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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 [ 
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   ارمچهخش ب
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  وانان كم سنـ سخني  مؤجز در مورد انتقال نوج- 5

        : پسرم به  هند نجبهات جنگ و فرستاد به       

          

.      من درطي مدت تقريباً هشت سال  صدها بار به خاد صدارت و  زندان پلچرخي رفت و  آمد نمودم 

در  فرستادن پسر نو جوانم به هندوستان از ترس اين جنايت پيشگان مزدور كه او را هر روز در داخل مكتب و

 چرا به سازمان جوانان نمي آيي ؟ حتماً تو دشمني با ": ند  و با خشونت مي گفتند صنف ايستاده مي كرد

پسرم روز ها را با پريشاني سپري مي كرد ؛ زيرا   . "! بي طرف بي شرف است . حزب دموكراتيك خلق داري 

با ضرب و شتم   به زور  و ،ظف  پسران همسن و سالش را كه قد بلند بودند ومي ديد و مي شنيد كه مزدوران م

بعداً سر آنها را تراشيده به هر .  انتقال مي دادند نظاميبه موتر عسكري باال  مي كردند و به يكي از قشله هاي 

 تااز لحظه اي كه پسرم به جانب مكتب روان مي شد و .  واليتي كه جنگ در آن جريان داشت مي فرستادند 

به همين سبب كه . ره مي خورد ذره ذا مثل موريانه وجودم را دو باره به خانه برمي گشت ، اين رنج طاقت فرس

براي هر جوان  تازه گرفتار شده    كه حكم مرگ را-كدام بهانه اي به زندان و يا قشلة عسكري ه پسرم را  ب

روي همين اجبار ، به همكاري و مساعدت . د بفرستم ـ نبرند ، تصميم گرفتم وي را  به كشور هن-داشت  

در جريان  رو . ريف و وطن دوست تصديقي درست كردم تا وي را براي تداوي به هندوستان بفرستم داكتران ش

يك داكتر جوان كه نمي دانم دوران فاكولته طب را  به . براه كردن تصديق  متحمل مشكالتي  زيادي شدم 

يق تداوي به خارج از ت معاينه مريضاني كه تصدأپايان رسانده بود ويا نه ، از جانب خاد به سمت رئيس هي

 در ، صديق  فعلي  پسرم را  مشاهده كردوقتي عريضه دوسال قبل و ت. كشور  مي خواستند ، گمارده شده بود 

 اين پسر چطور  بيمار است  ": ت معاينه مريضان بودند ؛ با عصبانيت ابراز داشت أحضور داكتراني كه عضو هي

 داكتر داخله از جايش  ، بنا بر گفتة رئيس مجلس" است كه در اين مدت دوسال مريض اش پيشرفت نكرده

 نيز در مجلس حضور داشت پروفيسر صاحب  قاسم خان يونس زاده. برخاست و پسرم را تحت معاينه قرار داد 

ايشان يك  از آنجايي كه - زيرا كه در سرويس چشم همرايش كار نكرده بودم - ، با آنكه مرا زياد نمي شناخت 

 -، از شنيدن حرف رئيس مجلس بر آشفته شده تصديق مريضي پسرم را  و حق شناس مي باشدداكتر باوجدان

ت  أ برداشت و با صالبت يك داكتر انديشمند و شجاع ، با تقوا و متدين ، رئيس هي–كه بر روي ميز قرار داشت 

    :چنين گفترا مخاطب قرار داده 

يك نرس  كار فهم و سابقه دار كشور است و در راه سرهمشيره رحيمه . اول اين را  من امضاء مي كنم « 

خدمت به مريضان كشور سر خود را سفيد كرده ، حق دارد كه پسر خود را براي تداوي به خارج از كشور 

   » پسران وزير صاحبان كجا هستند ؟! بفرمائيد . بفرستد 

 مجلس را چنان تحت تĤثر آواز پر صالبت پروفيسر صاحب فضاي . سكوت و خاموشي  اتاق را فرا گرفت 

   .قرار داده بود كه داكتران  يكي به طرف ديگر نگاه كردند
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به تشويش افتادم كه ازانتقاد و  برخورد شجاعانه  پروفيسر صاحب .   من و پسرم از اتاق آنها خارج شديم 

  . جناب ايشان نگردد زندي متوجهگكدام يونس زاده به نورچشمي هاي وزيران  وطن فروش ، 

من از تمام داكتر صاحباني كه در قسمت تصديق مريضي پسرم مرا  كمك و مساعدت بي شائبه نمودند  [

   ] .اظهار سپاس و امتنان مي نمايم ، اينكه  نام هاي شريف شان  را به خاطر ندارم از ايشان پوزش  مي طلبم

 

 دچار توهم و كشيده راضطرابات پي در پي ، پايوازان زجرتداوم حوادث هول انگيز و ا -6

  : تشويش نموده بود

  

 در يك  وقت  اجازه مي دادند ، زحل جان دخترم هميشه همرايم مي مالقات را و  روزايامي كه  پايوازي 

ش خرد بود ،  ابا وجودي كه سن و سال. و در انتقال بكس هاي دستي و غيره لوازم  مرا كمك مي نمود ، رفت 

... از گرمي و سردي و خستگي و دوري راه و مشكالت سرويس  و . بود از عاطفه و دلسوزي زيادي برخوردار 

  .مندي  و شكيبائي تحمل مي كرد ه كدام شكايتي نمي نمود و  تمام مشكالت را با حوصل

بعد از گذشتاندن تمام مقررات  و تالشي هاي متواتر به نزديك . به خاطر مالقاتي عازم پلچرخي شديم 

