاي ثور  ( تحت نظر مستقيم دستگير پنجشيريچقري هايي كه زير نام غرص نهال 

 و شماري از آنان در حفره هاي قبالً كنده شدة سنگر گرفتند  متمركز گرديدندكار داوطلبانه حفر گرديده بود ؛
هاي خواب از اتاق هاي شان بيرون  علني شده  با لباس  در همان روز روسي مخفي شدة صاحب منصبان.

همسايه ها ، آنگاه  .  و سرك مقابل ماموريت به قدم زدن مي پرداختند ة شيك خان آنحويليند و دربرآمد
  هاي موتر اينها در همين خانه مخفيانه اقامت داشتند وتوسط حكمراني خلقي هافهميدند كه در مدت دوسال

  . جيپ سر پوشيده رفت و آمد مي كردند 
دريك روزي .  بود  رژيم مزدور و خاين به وطن گذشتهمدتي از گرفتاري  زنده ياد بهمن و رفقاي ما  توسط

پريشان و ي  با خاطر) بهمن زنده يادخانم(كه  آسمان  خشمگين كابل مي غريد و باران مي باريد ، ناجيه جان 
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ناجيه جان  بدون اينكه منتظر . تافتم با ديدن وي ، با شتاب به پيشوازش ش. دل نا آرام  به خانة ما آمد 

مال و اموال ما را بر روي كوچه . خانة ما را غصب كرده اند  ": پرسشم باشد  با عجله اظهار داشت  

. پسرم پيش كاالي ما ايستاده تا كسي آنها را نبرد . چند ساعت به قيود شبگردي مانده . كشيده اند 

وي پيوند . به خانة هيچكس ؛ حتي خانة پدرش  روي نياورده بود اين زن رنجديده . " حيرانم كه چه كنم 

رفاقت سازماني را مافوق همه پيوند ها مي دانست ، از همين سبب اولين كسي را كه نزديكتر به خود و اوالد 

  .وي از پيوند رزمنده ورفيقانة بهمن و توخي به درستي آگاه بود . هاي خود مي دانست ؛ من بودم 

: بعد از مكث كوتاه گفتم . اين خبر ، تأثري  عميق توأم با خشم  شديد به من دست داد  از شنيدن  

  هايت ؛ آنگاه  بيدرنگ پسرم را با زنده ياد  ناجيه جان ، خانة غريبي ما فداي سر خودت و اوالد"

 چه  فرستادم تا كدام  كراچي كرايي پيدا  نموده هركه اززندان پلچرخي آزاد شده بود ،حسن كارگر

آن دو فوراً اينكار را انجام دادند و تمام كاالي آنها را به . زودتر كاالي آنها را به خانة ما انتقال بدهند 

   . خانة ما آوردند
مدتي ، من با پسر و دختر خردسال ام ، با ناجيه جان و دو اوالدش يكجا زندگي مي كرديم كه خاطرة آن را 

 بودن چهار كودك ما كه از نبود پدرانشان رنج مي بردند ، سبب خوشي همبازي. تا زنده ام فراموش نمي كنم 
ناجيه جان بهمن كه زني است با عاطفه ، پر مهر و پر مقاومت ، شجاع و شكيبا ، با روحيه قوي با . ما شده بود 

وهواره اي  وجود اين خانم  از خود گذر در كنار ما سبب شده بود كه از ك. رخداد هاي آن زمان  برخورد مي كرد 
ما هر دو كه اندوة مشترك داشتيم  روز هاي پايواي را با هم يكجا به  سوي . اندوه و رنج بيكران ما كاسته شود 

بدين نهج مشكالت و مسافه راه دشوار را چندان . زندان پلچرخي مي شتافتيم  و با هم صحبت مي كرديم 
از جملة مهرباني هايي كه اين زن . وش ناشدني است بودن با وي برايم از روز هاي فرام. احساس نمي كرديم 

  :فدا كار برايم كرده دو تاي آنرا تذكر مي دهم 
يك روز كه براي بردن كاال و اشياي ديگر عازم زندان لعنتي پلچرخي . مدتي از گرفتاري رفقا گذشته بود 

اين دوست با . مانم جاري بود من از شدت اندوه اي كه داشتم ، اشك از چش. بوديم ، هوا خيلي ها سرد بود 
وي . عاطفه و دلسوزم گمان كرد دستهايم بسيار سرد شده  كه من به سبب سردي انگشتانم گريه مي كنم  

هر قدر برايش گفتم كه من از شدت سردي . دستكش هاي خود را كشيد و آنها را باالي دستكش هايم پوشاند 
آن محبت خواهرانه هيچگاهي . ود را نيز بدور گردنم پيچاند هوا گريه نمي كنم ، نپذيرفت و دستمال گردن خ

درماه اگست  سر انجام  سال اقامت در گرماي طاقت فرساي هند ،7ديگر اينكه بعد از . فراموشم نمي شود 

پول تك طياره را بايست خود ما مي .  را براي ما فرستاد  كانادا كانادا ويزة اقامت دايمي در سفارت1995
 ورنه يكسال ديگر در هند منتظر مي مانديم تا پول تكت را كدام نهاد كانادايي به طور قرضه براي ما پرداختيم ،

.   كرده بوديمدر مخمصة عجيبي گير. رج شده بود تحمل اقامت يكسال ديگر در هند از توان ما خا. بفرستد 

  نداشتنزماني كه من موضوع . ندمكه در امريكا اقامت داشت ، مي رساجان بايست موضوع را به اطالع  ناجيه 
كه تا .  براي ما فرستاد دالر امريكائي ) 3000( سه هزار پول تكت را  تيلفوني با وي درميان گذاشتم ، فوراً مبلغ 
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آرزومندم از نوشتن ( امروز ؛ حتي از ياد كردن آن مهرباني هم ناراحت مي شود ؛ چه رسد به پرداختن آن پول 

   ) . رده نگيردآن در اينجا بر من خ
  .از خوانندگان گرانقدر پوزش مي خواهم كه  از متن به حاشيه كشانده شدم 

.  بعد از چند روز اوالد هاي ما دق آوردند و خواستند  آنان را به مهماني به خانه پدر كالن شان ببريم 
تمام دروازة اتاق ها قفل بين . اتاقهاي خانه را قفل كرديم . تصميم گرفتيم اين خواست آنها را بر آورده سازيم 

همه را قفل كرديم با خاطر جمع به ديدن .  پله داشتند ؛ همچنان دهليز و دروازة كوچه نيز قفل بين پله داشت 
وقتي به خانه بازگشتيم ؛ دروازه را كه باز ، بعد از سپري نمودن يك شب . والدين خود خانه را ترك گفتيم 

حيرت زده شديم ؛ زيرا قفل اتاق باز نشده . لويزيون و برخي اشيا در جايش نبود  تالونسكرديم ، ديديم در اتاق 
بود ، تنها  يك گوشة شيشة كلكين شكستانده شده بود كه از  جاي شكستاندگي توسط سيخ ، قلفك كلكين را 

