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   خاطـرات زنــدان
  

    ) 6 (  بخش ششم 

2009 - 9 - 17  

  
  

  آ خرين تكان حادثه ناگوار در پنجره چپ
  

  :  زنداني و گذشت زمان   -1

  
س  پيكرِ پيرِ زمان ، بر روال  عادت پيشينه اش ، چنان به كُندي و آهستگي هراةدر درون زندان ، عراد

برانگيز ، از روي تن و بدن شديداً كوبيده شده و زخمي اسيراني آماده براي مرگ ، عبور مي كرد كه  هيچ زباني 
  .قادر به بيانش نبود ، جز زبان شعر شاملو 

داستايوفسكي  و از آن جمله  ،گرچه نخبه گان ادب و هنرگفته اند ، انسان به همه چيز عادت مي كند       
؛ ولي استثناء در اين زمينه   »آدميزاد موجودي است  كه به هر چيز خو مي گيرد«   : اري دارددراين مورد گفت

 دربعضي شرايط و حاالت اغلباً انسان خود نمي داند كه چرا به چيزي عادت نمي كند و  " :هوشدار مي دهد كه 
 ، در مكان مشخص بر فرد و اين گذشت زمان . "نيروي عادت در مورد همان چيز بر وي  مسلط شده نمي تواند

زنداني در واقع . اين عبور به كندي وتأني بر وي مي گذرد )  عمدتاً(يا افراد ؛ يعني بر زنداني در  زندان است كه 
و همين بيزاري و دل .  شديداً بيزار است -  كه بر ضد پويايي و تكامل و آزادي قرار گرفته - از اين نوع گذشت 

( به ناچار بر ضد آن به پا مي خيزد . بند و زنجير را نمي گذارد كه به آن عادت كند آزاري است كه انساني در 
همانگونه كه خلق هاي سه قاره آسيا ، افريقا و امريكاي التين به استعمار و رقيت عادت نكردند و عليه آن 

 و پاي  . و دانش است مثال فردي را در نظر بگيريم كه مشتاق فراگرفتن علمةگونه شوريدند و قيام كردند ؛ ب
 مسلط دزمان سه ساعت گپ و گفت مسلسل و بدون درنگ آن دانشمن)  مثالً (؛ صحبت دانشمندي مي نشيند 

اما نشستن و گوش دادن ، به صحبت فردي . بر زبان ، بر مخاطب مشتاق اش بسيار سريع و تند مي گذرد 
هر ه  ب -    نه معني صحيح و نه لفظ اش فصيح«عري پرگويي كه  از علم و معرفت  بهره اي  ندارد ، به گفته شا

 گوش مخاطب اش چون پتكي فرود ةآواز چنين فردي ، بر پرد.  از وي سر مي زند »لفظ و معني خطاي صريح 
و بيزاري و آزردگي از چنين وضعي ، .  چندين ساعت و ؛ حتا چندين روز بر وي مي گذرد  ،مي آيد و سه ساعت

 و از ش در برابر گوينده يي حراف وپر مدعا ا و در حاالتي هم سبب واكنش .وي  مي گيردصبر و شكيبائي را از 
درحالي كه همين شنونده ، هرگاه  چند روز پاي صحبت آن فرجاد شيرين سخن  .  مي گردد خود راضي ،

  . فهيم عادت مي كند ةبنشيند ، به شنيدن گپ و گفت آن گويند
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ادي كه گوش دادن به حرف هايشان شديداً سبب مالل خاطر شنونده مي  بودند چنين افر ، در درون زندان
  .  اهدافي را دنبال مي كردند  با خاد ارتباط داشتند كه از پرگوئي و حرافي ، بي مايگاناكثر اين. گرديد 

شنيدن صحبت هاي آنان گذشت زمان زندان را . پنجره چپ هم دو سه تن بودند كه زياد  پر مي گفتند در 
يكي از اين افراد پر مدعا انجنير صديق از حزب . و كندتر و تحمل اشرا به مراتب دشوار تر مي ساخت كند 