 ن  صاحب برويم  كه اجازه مالقاتينداقوم يك دفعه پيش ": سرباز به من  گفت . رسيديم "  6بالك "دروازه 

  به دخترم زحل جان گفتم كه تو  .در همان لحظه هوشياري ام را از دست دادم. "ي را خودش ميدهد ئاتاق جزا

در آن اتاق ندان قوموقتي به دهليزي كه . در همين جا با بكس  ها  منتظرم باش ، من باين سرباز مي روم 

اين بي ناموسان خواهر و .  نشود اين يك دسيسه باشد ": يكبارگي در ذهنم گشت ه  ب. نزديك شديم  ،داشت

راه باز گشت .  نمي دانستم چه كنم .  از اين فكر قلبم به لرزه افتاد "رد سالم را ببرند خمادر ناشناس دختر 

. ندان برد قومسرباز مرا به اتاق . در حركت بودم  هم نداشتم مثل آدم هايي كه در خواب راه مي روند ، 

ندان خارج شدم اين فكر به سرعت در دماغ وموقتي از اتاق ق. ندان بعد از چند سوال اجازه مالقات داد ومق

ندان صاحب قوم بيا كه ترا هم "ته باشد ـرم  گفـبسيار  خسته ام خطور كرد كه مبادا سربازي براي دخت

 و  با آنكه از سال ها پيش من و  توخي بار ها  براي او .رد سن و سال استخ  او "است خواسته آنجا مادرت 

مادر و يا پدرت را موتر زده  بيا كه ترا نزدش ببرم  ،  اگر كسي ؛ حتي به شما بگويد ":  گفته بوديم برادرش

ا شود كه او حرف سرباز ر ؛ مگر اينجا زندان است ن"هوش كنيد كه به گفته اش فريب نخوريد و با وي  نرويد 

بي اختيار . از ترسيم چنين وضع در ذهنم ، سرا سر وجودم  را سوزشي فرا گرفت . قبول كرده  با وي رفته باشد 

 . دودمييكبارگي  كه به ران شد كه اين پايواز را  چه شده حي سربازي كه با من همراه بود. به دويدن پرداختم  

  . ي اولي ايستاده است ، دچار ضعف شدم و در همانجا نشستم وقتي ديدم كه دخترم در همان جا

بلي ، تداوم اضطرابات و حوادث هول انگيز مرا نيز ؛ مانند ساير  بندي داران دچار توهم و تشويش كشنده 

  . ساخته بود 
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   . "...  نسرين جان " هم زماني روز پايوازي با ميتنك  ميهن فروشان و كمك -7

  

داكتر يعقوب يكي ازآنها .  كلينيك مقرر شدند  آن،سمت آمررخانه مينه چند نفر به دركلينيك صحي خي

ره اي عطوفت و ترحم در ذ ؛ زيرا كه شمار مي رفته  از زمره رذيل ترين اعضاي خاد بفرومايةاين .  بود ثمر

اد در داخل   بخصوص عوامل خ" دموكراتيك خلق "منهاي اعضاي حزب منفور ( برابر مريضان  و پرسنل صحي 

  .نداشت ) آن كلينيك 

تمام پرسنل .  اين وطن فروشان مصادف  مي بود "ميتنگ"بعضي اوقات  رفتن به زندان پلچرخي  با 

ثمر به خاطر اينكه شوهرم زنداني يعقوب .   آنها اشتراك  نمايند " ميتينگ"كلينيك صحي مجبور بودند تا  در

تي مشكل خود را  به اين فروماية خادي گفتم با بي تفاوتي در جوابم  وق. بود ، با من در تضاد شديد قرار داشت 

حاضر نباشد غير حاضر و كسر معاش  " ميتنگ "  هيچ عذري پذيرفته نمي شود هر كس در": چنين گفت 

ان  حير"به عوض ات به زندان برود ؟  تو هيچ كسي نداري كه ":  بعداً با تعجب از من پرسيد ". مي شود 

: تم ـش چنين گف اين  مثل اكتفا كرده در جوابـبه هم.  به اين انسان نماي  بي عاطفه  چه بگويم ماندم كه 

بعضي خانم هاي با عاطفه و نوع دوست كه فكر . اين مزدور فرومايه احمقانه  خنديد   "روز بد برادر ندارد  "

ذيرفته اند و يا از نفوذي  سازمان را پ ) " حزب دموكراتيك خلق "( مي شد از روي اجبار عضويت باند مزدور 

يكي از آنها دختري بود  خوش برخورد و . هاي ضد دولتي  بودند ، مشكالت و اندوه مرا درك مي كردند 

 سرهمشيره ":  مرا  ديد گفت وقتي جگر خوني و نا آرامي. فتيم  مي گ"نسرين جان سفيد"وي را . صميمي 

به پيش ناحيه حزبي خيرخانه جمع مي شويم ، شما وزحل جان صاحب ، وقتي ما از كلينيك حركت مي كنيم 

پيشتر از ما به آنجا   برويد ، شما كاال و لوازم را  نزدش بگذاريد و خودتان دوباره به كلينيك بيائيد  وقتي ما 

خودت . آنجا رسيديم ، ما دور پرسنل را با دستهاي خود مثل زنجير احاطه مي كنيم كه كسي از صفوف نگريزد 

شما در آن لحظه كوشش كنيد . ما دست خود را بلند مي كنيم . در همان جايي كه من و دوستانم هستيم بيا 