ايه هاي با همس. چاپ موزه هاي آنها بر روي  پالستيك ديده مي شد . باز كرده به داخل خانه آمده بودند 
همسايه دست راست خانه ام كه از جمله دوستان نزديك ام . مهربان خود در مورد اين دزدي صحبت كردم 

 ما هيچ نفهميديم كه دزد چه وقت شب به خانة تان ": بودند و با ما رابطه خيلي خوبي داشتند ، چنين گفتند 
  از وي در زمينه پرسيدمفروشي داشت  وقتي  همسايه ديگر ما  كه مردي  پولداري بود و  دكان قالين "آمده 

 سر و صدا از خواب بيدار شده .  شنيدم آواز  هايي شب گذشته من بر روي صفه  خوابيده بودم ، ": چنين گفت 
حاال دانستم كه اين آدمكشان روسي . آنها ترسيدند موتر جيب  شان چاالن شد و از كوچه فرار كردند . كردم 

  .  اند  اموال شما را دزديده
چند نفرشان توصيه كردند كه از موضوع .  در طول روز دوستان و همسايه ها لطف نموده به خانة ما آمدند 

من هيچگاهي نزد  خاينين . من گفتم خود آنان دزد  اموال و ناموس مردم اند . به ناحيه حزبي اطالع بدهيم 
 آنان مي گويند در دفعة اول كه خانة تان دزدي شد آنها گفتند  اگر بار ديگر اين عمل تكرار شود ،. نمي روم 

در آنجا دو .  خيرخانه مراجعه نموديم 11از روي اجبار با ناجيه جان يكجا به ناحيه . چرا براي ما اطالع نداديد 
ماشيندار هاي خود را به ديوار اتاق تكيه . تن حزبي با چهره هاي مسخ شده در پشت ميز شان نشسته بودند 

به علت نفرتي كه از اين وطن فروشان ( ند كه هر بيننده را به هراس بياندازد ؛ مگر من بي هراس داده بود
 براي چه "مرا مخاطب قرار داده پرسيدند . با قامت رسا در برابر شان ايستاده شدم )  و هم اكنون دارمداشتم 

  و يا گزمة شبم  اموال ما توسط روسها شب گذشته ما به خانه نبودي": با صداي بلند گفتم ".اينجا آمده ايد ؟ 
 دزدي نمي  و گزمة شب روسها": حرفم را قطع كرده گفت  با خشونت آن آدمكش حرفه اي" ... دزدي شده 

 نام همسايه هايت را براي ما بنويس ":  باز هم او گفت "  همسايه ام آنها را  ديده ": به جواب وي گفتم "كنند 
 اگر يك تكه مال ام " :  گفتم  هم با صداي بلند من."    نه روسهانها مال ترا برده اند آ .كه از آنها تحقيق كنيم

 11در بيرون از خانه افتاده باشد  همسايه هايم آن را برداشته به خانه ام مي آورند ، و از جانبي ديگر ساعت 
ر به جز از گزمه مي و در اخير كوچة ما ماموريت پوليس است چطور كس ديگ. بجة شب قيود شبگردي است 

 ما تحقيق مي كنيم  هر وقت كه مال هايت پيدا شد برايت   برويد":   مزدور روس گفت "تواند دزدي نمايد 
 مالي كه توسط " :  در جواب اش چنين گفتم هم بيشتر شداز گفتة آن آدمكش اجير خشم.  "خبر مي دهيم 
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من از خاطر مال  دزدي شده ام اينجا نيامده ام ، . عسكر  روسي و گزمه دزدي شود ، هيچوقت پيدا نمي شود 
. وقتي روباه و موش ها شير ها را در قفس ببينند جرأت آمدن به خانه او و بردن مال اش را پيدا مي كنند 

اصالً . شوهرم كه پر قيمت ترين گوهر زندگي ام است از نزدم برده شده ، من پرواي مال و زندگي ام را ندارم 
  بار ديگر ننگين شان به خاطري اطالع دادم كه اين عمل ،ان بار از جانم برايم ارزشمندتر است ناموسم هزار
آنگاه   . حيرت زده به طرفم ديدند از عكس العملي كه در برابرآنان نشان دادم هر دوي آن مزدور . " تكرار نشود

گوئيم  شب  براي گزمه مي ته باشيد شما اطمينان داش" : با لحن  آرام و با نوعي دلسوزي كاذب چنين گفتند
 كه مراقب خانة تان وازة  تان رفت و آمد نمايند و به ماموريت كوچه نيز اطالع مي دهيمچند مرتبه از مقابل در

  .محل تجمع  جواسيس روس را ترك گفته به خانه آمديم  . " باشند
من و ناجيه . اً متأثر و مضطرب شدند فاميل ناجيه جان و فاميل من عميق) دزدي خانه ما (  از اين  حادثه 

جان  بعد از بررسي اين حاثه  به اين نتيجه رسيديم كه خاد از يكجا زندگي كردن دو  فاميل زنداني سياسي 
 زنداني وحدت و يك پارچگي دو فاميل مبارزاحساس خطر نموده  به چنين كاري مبادرت ورزيده است ـ تا 

از آنجايي كه تمام . زودتر خانه خود را ترك بگويند و از هم جدا شوند سياسي را برهم بزند  ، كه  هر چه 
دارند از عمال خودشان است ، مي توانند هرگاه خانة اي  را كه متعلق به » دفتر  رهنماي معامالت« كساني كه 

ه را به كرايه و  كنند كه آن خان ميزندانيان سياسي باشد و آنر ا به كرايه بدهند ، يك تن از افراد خاد را توظيف
 تصاحب نمايد و از جانب ديگر اين ضربه "ضد انقالب "  و"  اشرار"بعداً خانه را به عنوان خانه . يا گروي بگيرد 

بر زنداني اثر بسيار بدي به جا مي گذارد  ، همچنان  ساير اهالي منطقه  به زعم آنان عبرت مي  گيرند كه 
ورا ها نتيجه اش  جز بربادي  و خانه خرابي چيزي ديگري بوده نمي ضديت و تقابل با دولت انقالبي و كشور ش

   .تواند
مرا پدرم مجبور . خود برد  به خانة  بود) مهربان  وهبا عاطفكه خانمي ( مرحوم اش   ناجيه جان را مادر 

 ، قصة اينكه در وقت كوچ كشي دچار چه مشكل شدم. ساخت كه خانه را به كرايه بدهم و به خانه آنها  بروم 
خانم  شوهر مرده اي از اهالي مزار شريف پيدا شد ودرخواست كرد  كه اگر خانه را به وي . آن مالل آور است 

سر انجام دلسوزي و . واب مي شود ثبه كرايه بدهيم تا سرپناهي شود براي اوال هاي يتيم اش گويا براي ما 
به آن زن  كه هنر مندانه  مظلوم نمايي مي كرد ؛ عاطفه سبب شد كه خانه را از طريق راهنماي معامالت خانه 