، با از  با چپ و راست. و بسيار زياد گپ مي زد ) كه در خدمت اطالعات زندان قرار داشت ( منفور اسالمي بود 
باز مي نمود ، و شروع مي كرد به پر با هر كي پيش مي آمد در تماس مي شد  و سر صحبت را ، خود و بيگانه 

 .كرد  كه با آواز بلندش پيهم و بي پروا صحبت مي،   و فرد سومي بريالي  بود  ) بد روز (ديگرش بصير. حرفي 
و و دشنام ركيك اسراغ ببرك كارمل مي رفت و با صداي بلند چند ده و بعد از پايان دو سه جمله ، يكبار هم ب

د مطلب اش از اين فحاشي ، اين بود كه نشان دهد  نسبت به ساير رفقاي سازماني اش  يك بع. نثارش مي نمود 
در زندان ، دالورتر است ؛ اما اكثريت زندانيان سازمان رهائي كساني بودند كه سنگيني ، ) سازمان رهائي ( 

با طرف مقابل ، يت با صميم درستي حفظ مي كردند و با مالحظه و مؤدبانه وه وجاهت ، وقار و تمكين شانرا ب
يكي از اعضاي فاميل زنده ياد يونس زرياب عضو كميته (  آن صابر ه اينمونه برجست. صحبت مي كردند 

بيشتر صحبت اً   در مورد صابر بعد[  بود هبود كه به ارتباط خويشاوندي با وي گرفتار گرديد) مركزي ساوو 
  ] . خواهد شد

  

  :   سخن هاي از داكتر واحد رائين - 2
      

 كه درصحن [ ساخته نشده بود ، در عوض آن از غرفه گك چوبي "1بالك" كانتين در ،1360تا نيمه سال
دان عمومي قرار داشت و شايد در گذشته پهره داران در هنگام سرماي نبالك نزديك به ديوار شرقي اتاق قوم

ش اشياي مورد ضرورت زندانيان  براي فرو ]شب در بين آن داخل شده به نظارت  و ديده باني مي پرداختند
استفاده مي كردند ، بعد ها اتاق كوچك سرباز نگهبان را در منزل اول سمت غربي مقابل زينه منزل دوم به 

از . منزل اول سمت غربي از دفتر مركزي اطالعات زندان پلچرخي بود  يكي دو اتاق[ كانتين اختصاص دادند  
   .]استفاده مي كردند ... ه و ساير اتاق هاي آن  براي تحقيق و شكنج

زندانيان را كه براي تفريح به صحن بالك مي كشيدند ، در همان وقت آنان از كانتين مواد و اشياي مورد 
هفت " بود كه براي نخستين بار اتاق 1360اواخر ماه اسد و يا اوايل ماه ميزان سال. ضرورت شانرا مي خريدند 

 مشغول كار و  BBCكه از سالها بدينسو در راديوي (  عبداهللا شادان خاديمدن  كه قبالً ، از آ[ي را ئ جزا"نفره
  از منزل سوم سمت غربي براي ] و همراهانش در آن اتاق صحبت كرده ام ) استخباراتي مي باشد - بار تبليغاتي

فريح و خريد از از جانب ديگر داكتر واحد را نيز براي ت.  بردند "1 بالك "تفريح  و خريد از كانتين به صحن 
اين  كار به دستور  اطالعات صورت گرفت ، تا ببينند  كه معلم صاحب صالح و . كانتين  به صحن بالك آوردند 

داني عمومي ن اتاق قومةاز مقابل درواز. دهيلز را عبور نموديم . من با داكتر واحد  شناخت قبلي داريم يا خير 
 صالح جان كه  ،كه به سمت راست دورخورديم به مجردي. پيموديم  تعمير و دو سه پته زينه را ةگذشته درواز

 اونه ، "، با  تأثر زياد گفت  داشت ، طوري كه لب هايش كمترين حركت را نشان مي داد در پيشرويم گام بر مي
 چشمم متوجه شدم  كه ةمن  بدون آنكه سرم را حركت بدهم ، با گوش . "داكتر واحد را هم آورده اند ! ببين 
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به .   تا از كانتين خريد نمايد  بودنوبتمثلي كه منتظر .  و يا سه متري كانتين ايستاده است  ،داكتر واحد در دو
گونه اي برايش بفهمانيم كه در زندان با هيچ چپي ارتباط ه  يكي از ما بايد ب"آهستگي به صالح جان گفتم 