در چند باري كه رفتن به زندان با  ميتنگ  . "كسي متوجه نشود ، به سرعت از زير دست ما بگذريد و برويد 

و مساعدت را نمود كه به زندان وطن فروشان تصادف كرد ، آن دختر با عاطفه و مهربان  به من اين كمك 

اينبار هم با همان شيوة ] . ش را  هيچگاهي فراموش نخواهم كرد  اخاطره اين محبت [پلچرخي رفته بتوانم 

او را بسيار پريشان و دلواپس .  از حلقة محاصره آنان عبور كرده  خود را با شتاب پيش دخترم رساندم قبلي

 .  ...در عصباني شده بودم  كه مي خواستم  از اين وطن فروشان انتقام بگيرماز ديدن رنگ پريده اش  آنق. يافتم 

 ها و خادي "  عصمت مسلم "و )  ها " گلم جمع"يعني(  ها "دوستمي"دخترم از بس ديده و شنيده بود كه 

م كه وقتي برايش مي گفت. ها  دختران و زنان را اختطاف مي كردند ، دچار وحشت  و اضطراب زياد  شده بود 

 مادر جان خودت برو و ":  بيا به بازار برويم  تا لباس مورد نظرت را بخرم ، با ناراحتي آميخته با ترس مي گفت 

وي به ناچار با من . ت از گفته اش  قهر مي شدم  بعضي اوقا"!  است ، من نمي روم برايم بياور، همان درست

ش او را  در  ااتفاقاً روزي معلم. هر طرف نگاه نمي كرد  مي آمد ؛ مگر در راه بازويم را محكم مي گرفت و به 
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 زحل ترا ديدم كه با مادرت يكجا مي رفتي ، توقسمي مادرت را ": چنين حالت ديده بود ، بعداً برايش گفته بود 

روزي كه عازم پلچرخي .  "! هركسي مي ديد تعجب مي كرد . قايم گرفته بودي مثلي كه كسي ترا مي گريزاند 

م به لب دريا نزديك مسجد پل خشتي كه رسيديم ، دفعتاً متوجه شدم كه به فاصله چندين متر دورتر از ما بودي

 و قطار وزمه و سالح دست داشتة  با لباس هاي سياه و كمر بند" دوستم گلم جمع"، دارة رهزن و آدمكش 

ار دريا كشاندم و خودم به طرف طرف ديوه فوري او را ب. رنگ از صورت دخترم پريد . شان  نمايان گرديدند 

در حاليكه  جنايات و اختطاف و آدم ربائي باند اين جنايت پيشه . سرك قرار گرفته به راه خود ادامه داديم  

مشهور در ذهنم تداعي  شده بود از شدت نفرت و خشم تصميم گرفتم  هرگاه از جانب اين باند كدام حركتي در 

. قدر جدال خواهم كرد  كه به رسوايي آنان و خاتمه حيات خودم بيانجامد برابر ما صورت بگيرد با آنها آن

دختراني را كه در روز  پيش مكتب ها و يا محل . شكار آنها اغلباً از طرف شب بود . خوشبختانه به خير گذشت 

 از اين .شب پشت در خانة شان مي آمدند و آنها را به زور  با خود مي بردند . كارشان شناسايي مي كردند 

  . موضوعات تمام مردم شريف كشور ما با خبربودند 

    "  مادر جان چه  مي كردي ؟ "پرسيد  . درهنگامي كه اين سطور را مي نوشتم دخترم تيلفون كرد 

  :   او هم گفت "خاطرات روز هاي تلخ زندگي را نوشته مي كنم  ": گفتم 

 يگان روز  .وقات يادم مي آيد و نا آرامم مي سازد بعضي ا . مادر جان چه روز هاي بدي  بود كه گذشت"

پا هاي ما .  موتر نمي يافتيم به موتري كه سنگ و مواد ساختماني را انتقال ميداند باال مي شديم  كهپايوازي 

 مرد هاي كوچي با زنان و و  در بين آن بز و بزغاله و گوسفندبعضي روز ها به موتر چكله كه. تكه تكه مي شد 

 ولي من خيلي مي ترسيدم  ؛ ماهم از مجبوريت و نيافتن موتر در آن باال مي شديم ،ايشان مي بودنداوالد ه

 اگر يك زن  ،كدام طرف ديگر دور ندهند ، چون هوا رو به تاريكي مي رفت ما چطور مي كرديمه كه موتر را ب

   ."  در آنجا مي بود  كمي آرام مي شدم زندانييا مردي از جمله پايوازان  

هر حال ، گرچه روز هاي تلخ را در زندگي بسيار ديده ايم ؛ مگر تلخترين آن  روز ها ؛ روز هاي ه  ب

   .پايوازي زندان پلچرخي بود

     

  : مريضان صعب العالج "رهائي"  داكتر جنرال سيهال و داكتر جنرال موسي وردك و -8

  

دادند ، و نجيب را به قدرت رساندند ، وقتي سوسيال امپرياليست هاي روس كارمل را تحت نظارت قرار 

براي اينكه مردم با غيرت و با شهامت افغانستان را فريب داده باشند ، از هيچگونه سياست آگنده ازحيله و ترفند 

و مردم شجاع و آزاديخواه . وتزوير دريغ نكردند ، تا يكي از گماشته هايشان ، مورد پذيريش مردم قرار گيرد 

. و بگذارند كه آنان با خيال راحت به مقاصد ناپاكشان برسند . دفاع از كشور خويش بردارند دست از مقاومت و 

تي را  تعيين أ قانوني را سرهمبندي  كردند و هي– اين مزدور تازه به دوران رسيده –بنابر آن  توسط  ديو خاد 