  .به كرايه بدهيم 
نسبت جنگ و جدل اوالد ها تصميم گرفتم خانه پدر را ترك گفته دو باره به .  سه ماه به خانه پدرم بودم 

انه ام از آمدن  دوباره به خ. زماني به خيرخانه رفتم  و با همسايه هاي مهربانم تماس گرفتم . خانه خود بيايم 
  اين خانم شب ها دو طفل خرد سال خود را به خانه تنها ": يكي از همسايه چنين گفت .  ابراز خوشي  كردند

صاحب منصبان  وطن فروش . مي گذارد  و معلوم نيست  براي شب نشيني و خوشگذراني  به كجا مي رود 
اين  زن كرايه نشين به ما گفته كه . د حزبي و مامورين پوليس همين  ماموريت كوچة ما نزدش رفت و آمد دارن

 وقتي اين خبر ناگوار را  از همسايه دلسوزم شنيدم ، خيلي ها نا " . ...مرا كسي از اين خانه كشيده نمي تواند "
قرضه هاي " و " معاش پيشكي"چطور مي توانستم خانه اي را كه با آبلة كف دست و كار شباروزي و. آرام شدم 
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. چنين فكري سبب خشمم گرديد . بوديم ، اين زن بد نام خادي آنرا به سادگي غصب نمايد  آباد كرده "دولتي
 مكتب اوالد هايم شروع مي شود ، مي خواهم به خانه ام بيايم  ":روزي نزد آن زن رفته با لحن آرام برايش گفتم 

  :ي  در جوابم چنين گفت آن زن هرزه خادي با پر روي . "شما لطف نموده جاي ديگري برايتان پيدا نمائيد 
 حزب دموكراتيك خلق گفته است  هر كس كه در هر جا نشسته همان جا خانه اش استنشنيدي  كه  « 

دفعتاً در ذهنم .  من حيران ماندم كه به اين  زن بي شرم خادي  چه بگويم  . »اين خانه از من است! برو . 
( داكارم كه از پشتون هاي شمالي مي باشند  و در منطقة خطور  كرد كه پسران ماماي بسيار مهربان ، دلير و ف

 روزي كه   ،هستند)  ساما (  سازمان آزادي بخش  مردم افغانستان روابط توده اي  از ،زندگي مي كنند... ) 
 هاي د نبايد تشويش كني ما اوالتدختر عمه جان از خاطر  پسر«  : برايم گفته بودند ندرفقاي ما گرفتار شد

 يگانه پسر توخي ، بر روي شانه هاي  خود كوه به كوه و دره به دره صحيح و سالم  به پاكستان رسانديم مردم را
 ما هر دو سازمان   .صاحب را كه از جمله رهبران ما هستند بر روي چشم هاي خود از كابل تا پاكستان مي بريم

. بر ناحق ميان سازمان جدايي انداخت ]    ر-  بود رهبر ساوو گپ اش متوجه [ داكتر صاحب . را يكي ميدانيم 
هر وقت خواسته باشي ما تيار و آماده .  احترام خاصي دارند  صاحبتمام انديوال ها به اعضاي رهبري و توخي

آن پسر مامايم در آن از تداعي حرف هاي بي شائبة  .   ]نقل به مفهوم  [ »خدمت به فاميل انديوال ها هستيم 
 در جواب اين  خادي  هرزه  با صداي محكم ويافتم  بر پا شد و خود را نيرومند تر ي در ذهنم  شور،زمان 

آنگاه با نگاه هاي نفرت بار . »باشه باز خات  ديدي  كه تره چطور از خانه ام بيرون  مي كنم  «  : چنين گفتم  
 رفته موضوع  ،اقامت داشتبه طرف آن زن هرزه ديده آنجا را ترك گفتم و به خانه پسر مامايم  كه در خيرخانه 

 بعداً به من . از  پسران  مامايم از گپ هاي آن زن خادي خنديد ييك. غصب خانه را با آنها در ميان گذاشتم 
دل جمع باش خانه ات را چنين كساني غصب .   دختر عمه جان  ما زنده هستيم  ": اطمينان خاطر داده گفت 

بعد از  چند روزي يكي از پسران  مامايم به . ن جا به خانه پدرم آمدم  با خاطر جمعي از آ . " كرده نمي توانند
 كرايه نشين را از خانه كشيده اند  زود  كااليت را جمع كن كه موتر مي آوريم  و " : خانه  پدرم آمده  گفت كه 

  .  كاال را به خانه ات انتقال مي دهيم 
 بدون آنكه -  خاديبي دفع شد و آن زن نابكارسر انجام زور گويي وطن فروش خادي با  تدبير انقال

 ما بار ديگر به خانه شخصي خود . خانه ما را به زودي ترك كرد - كوچكترين خساره اي به آن وارد كرده باشد  
همسايه هاي با ناموس و شريف ما كه از شر چنين زن هرزه و مهمانان پليدش خالص شده بودند از . برگشتيم 

 .انه ابراز خوشي زياد كردند  ما به خةآمدن دوبار
 

   ؟" من به نام شوهرم افتخار مي كنم"  : گفتميك تن از جالدان زندان چرا به - 2
 

 مي گفتند لين آنجا  با بي تفاوتيوهردفعه اي كه با كوله بار دست داشته به زندان مراجعه مي كردم مسئو
هيچ  . "است برويد ارات حضا ": بازهم مي گفتند بازهم به پلچرخي مي رفتيم ، آنها .  " آينده بيائيد ة هفت"

ر ظلم و جفا و بيداد اين مزدوران  بكارد  با رسيدن . چيز را از جانب پايوازان  براي زندانيان  نمي گرفتند 
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.  حرف هايي زدند ند وبه شور و هيجان افتاد .  ، ديگر صبر و شكيبائي براي آنان باقي نمانداستخوان پايوازان 
چند ماه پيش  كه در روز پايوازي بندي ام نوشته بود كه مريض است نسخه دوا را برايم  ":  ريه كنان گفتگم يك خان

 اين خانه خراب ها  دوا را هم براي آورم ، و دوباره  مي ،  و مي برم را خريده با خود مي آورمي او من دوا ،روان كرده بود
 ." ممكن مريضي اش در اين مدت زيادتر شده باشد .  ام  چه حال دارد  آيا بندي. كنم ه چ! اي خدا .مريض نمي برند 

 بگذاريد باالي ما  ، پروا ندارد، بيائيد كه به جانب دروازه زندان برويم " :  برايش  گفتمش را گرفته  ادست لرزان
 نفرت مردم شته شويمكوقتي كه چند نفر ما .  بدون آن نزد تمام مردم بد نام و منفور هستند  اينان.فير نمايند 

زنان با شهامت و شجاع قبول  . " از اين زندگي مشقتبار كرده هزار با ر مرگ بهتر است. از آنان بيشتر مي شود 
 نه پذيرفتيمما ، هر قدري كه سربازان مانع شدند . روان شدند  من پيش حركت كردم و ديگران از عقبم .كردند 