 قسمي مطلب مورد نظر را به وي برسانيم كه من و صالح جان هر دو پي فرصت مناسب مي گشتيم تا. نگيرد 
شرايط اختناق عجيب زندان به ما آموخته بود كه . ظف و سرباز كانتين هيچ كدام بويي از جريان  نبرند وسرباز م

ديگر كيه در مواقع حساس و خطر ؛ حتا در حضور سرباز مزدور چگونه باهم ارتباط بگيريم و چسان مطلبي را ب
( ما آموخته بود كه بدون  شور دادن ه ين  حاالت و اوضاع عميقاً ضد آزادي و ضد انساني بچن. انتقال بدهيم 

  .لب  به آهستگي حرف بزنيم ؛ حتا در دو  سه متري سرباز خادي  ) حركت 
 شد ، من در يك متري وي قرار  نزديك  كانتينبهخاطر دارم ، وقتي كه داكتر واحد ه  آن صحنه را كامالً ب

 ":  چشم چپم  مي توانستم  وي را ببينم  به آهستگي ؛ ولي با عجله برايش گفتم ة حاليكه با گوشدر، گرفته 
 ، وي كه طرف چپ صورتم را "داكتر هوش كني كه با هيچ چپي تماس نگيري كه شديداً تحت نظر هستي 

م ؛ تعجب كرده  كردتفهيممطلب را برايش ، ديده مي توانست  شايد  از اينكه بدون  كوچكترين حركت لب 
بعد از اينكه رفقاي ساما را در پنجره چپ آوردند ،  بعد از يكسال باز . بعد ، ديگر نديدمش ه از آن روز ب. باشد 

 داكتر رائين جريان گرفتاري اشرا ، در دومين باري كه در همين پنجره چپ باهم ديديم. هم با هم ديديم 
تعدادي زيادي كتاب داشتم ، فكر كردم اين همه كتاب را .  بودم  من آماده خروج از كشور": اينطور بيان كرد 

بعداً به اين فكر شدم كه اگر تمام آنها را  به كدام دوست . نخواستم اينكار را انجام دهم . در كدام جاي گور كنم 
ه ب را ببهتر آن ديدم كه اين همه كت. و يا آشنا و يا خويشاوند بدهم ، سوالي در ذهن شان پيدا خواهد شد 

   . دردم مي خورد ، و از جانب ديگر مردم از آن استفاده مي كردند ه از يك جانب  پول آن ب. فروش برسانم 
شماري از كتاب ها  را با خود به لب دريا نزديك به . فروش برسانم ه تصميم گرفتم در يكي دو روز آنها را ب

در شب   همان روز مرا دستگير .  دوم هم اينكار را كردم در روز.  بردم  و آنها را فروختم "پشتني تجارتي بانك"
 در تحقيقاتم كدام سندي دال بر سياسي  بودن و يا كدام  ارتباطي با ":   وي عالوه نمود كه  . [*]"كردند 

ي  رائين ازآن روزي ياد آوري كرد كه من به وي هوشدار داده بودم كه با هيچ چپ"...  ساما را به آنها نداده بودم 
  :وي حين صحبت با تأسف ابراز داشت . در تماس نشود 

  

  
 اصول مقدماتي " دراين محل  چندين نفر پير و  جوان ؛ حتا كودكان نشسته كتاب هاي مترقي مثل -  *] [

 را به فروش مي ان ديگرشدة ، برخي آثار ماركس و انگلس و لنين و بسا كتب  دست دوم  و خوانده "فلسفه 
 اينان  از وابسته هاي خاد هم وجود داشت كه  شماري از كتاب هاي را كه در هنگام گرفتاري در بين. رساندند 

فروشنده . فروش مي رساندند ه اشخاص و يا در اثناي تالشي خانه ها  به چنگ آورده بودند ، در همين جا ب
 يقي مورد تعقيب قرار ميخادي  زماني كه  باالي كدام  خريدار و  يا فروشنده اي  شك مي كرد ، وي را از طر