 را  از سايرين "ريضان صعب العالجم"نمود كه به زندان پلچرخي بروند و مريضان را تحت معاينه قرار دهند ، و 

اين . يرد گ، تا در مورد رهائي شان اقدامات رسمي صورت نام هاي آنان را به خاد بسپارند تفكيك نموده لست  
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[ كه به  اجراي اين وظيفه انتخاب شدند  داكتر جنرال سهيال  و داكتر جنرال موسي وردك ت  مركب بود ازأهي

تر به تداوي سربازان و صاحب منصبان زخمي شوروي و مزدوران افغاني آن اينان در شفاخانة چهارصد بس

از جانب خادي ها . در همين رابطه  سر و صدايي در ميان پايوازان و زندانيان ايجاد گرديد  ] . مشغول كار بودند

بود به  ن  مريض درميان مردم ، بخصوص پايواز زندانيان تبليغات زيادي صورت گرفت ، تا پايوازاني كه زنداني شا

  ... .  نشانده مراجعه نمايند ل دولت دستعا ماين و يا آن 

 "كلينيك شهري خيرخانه مينه"يكي از همكاران ما كه رسول نام داشت و داكتر فارمسي بود ، به دواخانة 

مان به ها بود كه در ز) شعله اي (  يك برادر داكتر رسول از جملة ": دوستان ما  مي گفتند . كار مي كرد 

اين داكتر با من همدردي  . "قدرت رسيدن باند آدمكشان خلقي گرفتار و در زندان پلچرخي به قتل رسيد 

مريضان صعب "سرهمشيره صاحب  رحيمه « : در يكي از روزها  نزدم آمده  پيشنهاد كرد . نشان مي داد 

 هچند مريضي ديگر كه در زندان ب توخي صاحب و "مايگرن" از زندان رها مي شوند از خاطر مريضي " العالج

   :در جواب اين جوان  با عاطفه گفتم » آن مصاب  شده  چرا به خاطر رهائي اش  اقدام نمي نمائي ؟ 

خاطري ه ممكن اين قانون را ب. رسول جان فكر نمي كنم كه كسي غم مريضي زندانيان را داشته باشد « 

احتمال اين  هم مي رود . ته به خودشان را از زندان بكشند وضع كرده باشند تا  زير همين عنوان عناصر وابس

 .  ». از زندان آزاد  گردد " مريض صعب العالج  "كه  كدام زنداني كه واسطه قوي داشته باشد ، به همين نام 

  :داكتر رسول در جوابم چنين  گفت 

رديده كه در زندان پلچرخي ت تعيين گأ هي عضوشما شايد خبر نداشته باشيد كه داكتر سهيال به حيث «  

او همكار و .  را معاينه كرده نام شان را در لست خالصي زندانيان سياسي داخل نمايد "مريضان صعب العالج"

. » بيا كه پيش وي برويم . من همراي وي كار كرده ام ، با هم كم و بيش صميمي هستيم . هم مسلك ما است 

كتر صاحب ، از لطف و مهرباني شما ممنونم  ؛ مگر فكر مي كنم كه او  دا": من در مورد گفته اش ابراز داشتم 

ه از صالحيت  وقتي  داكتر اناهيتا نازدانة ببرك كارمل  كه در آن دور. به توخي كدام توجهي نخواهد كرد 

ن در  پيش او برو ، از آنجايي كه همكار ما است ممك":  ، شماري از دوستان به من  گفتند زيادي برخوردار بود

 او چنان سرسپرده روسها است  كه شوهرش "من در جواب شان  گفتم  . "مورد  آزادي شوهرت كمك  نمايد 

 خود شخص پروفيسر صاحب كاكر از زنداني شدن. ساخت زنداني  را مدتي پروفيسر كرام الدين خان كاكر

شوهر و خاين به مردم كشور من هيچگاهي پيش آن زن خاين به . ش اناهيتا ، برايم  قصه كرد  اتوسط خانم

 آن مسئله جدا بود ، امروز كه خودشان اين قانون را وضع كرده اند و  توخي ":  داكتر رسول گفت  "نمي روم 

 -اصرار دلسوزانه  و بي شائبة وي و دو سه همكار ديگرم  . "صاحب هم مستحق است ، بايد يكبار اقدام نمائي 

 مرا چنان تحت تĤثير قرار داد كه  گپ توخي را كه در اثناي گرفتاري -كه در جريان صحبت ما حضور داشتند 

با وجودي . فراموش كردم و نظر آنان را پذيرفتم  ) " براي خالصي من به كسي مراجعه نكني "( اش گفته بود 

يكه  باند  و ازجانبي ديگر  زمان[  خوشم نمي آمد )سهيال ( اين زنكه در زمان ستاژ در داخل شفاخانه علي آباد از

 به قدرت رسيد ، اين نو به دوران رسيده هاي مزدور  به  اشكال مختلف به مخالفين خود " دموكراتيك خلق "

 بود و "شف سرويس" كه پروفيسر صاحب سيد محمد حسينيزيان و صدمه مي رساندند ؛  از جمله به 
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زماني كه  محصل ) خانم  سهياليعني ( جنرال پرچمي وخادم ارتش روس  .درفاكولته طب تدريس مي كرد 

به سمت اختياردار عام وتام شعبة جراحي اين زن پرچمي فاكولته طب بود از ايشان عقده اي  داشت ، وقتي 

دانشمند نامدار كشور پروفيسر شفاخانه علي آباد گماشته شد ، نخستين اقدام خائينانه اش اين بود كه  