طرف ما گرفتند و ه ه را طي كرده بوديم  كه سربازان تفنگ خود را بنصف تپ. جانب تپه در حركت شديم ه ب. 
ت أجربي خانم كم دل و سه چهار . " بيائيد فير مي كنيمتر اگر پيش   " : با خشونت و هوشدار باش گفتند

ه ه بتپ از بلندي ه دست داشتكاالي باسامان و ، و از آنجا دور شدند روي خود را گشتانده به سرعت و هراسيدند
 چرا " :  گفتبا لحن آرام  ؛ اما آميخته با  سرزنش بلند رتبه آمده ان صاحب منصباً يكي ازبعد.. پائين لغزيدند 

 ."ارات است  بايد قبول كنيد و برويد حضقتي برايتان گفته مي شود كه اوشورش و هنگامه برپا مي كنيد ؟ 
 بار هاي  همهر از دو ماه مي شود كه ما باين مدت دو ماه  يا بيشت،رات يك هفته دو هفته حضامن گفتم ا

 و غذا  مي گندد  آورده شدة مائيم و بي نتيجه به خانه هاي خود بر مي گرديم و تمام ميوهآسنگين اينجا مي 
ما .  بدور مي اندازيم تمام آنها را . كند    ترش مي كه با هزار مشكل آنرا تهيه كرده و به اينجا آورده ايم ، يهاي

سر ه  از اينكه از بندي هاي خود  هيچگونه اطالعي نداريم  در تشويش شديد ب  . پول اضافي از كجا كنيماينقدر
 :  گفت ناشي از تفكرات  روس پرستي وي بود ، چنين كه ي با عصبانيت خاص اين نا نجيب فرومايه ."مي بريم 

. ؟ همه چيز در اينجا برايشان داده مي شود ته كه غذا و ميوه و غيره براي زندانيان بياوريد ف براي تان كي گ "

تانرا  ليت داريم ؟ اگر اينقدر مرد هايوهمه زحمت را به خود مي قبوالنيد  ما چه مسئو اينكه خودتان اين

ا بي غيرت بودند كه شما را هآن. دوست داشتيد نمي گذاشتيد كه بر ضد انقالب و انقالبيون فعاليت مي كردند 

باز هم آفرين به شما زنان كه به خبرگيري شان مي آئيد و از . حمت بيهوده دچار ساختند تنها گذاشتند و به ز

 با آواز بلند  به.  ساخت عصباني احمق مرا مزدور فرومايه و موعظة اين . " خاطر آنها خود را به خطر مي اندازيد
وي با پر رويي يك  . "  باشيم ناموس فروشي نگردند كه ما خجالت ، قتل، آنها دزدي " :  گفتم چنينش اجواب

  من به نام شوهرم " :   گفتم در جواب اين وطن فروش"  !آنها اشرار هستند ":  اجير حقير اظهار داشت
 كه كلمات و جمالت آنها را به خاطر ندارم ؛ اما   تمام زنان با يك صدا چيز هاي گفتند " ! خار مي كنمتاف

 از  بجا و به مورد عكس العمل.گفتند   هر چه گفتند خوب در هر حال ،. مفهومش تعريف از زندانيان شان بود 
يم فير نمايند و مرا بكشند پروا ندارم   امر كنيد باال": باهيجان و خشم زياد فرياد زدم من . خود نشان دادند 

و با ديدم كه آن نامرد وطن فروش سرش خم شده  . "  زنداني گرديد من همان روز مردم راروزي كه شوهرم
وقت خود و ما را ضايع .  ندارد  ايشويد فايده  همشيره ها برويد هر قدر اينجا ايستاده " : لحن آرامتر گفت

ي امثل هميشه سامان و لوازم و ميوه و غيره چيزي ها بر. ارات پايان يابد حضممكن هفته آينده ا. نسازيد 
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 من با خود گفتم   ."  و ما را دچار خشونت نسازيد هر چه زود تر از اينجا برويد،ده مي شود رزندانيان تان ب
 شان ارات حضابه هفته آينده به احتمال زياد . چون  برخورد شديد ما را ديدند . كند   كفايت ميقدرهمين

وقتي رويم را دور دادم  چند پايواز ديگر هم احساس خطر كرده  .شد هم كه همان طور ، خواهند دادخاتمه 
  . از زنان شجاع در آنجا حضور داشتند ي  كثيرشمار فير نشود  از آنجا رفته بودند ؛ مگر بودند كه باالي شان

طرف دروازه  زندان هجوم ه  در دوران حكومت خلقي ها و اميني ها يك روز پايوازان شورش كرده ب«

 خود سپيدي سر زن.   امر فير دادعساكربراي  كشخلقي آدم  . داخل زندان شوندتصميم گرفته بودند ند ،برد

را به دروازه زندان رسانده و از ميله هاي آهني آن محكم  گرفته بود او را هر قدر كش مي كردند دستهاي 

 هم بكشيد  مرافرياد مي زد يا پسرم را رها كنيد و يا.  زندان  جدا نمي كرد ةازوخود را از ميله هاي آهنين در

 و گوشت آن تتوته هاي پوس. قتل رساندند ه د و او را ب فير كردنپيچه سفيدآن جالدان  باالي آن زن . 

  .» شدند  يشدت زخمه  ديگر هم بپايواز آهني زندان  چسپيد و چندين ةدرواز  به در وپيرمادر

 ،محبوس داشت زندان  پايواز كه در آن وقت هم در  همين ك از زبان ي ،  با وجود شنيدن اين چشم ديد
  از كهآنها.  را  باالي آن وطن فروشان كشيدم  مظلوم وبي دفاعديگر پايوازانردم عقده دل خود و كمن پروا ن
. خود داري نمودند  باالي ما ، از فير كردن امين عبرت گرفته بودند - تره كي  در دورة  قتل و كشتار اين شيوة

 تيام اهمكدزيرا به زندگي و مرگ ؛ طول هشت سال پايوازي با آنها برخورد خشن  داشتم همين طور در 
؛ بخصوص هنگاميكه آتش خشمي ناشي ازاستبداد و وحشيگري هاي ضد  انساني اين وطن خاصي قايل نبودم 

گرديد ، خودم را  در برابر  اين خاينين به مردم و ميهن ،  فروشان روس پرست در كورة وجودم  شعله ورتر مي
 از تحقيركردن ناشي ي ي يافتم ، آرامش، در چنين حاالتي كه آنها را زبون م. جسور تر احساس مي كردم 

  .داد  دشمن برايم دست مي
 

به ) حشمت كيهاني (   اي كه جالد سرشناش هوخدع " ارات درجه يكحضا "پايوازان ،  - 3

  :  كار بست
 

سازماندهي  پلچرخي  اعتصاب بسيار شديد و گسترده اي را در زندان 1361 سالماه جوزاي دريانزندان
 نظم و دسپلين اِعمال   ، ضرب و شتم وو لت و كوب   شماري از آنهاد رفتن  مدت حبسننمودند كه سبب بل