با تأسف كه داكتر واحد  اين امر خطير را در نظر نگرفت و كتاب هايش را باالي  همين  عناصر وابسته به . داد 
      . فروش رساند و ناخود آگاه خاد را متوجه خود ساخت كه كشور را ترك مي  نمايده خاد ب
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من هوشدار ه ، همچنان صالح جان هم در اين مورد ب شما به من گفتيد كه با هيچ چپي  تماس نگيرم  « 
بعد قضيه ه  و از آن روز ب . در نظر داشتم،هم اين مسئله را كه با چپي ها تماس نگيرم  تا پيش از آنروز من. داد 

  ،خادي [  بودند و فخرالدينحقبين ، بد روزرا خيلي جدي گرفتم ؛ اما  با تأسف كه  مرا در يك اتاقي كه  
 از گذشته هاي دور شناخت  )بينقح ( فقط با يكي از آنها .  ؛ انتقال دادند  ] ت-" داكتر فخرالدين"به مشهور 

در اوايل صحبت هاي  ما . داشتم و همين شناخت سبب شد كه در آن اتاق وي با من سر  صحبت  را باز كند 
 كه در " داكتر فخرالدين" همين دو تن ديگر يكي همين بدروز  و ديگرش. هر دو متعارف  و غير سياسي بود 

به توطئه و تفتين  ... و ميرويس و ]  ت-  انجنير صاحب نادر علي[ اين اتاق هم عليه ما  مخصوصاً  انجنير 
من كمتر در مسايل . خود گرفت ه بعد ها صحبت ها رنگ سياسي  ب. مشغولند ، اينها فقط شنونده بودند 

همين داكتر واحد .  كي است "واكمن" تالش داشتند كه بدانند سياسي تماس مي گرفتم ، بخصوص آن دو تن
   . »است  يا كس ديگر 

: ديري نپائيد كه  با يك دنيا تأثر ابراز داشت . چهره وي بعد از بيان  اين جمله  گرفته شد و خاموش ماند 
ي مسايل سازمان در آن شب كه صحبت را عامدانه باال.  من براي يك لحظه هوشياري خود را از دست دادم "

من درست مانند شطرنج بازي كه در يك لحظه حساس و تعيين كننده  تمركز افكارش . ساما داغ ساخته بودند 
در جريان در آن شب ، .  دهد و يك چال نادرست مي رود و شطرنج را مي بازد ، من هم باختم  را از دست مي

من براي يك لحظه  "... واكمن را گرفته اند " :گفت صحبت دفعتاً  فخرالدين  بد روز را  مخاطب قرار داده 
درنگ ميان صحبت آن دو  زود گذر فراموش كردم كه تحت مراقبت شديد قرار دارم ، بي توجه به مسئله ، بي

 اين در واقع سندي شد براي اطالعات كه من واكمن  ،" نه ، واكمن گرفتار نشده ": دويده اظهار داشتم 
اصالً  من  كه مي خواستم كتاب هايم را بفروشم و از كشور بيرون شوم كه .  شناسم عضو رهبري ساما را مي

صحبت هاي ما پيرامون يكي دو [   "... در تحقيقاتم هيچگونه اعترافي در هيچ مورد نداشتم . گرفتار شدم 
   .] موضوع ديگر ادامه يافت كه در جايش آنرا باز خواهم كرد

من و يكي . ايا را چندان جدي نمي گرفت و با ساده انديشي عمل مي كرد  با تأسف كه اين رفيق  دلير قض
 از داخل ) منحيث يك تن از رهبران ساما (دو رفيق زنداني  به اين نتيجه رسيده بوديم كه خاد  وي را 

اري  صرفاً  بهانه اي براي گرفت، ش ازكشور بود ا خروجةكه نشاندهند  راشناسايي كرده بود و فروش كتاب هايش
   .  نگرددء  تا فردي كه از داخل وي را شناسايي كرده بود ؛ افشاهاش قرار داد

  

   :" واژگون سازي شخصيت "   داكتر واحد رائين ، تحت عمليات - 3

  
 سالي كه از -  بود 1361 بجه روز نهم و يا دهم سنبله سال10 و يا 9درست به خاطرم نمانده كه ساعت 