نبود اين داكتر دانشمند در سرويس .  د و فاكولته طب بركنار نمودرا از وظيفه اش در شفاخانه علي آبا حسيني

از آنجايي كه .  جراحي ضايعة بزرگ بود براي مريضان ، و در فاكولته طب براي محصلين و دانشجويان كشور 

مدت هشت سال به حيت نرس سامان دهندة عمليات ، در اتاق جراحي همكار مستقيم ايشان بودم ، روزي از 

 "شفاخانه چهار صد بستر"   بهكيكلينبا آنهم  با موتر ]  بركناري خود توسط سهيال برايم قصه كرد چگونگي 

سالم و عليك . م نزد ما آمد نبعد از  مدتي انتظار ،  سهيال خا. كه در ناحيه وزير اكبر خان موقعيت دارد ، رفتيم 

مي شناسيد ، از جمله نرس هاي سابقه  جنرال صاحب شما سرهمشيره رحيمه را ": داكتر رسول گفت . كرد 

خيرت باشد كه اينجا آمده ايد .  بلي مي شناسم ": جنرال گفت  . "دار سرويس هاي صحي علي آباد مي باشد 

  :  من برايش چنين گفتم "

مريضان  "ت  تشخيص أهيعضو شوهرم در زندان پلچرخي محبوس مي باشد ، چون شما به سمت « 

يين شده ايد ، به خاطري كه شوهرم مريضي مايگرن پيشرفته  دارد ، و از پروفيسر  در آنجا تع"صعب العالج

مريضان صعب "علي احمد خان هم تصديق در مورد مريضي وي دارم ، اگر شما لطف نموده  اورا در لست 

ه باند او شانه هايش را باال انداخته با لحن شخصي كه مي خواهد وانمود سازد كه ب . » داخل نمائيد "العالج

  :  كدام ارتباطي ندارد ؛ چنين گفت "پرچم و خلق "

 زندانيان لست. ول نكني قبرحيمه جان اگر بگويم كه در اين قسمت ما كدام صالحيت نداريم ، ممكن « 

از جانب مقامات باال  ، ترتيب داده مي شود ، آنرا  براي جنرال صاحب وردك مي دهند ، تا همان زندانيان را 

اگر من  به شما كدام كمكي كرده مي توانستم .  نمايد ، كه از زندان رها شوند "ن صعب العالج  مريضا"شامل

منكه چنين جوابي را قبل از آمدن ما به پيش جنرال خانم ، به دوستان گوشزد  .  »به يقين دريغ نمي كردم

دوستان را پذيرفته نزد اين كرده بودم ، به هيچوجه نا راحت نشدم ؛ مگر خودم را مالمت كردم كه چرا مشوره 

 رسول جان شما را كار ": در اثناي خدا حافظي ، داكتر سهيال به  داكتر رسول گفت . وطن فروش مشهورآمدم 

  : وي  چنين گفت .  چند دقيقه بعد  داكتر رسول آمد . من از آنها جدا شده از اتاق بيرون شدم   . "دارم 

 هستند و دولت فعلي با آنها  در تضاد است "شعله اي" اين ها "  :داكتر سهيال مرا نصيحت كرده گفت«  

   "تو از آنها دوري كن  كه به كدام مصيبت دچار نشوي 

   . " سهيال چيزي نگفتم  من به جواب. "در پايان رسول عالوه كرد 

  : داكتر رسول را مخاطب ساخته گفتم 

. ديديد ، همين طور هم شد . يشگويي كرده بودم  پيش از آنكه نزد اين  جنرال بيائيم ، من همه چيزرا پ«

من ازخاطري گفتة شما و دوستان را قبول كردم و پيش سهيال . خير است پريشان نباش، بيا از اينجا برويم 

ت حاصل شد كه  احاال يقين.  نمي كند تالشش رهائي شوهرآمدم تا به دل تان نگردد كه چرا اين زن به خاطر 

   . »يده بود فاي آمدن ما در اين جا ب
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  : داكتر رسول با ناراحتي آميخته با شرم اظهار داشت 

   ." …نا آرام شدم چه مي شود كرد   من از رويه  نامناسب او بسيار متأثر و" 

توسط )  كرزي  حامد(كارمل دوم زماني كه   داكتر جنرال سهيال ، يعني  KGB  مشهور اين ايجنت

 تا وي  ،  نت و بولت  شد ، به پابوسي كرزي شتافت" رياست جمهوري "رسي امپرياليزم جنايتكار امريكا به ك

 استقبال كرده جنرال سهيالكرزي هم نظر به ماهيت وطن فروشانه اش  از  .را به كدام پست دولتي بگمارد 

    .مقرر نمود در دولت دست نشانده  وزير صحت عامهوي را به  سمت  

  

   :" 5 بالك" آخرين مالقاتي در- 9 

  

زماني كه مردم آزاديخواه  افغانستان قوت هاي شوروي را در تمام جبهات  درهم  كوبيده به شكست هاي 

مفتضحانه اي روبرو ساخت ، زمامداران اين كشور متجاوز در زير فشار ذهنيت خلق هاي تمام جهان كه بر ضد 

اكنش هاي شانرا بر عليه  اين كشور تجاوز آن كشور به افغانستان قرار داشتند ، در عرصه هاي مختلف سياسي و

تبارز مي دادند ؛ همچنان ساير عوامل ديگر در عرصه ملي و بين المللي سبب شد ، تا سوسيال امپرياليزم 