از جمله محروم ساختن زندانيان از ديدن   [ باالي آنهاغير انسانيوع فشار و تضييقات ن هر كاربرد ونهايت شديد
فاميل (ما وقتي  . دامه يافتامدت چند ماه اين حالت  گرديد ، كه] پايوازان شان و قطع مواد خوراكي براي آنها 

 كه يمهركدام در فكر اين بود . يماد افتادي به تشويش ز ،كم و بيش از اين واقعه خبر شديم) هاي زندانيان 
  ،سابقه  بوده است  بي  در اين اعتصاب كه گفته مي شد در نوع خود ما آيا زنداني ، چه گذشته ماباالي زنداني
 سربازان در سرك  ، پلچرخي  رفتيمزندان در كههفته اول بعد از اعتصاب . است و يا از بين رفته  ،زخمي شده

 پايوازان ممانعت مي ن و از پائين شد، توقف مي دادند امر موتر ها  بهستاده بودند ويومي  زندان پلچرخي امع
 موتر پلچرخي باال  پايوازان را اجازه نمي دادند كه  به"مراد خاني"در هفته هاي  بعدي از لب درياي . كردند 
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 از پل به آنطرف اجازه عبور ، رويم مين زندان پلچرخي  طرف ما به":  پايوازان مي گفت هدرايور موتر  ب. شوند 
ة رفت و چند هفته بعد  اجاز . بر مي گشتيمما از آنجا دوباره به خانه هاي خود .  " و مرو  به كسي نمي دهند

 براي برخي پرسنل زندان كه موتر نداشتند  پياده چرخيراهي پل  از دونكه به سبب اي. آمد به موتر ها داده شد 
 آنجا  بهقتيو  . روانه زندان شديم ، با همين اميد تمام شده"اراتحض ا" ما فكر كرديم كه  ،رفتن مشكل بود

مانده تا چه   بندي هاي ما به يك جوره لباس ": پايوازان گفتند  . " !ارات استحض  ا": رسيديم باز هم گفتند
: گفت چنين  و ي آمدهمنصبجا سر و صدا خلق نشود صاحب خاطري كه  در آنه   ب"برگرديم ؟ وقت ما بيائيم و 

 از اين  ،تانرا توسط موتر ها اينجا مي آورندگي هم   شما به صدارت برويد ]تاريخ آن بيادم نمانده... [در روز  "

  خانه هاي خود جانبه ب همه آرام شديم و  از گفته اين جالد.  "  مي شودءبعد پايوازي به همين ترتيب اجراه ب
 عسكر ها .روان شديم  به طرف صدارت ه زيادتر گرفتكاال و غذاي  .  روز تعيين شده فرا رسيد.روان گرديديم 
سط  براي ما در پلچرخي  گفتند كه از اينجا تو":  مي گفتيم ما "؟  آمده ايدجابراي چه اين ": مي پرسيدند 

تا اينكه يك نفر آمد و .  عسكر ها مي خنديدند و مي رفتند ". را به زندان پلچرخي مي برند پايوازانموتر ها 
 شما را كسي به زندان پلچرخي .شيره ها از اينجا برويد  تمام سرك و پياده رو را بند ساخته ايد م ه": گفت 

 زن هاي  . سر داديملعن و نفرين. و هيجان افتاديم  همه به شور  ." برده نمي تواند  برايتان غلط گفته اند
 چادري خود جمع مي كنيم  تمام شيشه هاي صدارت را مي ة گوش مي رويم سنگ به " : دچادري دار گفتن

ازموضوع به در ميان پايوازان بود فوراً كه  جواسيس شان "شكنيم  هر چيزي كه باالي ما كردند دست شان آزاد 
 آمر صاحب شما را خواسته با آرامي داخل صدارت شويد از شما ": عسكر آمد و گفت يك نفر . خاد اطالع دادند

 را دور دست داشته سنگ هاي -  ها  زن- ما "نام نويس مي كند و بعد شما را براي پايوازي اجازه مي دهد  
 ما را به اتاق   خادي ها ،. داخل صدارت شديم ه هاي سنگين خود را برداشتبكس و با خوشحالي يمانداخت
  اسم و ولد بندي كه خواست ازهر پايواز آمد و  خادي بعد يك.تيم سي چوكي ها نش باال . رهنمائي كردندانتظار

همه با بي صبري انتظار  . نيز بگويد يت اشرا و ولدخود همچنان اسم ي را كه در آن زنداني  اش قيد است ؛بالكو
ه آخرين پايواز رسيد ، خادي موصوف مشخصات زنداني و  نوبت بوقتي. تمام شدن لست را مي كشيديم 

 كس " : پرسيد  پايوازش را از وي پرسيده آنرا در لست دست داشته اش درج نمود ، بعداً با يك نوع دلسوزي
ي كه وفا داري اين سگ را خشونتچون صداي نشنيد ، دفعتاً لهجه اش تغيير كرد و با تحكم و . " ؟ ديگر نمانده 

 به طرف  تان از همين جا  بدون كدام سر و صدا مستقيماًةهم " :  گفتصاحب روسي اش نشان مي داددر برابر 
زود باشيد برويد پشت  .  هايتان خواهد ديديزاي آنرا بندج اگر كوچكترين حركتي بكنيد  !خانه هايتان برويد

شديم و خود را تحقير شده به حيرت ما را داده بود شيطان و از فريبي كه اين  شده  پريشان  همه   ما" كارتان
 انداخته  آن النه  تف ، بر سطح اتاق  بودمستولي شده   وجود ما سر سرا  بربا نفرتي كه  . احساس نموديم

  نيرنگ باز و شرف فروختهاين وطن فروش. شديم  روانسوي خانه هاي خود ه ب جواسيس روس را ترك نموده 
د و جاسوس رسوا  زماني كه از  اين جالد خا. بودم ه كثيف او را ديد بود كه بار دوم چهره)حشمت كيهاني(

نفرين ابدي نثار اين مزدور بي ننگ .  بمرد  چون سگ ولگرد به  كشور هالند رفت و در آنجا ،كانادا اخراج شد
  ! باد 
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   :" 6 بالك " در"ي ئجزا اتاق " انتقال توخي  به -4

        
خدمة آمر كلينيك وارد اتاق شد و گفت .  مشغول كار بودم -رخانه مينه  كلينيك خي-روزي در محل كارم 

با شتاب به آنجا رفته گوشي تيلفون را . به تشويش شدم  . " سرهمشيره صاحب برايتان تيلفون است ": 
روز . من پايواز يك زنداني هستم «  :  گفت "سالم  عليك"يك خانم بعد از . برداشتم و خود را معرفي كردم  