ه جوزاي گلگونش ، پيدا بود كه محبوسان خونين ترين و پرحادثه ترين و فاجعه بهار سرخ و خونين اش ، از ما
 كه  دروازه  اول پنجره چپ با همان صداي دلخراش -آميز ترين سال را در زندان مخوف پلچرخي  پيشرو دارند 

ه كار و بار  كه ازپيشه شريفانه اش مي شرميد و ب-  باشي قد كوتاه " نداف"هميشگي اش باز شد ، و سر و كله 
عقده و اين جنايتكار پر.  نمايان گرديد  دومية از پس ميله هاي درواز-مي نازيد )  بودنش"باشي"(ناشريفانه 

  : پليد با آواز بسيار بلند ، آگنده از تحقير و توهين آشكار ، صدا كرد 
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واحد كيست بيايد پائين برود كه   [ "بيايه پائين  برُه كه  استخبارات   طلبيستي  شه ! واحد كيس   "
  ] اطالعات  با وي كار دارد 

  . تمام اتاق كه گوش به آواز اين دستيار جالدان پلچرخي داشتند ، در تفكر اندر شدند 
و شخصيت با نام و نشان در جنبش ) دوكتور طب ( رفيق واحد ، مردي با داشتن درجه تحصيالت عالي 

و رجل برجسته سياسي در رهبري سازمان ساما ، در زنداني كه سوسيال كشور ) و دانشجوئي ( محصلين 
امپرياليزم روس  و مزدوران  شرف باخته  خلقي ، پرچمي و خادي اش بر آن حاكم بودند ، از جانب چاكر بي 

 كثيف و ناچيزي در خدمت تسلط ارتش شوروي بر افغانستان قرار داشت  ، ةمقدار و بي سوادي كه به مثابه پرز
  . اين چنين با بي حرمتي ، مخاطب قرار داده مي شد 

هراس ازبرچسپ زدن توطئه گران و جواسيس بي [ داكتر واحد با برافروختگي آميخته با هراس كشنده 
 خاد زندان در مورد شخصيت  ةمقدار درون سلول كه زمينه تبليغات سوء از جانب آنان با چنين مانور هاي رذيالن

د ساخته شده ، تا  وي را عامل اطالعات  وانمود سازند و به هويت و مدارج مبارزاتي و نامور و مبارزش مساع
از جايش بلند  شده با گامهاي نا استوار به طرف دروازه پنجره چپ روان ] اجتماعي اش لطمه اي وارد نمايند 

ري بود كه اين مبارز مي توان گفت كه  نخستين با. شماري از زندانيان به طرف وي نگاه مي كردند . گرديد 
شجاع درآن لحظات حساس تاريخي با چنين  نگاه هاي پرسشگر دوست و دشمن  مواجه شده بود ، تصور و 

عوامل خاد در . گمان دروني هر هم سلولي را تقريباً خطوط متحرك تابلوي چهره اش به نمايش مي گذاشت 
هاي كريه ه انگيزخود را عامدانه در قاب چهرن مذموم و  نيت شوم و وسوسه بر ظقالب هاي چپ و راست سوء 

 اطالعات براي چه وي "به فكر اندر شوند كه  شان نمايان ساختند ، تا ديگران سوء نيت شانرا خوانده بتوانند و
همكار بودن داكتر واحد با اطالعات " ذهنيت به اصطالح   ،در واقع آنان با چنين شگردي خبيثه . "... را خواسته

از طريق حركات ... انسان در اوضاع و شرايط اضطراري و اختناق و . در ميان سلول تبليغ مي كردند  را "زندان
 ويا هر وضع وحالتي را كه خواسته  ، وضع ناهنجار و شرايط خطرناك  ،خودة قسماً نامحسوس عضالت چهر

اجتماعي اند كه عضالت چهره و در اين زمينه سه و يا چهار طيف . نوع خود برساند  مي تواند آنرا به هم، باشد 
كار ه  اين شگرد را ب-" هنرمندانه " و- ، و به سهولت  سايه روشن هاي  قاب سيماي شانرا زير فرمان خود دارند