 را از آستين داكترنجيب ديو خون آشام خاد بيرون بدهد و نخستين گام ريفورم  "مصالحه ملي"شوروي طرح 

را اعالم بدارد  ، تا اگر بتواند  مردم را از جنگ مقاومت  ) "ياسي  عفو عمومي زندانيان س"( دولت نجيب 

در واقع جنايتكاران . منصرف سازد و پايه هاي لرزان دولت پوشالي را تجديد ساختمان نموده ، مستحكم سازد  

و در كشور دولت  آرزو داشتند مردم را بفريبند و آرام سازند  ،و قاتالن  مردم افغانستان با اين ترفند و ريفورم ها

 خود  نجيب جالد گماشتة به همين سبب به . دست نشاندة شان را براي هميش جاگزين  و پايدار نمايند 

دستور دادند كه قانون رهائي  زندانيان سياسي را تدوين و ترتيب نموده آنرا نافذ گرداند ، تا از اين جهت اگر 

در چنين شرايطي كه دهها هزار  زنداني در زندان . ب نمايد بتواند  خشنودي  زندانيان و فاميل هاي شانرا  جل

  هاسر مي بردند ، وقتي اين خبر پخش گرديد ، صده پلچرخي و ساير زندان هاي مركز و واليات افغانستان ب

  ... . هزار تن از اقوام دور و نزديك زندانيان و فاميل هايشان  بي صبرانه منتظر اعالن رسمي دولت پوشالي شدند 

درد دوري . رد سالم  بي كس و تنهاي تنها مانديم خبعد از  مسافرت  پسرم به هندوستان ، من و دخترك 

سوز دوري پسرم آنهم در سرزمين . م را به آتش كشيده بود يل اپسرم  مزيد بر نبود پدرش تار و پود وجود عل

وقوع مي پيوست ؛ از هر دهن سخني ه  بپهناور وپر ماجراي هنــد كه در باره وقايع و اتفاقاتي كه در آن كشور

مي شنيدم ؛ همچنان اخباري مربوط به  قاچاقبران ، دزدان ، اختطاف كنندگان ، معتادين  به مواد مخدره ، 

 از طريق رسانه ها پخش مي شد -جنگ و برخورد هاي گروهي و مذهبي و ساير قضايايي كه در بارة اين كشور  

مه مشكالت استخوان شكن را در خود  و تحمل اينهوان و حوصلهت.  ربود ،  شب ها خواب  را از چشمم مي

دست كي خواهد افتاد و پدرش چه ه رد سالم بخفكر ميكردم اگر من نباشم ، دختر. بسيار اندك مي يافتم 

از او كي خبر  خواهد گرفت و ديگر اينكه مي ديدم  توخي با چند نوع مريضي از جمله سنگ گرده . خواهد كرد 
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اين . ه در زندان به آن مصاب شده  و از درد آن رنج  مي برد ، روز بروز ضعيف تر و مسن تر شده مي رفت ك

  . تفكرات رنج دهنده  و مخرب يك لحظه ذهن افسرده ام را آرام نمي گذاشت 

اي به به خاطر رهائي هر چه زودتر زندانيان خود در هيجانات و انتظار كشنده  دار  هزاران هزار  بندي ما

.   از طريق اخبار و يا تلويزيون بوديم " عفو عمومي زندانيان سياسي "و بي صبرانه منتظر خبر . سر مي برديم 

هر حال ، در يكي از روز ها در نشرات دولت دست نشانده خبري در مورد  رهائي زندانيان به چاپ رسيد كه ه ب

   :ي داد در زير آن خبر، جدولي را ترسيم كرده بودند كه نشان م

 كساني كه سن شان  براي عسكري مساعد است آزاد شده بعد از مدت يك هفته  به عسكري سوق -  )اول

   ؛داده مي شوند

    مريضان صعب العالج رها مي گردند ؛- ) دوم

كساني كه نصف قيد خود را گذشتانده و به كدام باند تروريست و آدمكش ارتباط نداشته باشند ، از  -)سوم

 من جمله از دو  و يا سه  نهاد سياسي نام برده بودند كه اعضاي  اينها به هيچ صورت رها  .ا مي شوندزندان ره

   .نمي شوند 

ي  بود ، اميد وار  شدند و بعد از پخش اين اعالميه ، فاميل هايي كه بندي شان شامل اين سه كته گور

براي . د و قيود و نظم و دسپلين  قبلي اثري نبود در روز هاي پايوازي از قي.  زنداني خود بودند منتظر رها شدن

مالقات و ديدن محبوس براي همه پايوازان  بدون . ديدن زنداني  تسهيالتي فراهم كرده بودند كه سابقه نداشت 

اكثريت پايوازان  و طيف هايي از زندانيان كه . ظفين زندان  ميسر گرديده بود وكدام جنجال و برخورد خشن م

 زندانيان آگاه كه منظور دولت توخي و ساير.  به نظر مي رسيدند خوش  بسيار ه آگاه نبودند ، بسياراز اصل قضي

من . درستي درك كرده بودند  به حد ديگران ابراز شادماني نمي كردند ه پوشالي از آزادي زندانيان سياسي را ب

ه با آمدن توخي در خانه ، من و و دخترم زحل جان ؛ همچنان ساير دوستان و وابستگان ما خوش بوديم  ك

 و " عصمت مسلم " و"دوستم"توسط باند هاي ( دختران نوجوان د سالم از تنهائي  و از ترس بردنخردختر 

  . دل جمعي پيدا مي كنيم ) خادي ها 

سرانجام آن روز  فرا رسيد و . من و دخترم زحل جان  دقيقه شماري مي كرديم تا روز مالقاتي ما فرا برسد 