به كلينيك شهري خير خانه تيلفون كن و براي  خانم "جمعه كه به پلچرخي رفته بودم ، شوهرم برايم گفت كه 
ما همه پريشان هستيم . كدام جاي ديگر بردند ه كبير توخي بگو  كه توخي صاحب را از اين بالك طور عاجل ب

»  اين بود گپ شوهرم به شما "آورده اندش را بكن كه با الي او چه  ا، هر چه زودتر به پلچرخي بيا و پرسان
روي چوكي . درعين حال كه با اين خانم خدا حافظي مي كردم احساس كردم كه پاهايم سست و بي حس شده 

 چه ":  با شتاب ازمن پرسيد داكترحسن افشاريآمر كلينيك ، محترم .  اشك از چشمانم جاري شد . نشستم 
 داكتر صاحب من ":  قضيه را برايش شرح دادم  و در اخير افزودم   من"گپ شده سرهمشيره صاحب رحيمه ؟ 

اين مرد با شرف ، با عاطفه و دلير كه از شنيدن انتقال شوهرم به كدام  . "همين حاال به پلچرخي مي روم  
 لحظه اي " سرهمشيره صاحب تو چطور به آنجا مي روي ؟ "  :جاي نامعلوم  ناراحت شده بود، با مهرباني گفت

  نرسصالحه جان . " درايور كلينيك را بگو كه نزد من بيايد ": كث كرد ،  آنگاه خدمه را خواست  و گفت  م
 آمر ":  كه دوستم بود ، وقتي از انتقال توخي به جاي نامعلوم خبر شد ، به اتاق آمر آمده گفت "بي بي حاجي"

در اين اثنا  درايور  وارد اتاق شد  . "ود صاحب من هم همرايش مي روم يك خانم  تنها خوب نيست كه آنجا بر
  همشيره صاحب ها را به زندان پلچرخي ببر و دوباره بياور، موتر تيل ": داكتر صاحب افشاري برايش گفت . 

 آمر صاحب خودم پول تيل موتر را مي ":  به ادامه جمله اش گفتم " مي كنم ءكافي دارد  من ورق تيل را امضا
داكترصاحب .  ، ايشان پولم را نپذيرفتند "ا لطف و مهرباني مي نمائيد ممنون شما هستم پردازم از اينكه شم

افشاري مردي با شهامت و انسان دوست راستين بود ؛ زيرا كه از خاد و جواسيس اش در آن كلينيك نهراسيد و 
خانه را  نرس شفاوحيه داد ، درايورموتر و را رة روسخانم يكي از دشمنان آشتي ناپذير دولت دست نشاند

به اتاق لباس پوشي . توظيف كرد تا وي را كمك نمايند كه هرچه زودتر از سرنوشت زنداني اش باخبر شود 
 سرهمشيره صاحب برايتان تيلفون ": رفتيم  تا لباس هاي خود را عوض  كنيم  كه بازهم خدمه آمده گفت 

  " خانم توخي صاحب هستي؟ ": م داد و گفت  يك مرد سال.  با عجله رفتم و گوشي را  برداشتم  . "است 
من از محبس پلچرخي آمده ام  محبوسم برايم گفت براي شما  زنگ  " : وي  گفت " بلي بفرمائيد ": گفتم 

در روز مالقاتي بيا ممكن اجازه بدهند و .  برده اند " سياه  اتاق" ، " 6بالك "بزنم و بگويم  كه شوهرت را به 

.  اين مرد ناشناس وقتي اين احوال را برايم  داد  متيقن شدم كه توخي زنده است  . " دانم  يا ندهند ، من نمي
من از تمام دوستانم كه [ تمام همكاران و دوستانم از اين خبر بسيار خوشحال شدند  . از حالت شوك  برآمدم 

، بخصوص از خواهر در خدمت مريضان قرار داشتند » كلينيك شهري خيرخانه مينه « سمت نرس  در ه ب
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من خيلي ها كمك و مساعدت نموده بود ؛ از ه  كه در ابتداي گرفتاري  توخي ، ب ) نرسگل جان( گرانقدرم 
  ] .صميم قلب ابراز امتنان مي نمايم 

سواالت و . اين حالت آنقدر بااليم تأثير بد بجا گذاشته بود كه تا چند روز قلبم ضربان شديد داشت 
 همواره ذهن خسته ام را شالقكش مي كرد ، سوزشي در مغزم " اتاق سياه "ر مورد  اين پرسشهاي بي جواب د

 چه عنواني است ، در آنجا باالي زنداني چه مي آورند ، چرا اين " اتاق سياه "نمي دانستم .  احساس مي كردم 
ا يك روز مشخص را صرفاً براي چر... اتاق در بين پايوازان سرو صداي ايجاد كرده  و آنان را دچار نگراني  ساخته 

براي رهائي از چنگال اينهمه  تشويش و اندوه كشنده ، فرداي آن .  ... پايوازي اين اتاق تخصيص داده اند و چرا 
 روز «: در آنجا به ما گفتند كه .  من با دخترم به هر مشكلي بود خود را به زندان پلچرخي رسانديم  ،روز

ميدي از آن جا دو باره به خانه ابا نا  . » بيائيد  ...  تاريخ جدا است ؛ شما به"ائياتاق جز"پايوازي و مالقاتي 
  . شديم "  جزائياتاق "  برگشتيم و منتظر روز پايوازي 

  

   :" اتاق جزائي "به توخي ، در روز مالقات  ) حنيف شاه (  جالد مشهور خلقي  خشونت و اهانت- 5

          
 ثور 7 بايد اشاره نمود كه دژخيمان آدمخوار خلقي بعد از كودتاي ننگين به اين نكته بس مهم تاريخي

كار گرفتند ، شكنجه هاي غير ه  را در زندان هاي كشور ب فرساانگيز و استخوان نظم و دسپلين وحشت بر1357
شق و عالقة مفرط كار بردند ، زندان باني و زندان داري را با عه دفاع ب قابل باور را باالي زندانيان بي گناه و بي

همچنان به كشتار هاي دسته جمعي . فرا گرفتند و زندانيان را در زير انواع و اشكال  شكنجه به قتل رساندند 
ثور 7از ( اعدام نمودند ... وحشيانه مبادرت ورزيدند و ده ها هزار هم وطن ما را در زندان  پلچرخي و پوليگون و 

 كه بنا بر دستور روسها بخش هايي از زندان پلچرخي مربوط به 1362در سال  ) . 1358 تا ششم جدي 1357
 در رقابت و هم چشمي با - وزارت داخله گرديد ، خلقي ها  اين همه كوله بار خونين و تجربيات ننگين شانرا 

 در بخش هاي زندانِ مربوط به  خودشان ؛ به شيوه هاي ماوراي - ) پرچمي ها و خادي ها ( نازدانه هاي روس 
  . ت و بربريت اِعمال كردند وحش

 اش بيشترخواهد نوشت " خاطرات زندان "، توخي در "  اتاق سياه " در مورد علت وچگونگي بوجود آمدن
  :بسنده  مي نمايم ) در بارة آن اتاق ( در اينجا من به توضيح  فشرده از زبان  ساير پايوازان .  