 ضبط احواالت ، اكسا ، كام ، خادي ها و ساير  اجنت هاي "اعضاي  ( پوليس هاي سياسي. برده مي توانند 
و    ورزيده و رجل سياسيي كاركشته، ديپلمات ها دان تياتر و سينماهنر من؛ ) اطالعات در سراسر جهان 

  . بويژه چپ انقالبي  حرفه اي عناصر انقالبي
هركي حدسي مي زد و . بعد از خروج داكتر واحد از اتاق ، سر سر و پچ پچ و نجوا در ميان سلول آغاز شد 

ظف دوباره و نگذشته بود كه داكتر را سرباز مساعت يا بيشتر يك. زمان به كندي مي گذشت . فكري مي كرد 
ه چهره اي گرفته  اش ب.  هم با همان نگاه هاي پرسشگر مواجه شد ديگرداكتر بار.  بر گرداند " پنجره چپ"به 

وي با . چه رنج بزرگي را متحمل شده است ) خاد زندان(درستي نشان مي داد كه از رفتن اجباري به اطالعات 
 و با چهره اي كه بيشتر به فردي كه سموم شديد در خونش تزريق شده و اثرات  آن سبب گام هاي نا استوار

از چند متري متوجه شدم كه .  و به روي آن نشست رفتكبودي سيماي روشن اش گرديده ، به طرف بسترش 
 روي بسترش بعد از گپ و گفت با رفقا ، بر.  و در زمينه از وي چيزي هاي پرسيدند رفتندبعضي از رفقا نزدش 
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او را صدا .  نزديك شد )نهار  ( نان چاشت. دراز كشيده روي جايي سفيد را بر صورت كبود شده اش كشيد 
  . نشان نداد  خوردنبر روي دسترخوان نشست ؛ ولي اشتهاي  براي  غذا. كردند كه نان تيار و آماده است 

 شنيده " نداف پركينه "بار ديگر آواز آن مدتي  از صرف غذاي بي مزه وبي انرژي زندان  نگذشته بود كه 
همان كسي كه  [ " همو كسي كه پيشتر به استخبارات رفته بود باز بيايه كه استخبارات كارش داره ": شد 

اين بار داكتر واحد از شدت شرمي ] . پيشتر به اطالعات رفته بود باز هم بيايد  كه اطالعات با وي كار دارد 
اينبار هم همان .  پنجره رفت ةاز جايش بلند شد و به جانب درواز. دگرگون شده بود آميخته با خشم كامالً 

. پيكان زهرآگين نگاه هاي كنجكاو و پرسشگر هم سلولي ها بر روي  زخم پيكر شقه شقه شده اش نشست 
 -باشي  روز دو بار هر رو ، فردا و پس فردا و روز بعد آن ، ه ب. به اتاق برگشت ) وقت عصر ( اينبار ديرتر از پيش 

 مي آمد ، و اين مبارز سرشناس راه آزادي مردم را صدا مي - با همان ادا و با همان اطوار رذيالنه و تحقير آميز 
  .زد و با خود به اطالعات  مي برد 

  .دريك متري من بدروز نشسته بود.  دريكي از دفعات زنگه و زمزمه عوامل خاد در قالب چپ باال گرفت 
او [  "  !بي خي كه باز تره خاستن! او كسي كه به استخبارات ميري  "مقدار صدا زد  آن باشي بيحينيكه 

  بدروز در حالي كه  حالت هيجان  .! ]كسيكه به اطالعات مي روي برخيز كه باز هم ترا اطالعات خواسته اند 
ود ، با عصبانيت ساختگي و با آوازي كذائي  به خود مي داد و در نقش يك انقالبي با تقوا و احساساتي در آمده ب

پ نداشته باشه چه مي كنه كه ده اطالعات گاگه كدام  ": كه تا سه چهار متري شنيده مي شد ، چنين گفت 

ناشنيده .  نجيب داكتر واحد از شنيدن جمله اين سياه پوش ناجوانمرد  گرفته تر شد  ة عضالت چهر."...ميره 
 و با خشمي  . آني نشان دادمعكس العملشوار بود ، سخت برافروخته شده گرفتن اين گپ رذيالنه  برايم د