 به خاطر مصالحه ملي  « :به زندان كه رسيديم ، براي ما گفتند ... .    به طرف زندان پلچرخي حركت كرديم ما

به بالك هاي ديگر انتقال داده شده اند ، مطابق خواست خودشان زندانيان اتاق جزائي بخشيده شده  هركدام 

   . اس آرامش كرديم احس خوش از اين خبر .»  هستدر آن جا  توخي " 5بالك "برويد به 

وي  .  ما شد او خيلي دير كرد كه سبب پريشاني.  منتظر آمدن توخي نشستيم "5  بالك "در صحن مثلث 

 لست نام ":   توخي اظهار داشت "!  خيلي دير آمدي ": من گفتم . ما با هم نشستيم .  آمد بعد از انتظار زياد

همه . در اين روز ها متواتر نام خواني مي شود . لست تمام شود ما را معطل كردند تا . زندانيان را مي خواندند 

  زندانياني زياد خالص شده ، شما و رفقاي تان  ":   من گفتم "زندانيان به انتظار  خواندن نام خود مي باشند 

    "چرا خالص نمي شويد ؟ 
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 امروز نامم را در لست « : ت چنين گفبراي اولين بار با تبسمي ناشي از خوشيتوخي بعد از سالها اسارت 

از شدت هيجان و خوشي  غير قابل توصيف ؛ اشك در   .»خواندند  ممكن فردا و يا پس فردا به خانه بيايم 

  .   بستچشمان ما حلقه

تمام كساني كه .  به جانب خانه روانه شديم مانيبا يك جهان  سرور و شاد بعد از تمام شدن زمان مالقات

   هاي ُشگفته و گلگون داشتندهچهرد وزنداني شان مژدة آزادي خود را براي آنها داده بود ؛ به زندان آمده بودن

   . خوشي و شادماني شانرا  ابراز مي داشتند ومي خنديد  و

ما در يكي از سرويس ها با جمعي از پايوازان در سيت ها جابجا شده به جانب شهر در حركت شديم ،  تا 

ش  ااز آزاد نشدن. روز موعود فرا رسيد ؛ مگر توخي به خانه نيامد .  خانة خود رسيديم اينكه به شهر  و بعداً به

 كارمل خاين را به كرسي رياست  جدي كه روسها مستقيما6ًدر جريان تجاوز  . برآشفته و پريشان شدم 

ي را باز كردند دروازه زندان پلچرخ.  را توسط وي اعالم داشتند " عفو عمومي زندانيان "جمهوري نشاندند و 

برخي از فاميل  . در آن هنگام  بسياري از محبوسيني كه زنده بودند به عوض رهائي از زندان  ناپديد شدند. 

  :روزي يكي از آنها چنين گفت .  كردند ها در اين مورد قصه مي

كارمل . نه برنگشت  زنداني خود را ديدم كه به موتر باال شد ، وقتي آنها را به خاد بردند ، او ديگر به خا« 

ليت كشتار شان را به وش هستند ، آنها را در خاد از بين مي برد و مسئو اكساني را كه مي دانست دشمن

  . »... دوش امين مي انداخت 

  .  در ذهنم خطور مي كرد و مرا بسيار زجر مي داد ، تا اينكه روز بعد توخي به  خانه آمد  كهاين حرف ها

  

  :وج از كشور سخني در مورد  خر -10

  

مدتي  دوستان و آشنايان  ؛ همچنان  شماري از همكاران توخي  از وزارت تعليم و تربيه براي ديدن وي به 

 توخي صاحب  شما به وظيفة ": روزي يكي دو تن از آنان در ضمن صحبت به توخي گفت . خانة ما مي آمدند 

توخي با صميميت در  . "دارد  مور احصائيه به شما نيازتان بخير برگرديد دولت به كار و تجربه طوالني شما در ا

 من بيمار هستم در يكسال اخير زندان به خاطر تراكم يوريك اسيد  در كري پاي  " :ين گفت ـواب وي چنـج

كرديد ، به خاطر جلوگيري از درد آن من فقط بر روي پنجه  راستم كه سبب درد شديدي در آن ناحيه مي

 پايت بايد جراحي ": چند روز قبل كه به داكتر جراح مراجعه كردم ، وي برايم گفت پايم  حركت مي كردم 

، اولتر از همه نياز مبرم به تداوي پايم دارم "شود  تا هر چه زودتر  استخوان اضافي از كري پايت تراش  گردد

آنگاه صحبت خواهيم   مسلماً وقتي بهبود حاصل كردم. بعد از اين همه سال ها به تداوي پايم مي پردازم .  

   ." كرد
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  : يكي از  آنها چنين گفت 

 دولت با شما آشتي كرد و از زندان " آنگاه صحبت خواهيم كرد " توخي صاحب  شما گفتيد كه «

ببخشيد من فكر مي كنم اگر شما باالي وظيفة تان . رهايتان ساخت ، مثلي كه شما با دولت آشتي نمي كنيد 

  . »تاري شما بار دوم مي رود حاضر نشويد احتمال گرف

اين در واقع به مثابه  هوشداري بود كه از جانب آن شخص كه مسلماً با خاد در ارتباط قرار داشت ، به 

  .اين گفته سبب ناراحتي  ما گرديد .  توخي داده شد 

خانة ما . ه مي رفت روز تا روز تنگ و تنگتر شد )  زيباكابل(  زندگي در زادگاه دوست داشتني ما ة   امكان ادام