در باالي دروازه . ندانيان جزائي تخصيص داده بودند   اتاقي را براي ز"6بالك"خلقي ها در منزل اول « 
در بين مستطيل  سياه رنگ ، چيزي . آهني آن اتاق يك مستطيل بزرگ به رنگ روغني سياه  رسم  شده بود 

در اوايل تأسيس اين اتاق به دور .  مي گفتند " اتاق جزائي " و يا" اتاق سياه "به اين سلول ، . نه نوشته بودند 
اين عمل بي سابقه در زندان پلچرخي و در ميان .   آن يك سرباز مسلح  با ماشيندار گشت مي زد قفس آهني

لين زندان وپايوازان سرو صدا هاي ايجاد كرد و موجب تشويش فاميل هاي زندانيان گرديد ، بنا بر داليلي مسئو
 هاي مالقاتي ، پايوازان چند اتاق در روز.  سلول جلو گيري كردند  به دوربعد از چند روز از حضور سرباز مسلح

چند سرباز در اين گوشه و آن . در مثلث همين بالك  با زندانيان شان بر روي زمين نشسته مالقات مي كردند 
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 جدا از روز پايوازي ساير اتاق هاي همان "اتاق سياه"گوشه به نظارت مي پرداختند ، در حاليكه روز پايوازي 
ت  اي مشتمل بر صاجب منصبان أ تحت نظارت هي- درداخل مثلث -"اتاق  "ن اين مالقات زندانيا. بالك بود 

ندان زندان و شخص حنيف شاه و شماري قوموزارت دفاع ، وزارت داخله به شمول امر اطالعات  و ) پاچه سرخ(
  .» سربازان صورت مي گرفت 

كه در آن جا حضور  چند پايواز. تيم روز مالقاتي فرا  رسيد ، من با پسر و دخترم يكجا به زندان پلچرخي رف
آنها در رابطه همين اتاق گپ هايي زدند كه موجب . داشتند در چهره هايشان تشويش زياد ديده مي شد 

اتاق " بندي تان در «: جالدان اجير شده و بي آبروي خلقي ، براي ما  گفتند . تشويش بيشتري ما گرديد 
از شنيدن  اين گپ  بسيار زياد پريشان شديم ؛ همچنان از  . »! يد  جزايي است  شما حق مالقاتي ندار"سياه

 اتاق "پدر يك محبوس كه پسرش هم در . شنيدن اين گپ ، تشويش و اندوه  چند پايواز ديگر بيشتر گرديد  
  بعد ازگفتگو با وي ، برايه رفتوي زندان را مي شناخت ، نزد  لينواز مسئويكي   مهربان بود و آن شخص"سياه
داخل مثلث بروند ه را در اتاق جزائي آورده بودند ، هم اجازه داده شد تا بما كه بندي بشمول من  سه پايواز -دو 

  .و  با زنداني خود مالقات نمايند 
 كه جاي مالقاتي "6بالك"بعد از سپري كردن مشكالت  ودسپپلين و قوانين ضد كرامت انساني  به مثلث 

مجردي كه داخل مثلث شديم ، از ديدن شماري از صاحب منصباني كه به دور ه ب. ين شده بود ، رسيديم يتع
 " اتاق جزائي" پايوازان و زندانيان  آمد و شد كاله  و پاچة پطلون آنها فيته سرخ جلب نظر مي كرد و نظاره گر

ذشته هرگز در زندان پلچرخي ، چنين نظم و دسپلين فاشيستي را در چند سال گ. ار تشويش شديم بودند ؛ دچ
حنيف شاه با آن قامت بلند ، چهره گندم گون و استخواني ،  زندانيان جزائي را كه با فاميل هاي . نديده بوديم 

توگوئي از . ه و به آهستگي صحبت مي كردند ؛ با دقت عجيبي زير نظر داشت تشان بر روي زمين مثلث  نشس
 نشان - كه خودش وضع كنندة آن بود -دسپليني خدا مي خواست كه كسي اندك ترين حركتي مغاير  نظم و 

  .ش برسد  ابدهد ، تا به حساب
 تعداد زندانيان اتاق جزائي در صحن مثلث بيشتر شده مي .در داخل مثلت ، مثل هميشه  منتظر مانديم 

ار زياد بعد از انتظ.  به دروازة مثلث چشم دوخته بوديم تا ببينيم  چه وقت نوبت آمدن بندي ما مي رسد . رفت 
بكس را در دست ديگرش گرفته  كمپل را بر روي يك دست و. چهره توخي نمايان شد  از دور متوجه شديم كه 

 با -  استواروي با سري بلند و گامهاي هاي. د  وارد مثلث ش" 6كبال" دهليز منزل اول  دهن دروازةبود ، از

به طرفي كه ايستاده  ، مزدوران اش بودي كه شايسته يك مبارز سياسي ضد  سوسيال امپرياليزم و متانت

 ) "كله شخ"طور معروف (حنيف شاه اين ديوانه قدرت و نظم و دسپلين از آدم هاي مغرور  . بوديم حركت كرد

 " ! بدو ": كرد   بكلي خوشش نمي آمد ، به  سمتي كه توخي در حركت بود ديده ، با آواز بسيار بلندش  صدا
 دولت مزدوركه  نظارتگر مالقاتي زندانيان جزائي بودند روي شانرا به آن "معالي مقا"تمام صاحب منصبان 

قلبم به شدت به  دلم هول كرد  و.  در حال آمدن بود ، دور دادند  با متانت ؛ اما به آهستگيطرفي كه توخي
ام گكت  از روي عمد  حر؛  شده بود - با هيبت و مشهور - توخي كه متوجه اهانت اين جالد. ضربان افتاد 

 كه از بي توجهي زنداني  به حرف اش ، حنيف شاه . روان شدهايش را كند تر ساخت و آهسته تر به طرف ما 
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 وزارت دفاع و داخله خودش را تحقير شده احساس كرد  با "پاچه سرخ"آنهم در برابرشماري از صاحب منصبان 
  توخي كه از " !نشنيدي ، ميگُم  بدو  ": زد   فرياد – چناني كه صدايش در مثلث پيچيد - آواز بسيار بلندش  

داشت ، به نزديك ما كه رسيد به آواز بلند  شدت عصبي شده بود ، با آهستگي و آرامي گام بر ميه اهانت وي ب
من يك كمونيست !  من نمي دوم ":  چنين  گفت  وي در جواب  ،ش را آشكار مي ساخت اكه خشم و نفرت

 صاحب منصبان متوجه  جواب  ."ا دوانده ام و نه كسي مرا دوانده مي تواند در  زندگي نه كسي ر! هستم 
 "! ت  ا اجازه  مالقات  نداري زود كااليته بگير و برو به اتاق" : حنيف شاه  باخشم زياد  گفت. توخي  شدند 