  ـةتوطئ!  چه بد ميكني بدروز  ":  گفتم - طوري كه اخواني هاي درون سلول هم بشنوند -شديد و با آواز بلند 

خته شد سيلي اين جمله كوبنده و افشاءگر ، چنان بر گوش حساس بدروز نوا. " اطالعات را توهم دامن مي زني
 مثل بدروز در  ، نيز خادي" فخرالدينداكتر" بعداً خبر شدم كه[ كه با دستپاچگي و هراس خاموش گرديد 

  ] .كرد  مورد داكتر واحد  ذهنيت سازي و سم پاشي مي
 : شاهپور نزدم آمده گفت. آنان دراين زمينه گفتگو كردند . خود گرفته بود ه  قضيه در بين رفقا رنگي ديگر ب

 با عجله "چه گفت ] اشاره به بدروز[  موضوع براي رفقا غير قابل تحمل شده ؛ شنيدي كه اين رذيل  اين"
 بعداً درباره وي  و يكي دو تاي ديگر ":   وي گفت "رفقا اين بي وجدان را مي شناسند يا نه ؟  ": پرسيدم  

اكتر به اطالعات برود و يا نرود ، و در نوبت  را در مورد اينكه  دتگپ خواهيم زد ، فعالً رفقا مرا فرستادند تا نظر
شدت سردرد مي ه گردد ب او هر وقتي كه از دفتر اطالعات بر مي. بعدي چه برخوردي با باشي نمايد ؛ بفهمند 

نقل به  ( " ....با هيچ كسي نمي خواهد حرفي بزند . شود ، واز شدت درد  دواي مسكن مي خورد و مي خوابد
 در جواب اش  ،ه با كنجكاوي  اوضاع را مي پائيدم و سخنان وي را به دقت مي شنيدممن ك) . قول مستقيم 
 در صورتي كه مالحظاتي در بين نباشد و رفيق واحد هم موافق باشد ، من بعد از صحبت با وي ": چنين گفتم 

 انتقال مي دهم و بر ا ر من  نظرت": شاهپور  گفت  . "، در زمينه نظرم را ابراز ميدارم ، اين بهتر خواهد بود 
  همين حاال با داكتر خودت ، خوب": دقايقي چند نگذشته بود كه  شاهپور دوباره برگشت و گفت .  "ميگردم 

نگذاشتم . نزد وي رفتم . روي توشك خود نشسته بود ه داكتر واحد ب . " را بده   ،  بعداً نظرت واحد صحبت كن
  : نشسته گفتم بر روي توشك اش . كه از جايش بلند شود 
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   رفيق ميدانم كه  چه درد سنگيني را از ناحيه اين توطئه تحمل ميكني ، اگر  موافق باشي لطفاً  بخشي«
جريان را كه در اتاق اطالعات  از تو چه مي خواهند و چه  سوال ميكنند اگرالزم ميداني  تصويري دقيقي از  

 در برابر - در زمينه عكس العمل تو و ساير رفقا - رستي اصل مسايل را در آن اتاق بدهي مي شود به نتايجي د
  . »اين توطئه رسيد 

  :  اش را چنين آغازكرد تداكتر واحد كه بسيار ناراحت بود ، با آواز گرفته در زمينه صحب

در تحقيقاتم .  كه اينها هيچ سندي دال بر ارتباطم با سازمان ندارند بودمگفته    هم برايتكه قبالً  قسمي«
طوري كه چند روز پيش برايت گفتم  فقط نام .  حبس نمايند ا كدام موردي ديده نمي شود كه مرا حتهم

روز اول كه به اتاق اطالعات داخل شدم  آمر اطالعات .  شد ءتوسط خودم افشا... در آن اتاق ) واكمن ( مستعارم 
و . او از من چيزي نه پرسيد .   بر روي چوكي  نشستم"بر روي چوكي بنشين "  :بعد از جور پرساني گفت

 اشاره به  تابلوي  از انقالب  ،  بعد از مدتي سكوت." هوا بسيار گرم شده ": طرفم نگاه كند گفت ه بدون آنكه ب
من  " اين تصوير چه را نشان مي دهد ":  از من پرسيد ،  بودكه بر روي ديوار دفترش نصب شدهكرد اكتوبر 