. " تعقيب مي شوم ": توخي كه از بيرون به خانه مي آمد ، مي گفت . شديداً تحت نظارت خاد قرار داشت 

به خانة ما مي آمدند و ساعت ها با توخي گفت  ؛  و چند تن زنداني زير پوشش چپهشماري از زندانيان آزاد شد

  . يم هر طور شده بايد از افغانستان خارج شويم سر انجام تصميم گرفت. و گو و جر بحث مي كردند 

در پاكستان شماري از شخصيت هاي سياسي . رفتن به پاكستان از بسا جهات براي ما امكان پذير نبود 

بخصوص آناني كه در تضاد با  باند هاي رهزن و  تروريست اسالمي قرار داشتند ؛ همچنان مبارزاني را كه از 

 عفو عمومي "چنانچه قبل از . در زندان شناسايي شده بودند ، احساس خطر مي كردند جانب عوامل اين باند ها 

 پاكستان و يا – در راه كابل ءلبدين و شركاگ  عده اي  از آنها توسط باند هاي "  رهائي زندانيان سياسي " و "

 ها را  به پاكستان  انتقال راه هايي كه قاچاقبران ، افغان. در شهر هاي پاكستان اختطاف و يا ترور شده بودند 

راه گيران آنها در هر پيچ و خم راه . مي دادند از طرف آدمكشان باند هاي اسالمي زير  نظارت دقيق قرار داشت 

هم حلقة چنانچه دو رفيق [ بنيادگرايان اسالمي توخي را در زندان شناسايي كرده بودند . كمين كرده بودند 

كه از زندان پلچرخي رها شده بودند ، بعداً  به پاكستان  ) فاروق غرزي  و ودودانجنير فتاح (  توخي در سازمان

بدين و با همياري تنگاتنگ خادي ها در پاكستان گلهر دوي اين مبارزان دلير توسط باند تروريستان . رفتند 

 كه افغانستانسازمان پيكار براي نجات رهبري يك تن از اعضاي احمد سلطان  بعد. قتل رسيدند ه اختطاف و ب

! ]  ياد اين رزمندگان راه آزادي مردم و كشور گرامي باد .  در پاكستان اختطاف وبه قتل رسيد از زندان رها شد

در گير و . در چنين صورتي بطور قطع به آن كشور رفته نمي توانستيم . و از جانبي ديگر دخترم هم با ما بود 

 عمدتاً براي انتقال با عافيت - زندانيان از پلچرخي بود كه روسها   و رهائي"مصالحه ملي"دار همين به اصطالح 

 قانون -  به خارج از كشور" دموكراتيك خلق "نيروي هاي ذخيره شان ؛ يعني صد ها تن از اعضاي باند 

درمتن  اين قانون به صراحت تذكار داده شده بود كه  ؛ حتي .  روبراه و نافذ كردند  به زوديپاسپورت را 

توانند با اخذ پاسپورت به خارج از كشور  يان سياسي كه مورد عفو و بخشش قرار گرفت اند  ، ميزندان

   .مسافرت نمايند

پاسپورت من و دخترم قدري جنجالي . ما به زودي دست به كار شديم  و اقدام به اخذ پاسپورت نموديم 

ديديم شماري از زندانيان سياسي   ميبا آنكه. دست آورديم ه ب  زيادبود ؛ مگر پاسپورت توخي را به مشكل

 به دهلي جديد  پرواز كردند ؛ "پاسپورت قانوني"طيف چپ انقالبي كه آنان را از نزديك  مي شناختيم با اخذ 

  . از خروج ما جلوگيري  نمايند  كابل  در ميدان هوائيا كه مبادويش داشتيمبا آنهم  تش
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زحل كي است بيايد  ":ك تن از كاركنان طياره صدا كرد ي بر روي سيت هاي طياره جابجا نشده بوديم كه 

در رديف مقابل . رنگ دخترم از شدت ترس زرد شد .   اين صدا چون پتكي آتشين بر مغزما نواخته شد " !پائين

 مه زحل هستم چه ": دختري از  آن جمع بر خاست و گفت . ش نشسته بودند  اما  يك خانم با اعضاي فاميل

بعد دو و يا سه دقيقه با يك . دخترك آن خانم ازطياره پائين شد  " بيا پائين  شو ": ظف گفت و نفر م"ميگي 

حساس آرامش اآمديم و اندكي  شوك برازحالت. بكس دستي دوباره به داخل طياره برگشت و در جايش نشست 

  . نموديم 

   .باري بود كه نفس راحت كشيدم  سال دومين 8 ميدان هوائي بعد از تقريباً "رنوي"با پرواز طياره از خط 

 قطرات اشك وداع در  ، كه در زير بال طياره ديدم زيباي كابل زادگاه عزيز پدران خود را شهر

ه  ب ؛ عبور كرد در خون و آتش فرو بروده شدطياره كه از فضاي افغانستان. چشمانم حلقه بست 

       ◙ .شدت گريستم 

                 

  

  .        ! ناپذير تسخير انستانافغ باد زنده      

  

  .    »  پايوازي سال هشت خاطرات  « پايان     .

  

  :ياد آوري الزم 
از طريق  ) كه قابل چاپ باشد ( تمام بخش هاي منتشر شدة اين  اثر در يك مجموعه كامل به صورت كتاب 

به دسترس خوانندگان گرانقدر   "پيام آزادي" سايت  وب و"  آزاد افغانستان– افغانستان آزادي " پورتال

  .               گذاشته خواهدشد

   )2012 جوالي 25  ( رحيمه توخي  