 ديگر هيچ وقت به  كااليم را نمي گيرم تو و اوالد ها هم": توخي با همان لحن تند مرا مخاطب قرار داده  گفت 

  و بعد  رويش را به طرف حنيف شاه  كرده با خشم  ". من هيچ وقت در مالقاتي نمي آيم . مالقاتي من نيائيد

در اين وقت دختركم زحل جان كه وحشت  . "  تا كه دراين زندان هستم با فاميلم نمي بينم ": گفت 
ش  او پسرم از شدت ناراحتي  رنگ اش سفيد شده و لبانسراسر وجود ش را به لرزه در آورده بود به گريه افتاد 

وي اين وضع را تحمل نتوانست و از خشم زياد مشت . لرزيد ، متوجه وي شدم كه دست به كدام عملي نزند 
خودم را بسيار بيچاره و درمانده يافتم از . ش دادم  اش را گرفتم  وتكان ااش را گره زد  با سرعت  بند دست

هر چهار ما را در چنين حالتي قرار )   اين مزدوران ظاهراً از نظر افتاده روس (خون آشام خلقي اينكه  وحشيان 
. خشم سركوفته و فروخورده مرا به گريه واداشت . داده بودند ، دردي در قلبم و فشاري در گلويم احساس كردم 

دقت متوجه اين وضع بودند  سه  كه از دور و نزديك  با جنرال هاي وزارت دفاع و داخله . شدت گريستمه ب
آنان به حنيف . من هم جريان را برايشان  گفتم . چهار تن شان  نزديك  ما آمدند و جريان را از  من پرسيدند 

اينها هر قدر براي . شاه اشاره كردند ، حنيف شاه  رويش را دور داده  ازآن جايي كه ما ايستاده بوديم دور شد 
 كمپل را اَوار ": من گفتند ه بعداً ب.  هموار كن  و بنشين  توخي  قبول نمي كرد توخي مي گفتند كه كمپل را

توخي  . من براي توخي عذر كردم  كه تا پايوازي ديگرخودم و اوالد هايت نا آرام و پريشان مي باشيم . "كن 

با اعصاب بسيار  نا نشستيم ؛ مگر ) بر روي زمين مثلث ( ما همه بر روي كمپل  . بعد از مكث كوتاهي پذيرفت
در اين فكر بوديم وقتي مالقاتي تمام شود و توخي دو باره به اتاق بر گردد آيا اين ديوانه با . آرام و دل پر خون 

سر . به خاطرم نمانده كه با همديگر چه گفتيم . بر روي كمپل خاموشانه نشستيم . او چه برخوردي خواهد كرد 
با يك جهان اندوه و تشويش  با او خدا  س ها و مواد خوراكه را برايش دادم وانجام كاالي توخي را گرفتم و لبا

در بارة . تا مالقاتي ديگر اين تشويش كشنده لحظه اي من ، پسر و دختركم را آرام نمي گذاشت . حافظي كردم 
  ... .ضرب و شتم زندانيان توسط اين خلقي خون آشام و ساديست  خيلي چيز ها شنيده بوديم 

ي از ـتاده بود وي با يكـيك صاحب منصب ايس)  دان ـه زنـوطـارج از محـدر خ( ت  ـگام بازگشـهن در 
رده ـدا كـم ، صـور مي نمايـ اش عبكـيدد كه از نزـرا ديـردي كه مـمجه ب. رد ـبت مي كـش صح اناطارـهمق

 "ي دارد ـه خوبـي چـنداـ زن": تم ـدي برايش گفـن جـ با لح ."وب بود ـدي خـي را ديـ توخ": ت ـگف
  تي ـ وق ،ا بوديم آرام بود ؛ مگر خودش آرام ننشستـل آن موئوـ كه مس" 3بالك"  در«: ت ـهار داشـوي اظ
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ت أمحبوسين را در مقابل هيو كرد ، توخي گپ هاي بسيار نادرست زد  از زندان ديدن مي ) *( ت أهيـكه 

با آن  . »از سرش جدا مي كند ترين چيزي كند پوست تحريك كرد ، حاال نزد حنيف شاه است ، اگر كوچك
وحشيانه اي كه  پيشتر در داخل مثلث با آن مواجه شديم ، گفتة اين جالد كهنه كار خلقي مرا دچار وضع  

براي اينكه در برابر اين وطن فروش جنايتكار رنگ نبازم ، بيدرنگ جاي ترس را بر . هراس شديدي ساخت 
جنگجوي  افغان كه درسنگر داغ جنگ مقاومت سينة پر از كين  زن با صالبت يك نفرت و خشم سپردم ، و 

هم با همان صالبت و هيبت سينة  دشمن مردم و كشور را آماج گلوله هاي آتشين خود  قرار مي دهد ، من
  :  را آماج  جمالت تحقير آميز و زهرآگين  قرار داده در جوابش چنين گفتم كشپركين اين خلقي آدم

وكي هستي ؟ حنيف شاه كي است ؟ وقتي تو و ديگرهايت پوست از سر توخي جدا كرده نتوانستيد  ، حنيف   ت«

شما  به اين چيز ها و حرف ها مي خواهيد ما مردم را اذيت كنيد دراين سال ها ، اين چيز . شاه تان هم نخواهد توانست 

  .» ها را زياد ديده ، و اين قسم گپ ها را زياد شنيده ام 

 بعداً  رويم را با خشم و نفرت از وي برگرداندم  و با دختر و پسرم به راه خود ادامه داديم ؛ لحظه اي بعد ،  
سراغم آمد و همان هراس قبلي بر وجود بسيار خسته و كوبيده شده ام مستولي ه بار ديگر هيوالي پريشاني ب

حنيف شاه براستي . قصه هاي زيادي شنيده بودم از برخورد  حنيف شاه جالد با زنداني ها ، گپ ها  و . گرديد 
. انسان بد و ديوانه اي بود كه همه او را به حيث يك شكنجه گر و داراي صالحيت عام و تام مي شناختند 

 اين جاسوس سرشناس كي جي - گالب زوي (   شخص وزير داخله ": زندانيان آگاه و پايوازان شان مي گفتند 
 داده كه مي تواند بندي را تا سرحد مرگ بزند و شكنجه اش نمايد ؛ حتي دست و به وي اين صالحيت را) بي 

) علي شاه وجدان ( ندان عمومي زندان قومبا آنكه رتبه و منصب اش از . پاي زنداني را شكستانده مي تواند 
   .   "ندان عمومي بيشتر است قومپائين تر است  ؛ مگر حدود صالحيت  اين ساديست از 

  
  

  
 هيأت مركب  بود از جنرال هاي وزارت دفاع و وزارت داخله و خاد به ": وخي بعد ها در مورد هيأت گفت  ت-* 

آنها براي ظاهر سازي به زندان آمده بودند تا مشكالت . شمول آمر اطالعات و قومندان هاي زندان پلچرخي 
  ...  .زندانيان را بشنوند و
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