  حيران ماندم " راجع به انقالب اكتوبر چه فكر ميكني ؟ ": بعداً پرسيد .  كردم برداشتم را از آن تصوير بيان
من  به سياست كدام عالقه اي ندارم ، از  ": در جوابش گفتم . شدت داغ شده بود ه سرم ب. كه چه بگويم 

ه مي شوم ازمن  در هر باري كه به اطالعات خواست".همين سبب كدام نظر خاصي در زمينه انقالب اكتوبر ندارم 
   .» فقط  سه و يا چهار سوال ، آنهم درموارد غير از سازمان ميكند

 خواسته بود ؛  داكتر واحد در رابطه با يكي دو سوالي ديگرآمر اطالعات كه نظر وي را راجع به اوضاع جهاني
  : بعد از پايان صحبت هايش  گفتم من . نيز تماس گرفت 

كمه هم رفته ايد ا هايتان از لحاظ شكليات بسته شده است و شما در مح)فايل(   ببين رفيق جان دوسيه «
من به اين . خودت بهتر ميداني كه آمر اطالعات بدون اجازه روس ها به اين قبيل مسايل پرداخته نمي تواند . 

 - گونه اي ه  ب-نتيجه رسيدم كه  هدف از اين مانور در برابر شما ، اينست كه آنان اوالً مي خواهند كه  به شما 
و شما  حيات خود ، اوالد و همسرتان را در نظر داشته   [*] تيغ برروي گلوي شما قرار گرفته« : بفهمانند كه 

   تا بعد از كمترين حبس دو باره به آغوش ،  ابراز بداريد باشيد و با سر تان بازي نكرده  با دولت همكاري تانرا
  

  
 كه پسر خاله ببرك كارمل مي شود و پست " داكتر برنا "د با خانم از كساني شنيدم كه همسر داكتر واح] *[

به اين ! و تو اي خواننده گرامي . هاي بسيار حساس و مهمي را در دولت دست نشانده  پيش مي برد ، خواهرند 
 ، اين دو داكتر ، اين دو هموطن را چسان محك زده و جايگاه "باجه"مرحله جنگ مقاومت بنگركه  اين دو 

دمي و ضد مردمي هر دو را در برابر ديد  خلقهاي افغانستان به نمايش گذاشت  ؛  بلي ، يكي ساليان سال مر
 بوده و به خاطر منافع سرمايه سوسيال امپرياليزم روس جار زده و با حلق و " كشور بزرگ شورا ها"آستان بوس 

 وگلوي آن ديگري كه عمري را به خاطر مردم اش را فريب داده ،  گفته و"!زنده باد شوروي "حنجره و گلو  
وابسته به امپرياليزم و افشاي رويزيونيزم شوروي رزميده و آزادي خلق ة آزادي مردم اش از سلطه طبقات حاكم

    .و كشورش را فرياد كرده ، در زير تيغ متجاوزين روسي قرار گرفت 
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و همچنان  شما را متوجه  بعد ديگر اين . د گرم و پر مهر فاميل تان ، به اجتماع دوست داشتني تان  برگردي
مانور نيز نموده ، براي تان به زبان بي زباني مي فهمانند كه در صورت عدم تغيير عقيده پيش از نابودي فزيكي 

 چه در زندان ، - "همكاري شما با اطالعات"شما ، شخصيت اجتماعي  و مبارزاتي تان  با تيغ تبليغ  به اصطالح 
رفيق عزيز من  به شما پيشنهاد مي كنم كه شما و رفقا  با اين .   نيز نابود خواهد شد - از زندان چه در خارج 

در . در دفتر اطالعات كه برده شديد ، بطور قطع داخل صحبت سياسي نشويد . قضيه  خونسردانه برخورد كنيد 
 كنيد كه شما آرزو نداريد كه ، نه  ميتفهيمبه آنها  )  يعني عدم عالقه تان به سياست ( واقع  با اين شيوه 

 " واژگون سازي شخصيت "به يقين كه  از اين  پروژه . درپهلوي دولت و نه بر ضد دولت  قرار داشته باشيد 
مرتجعين سنگي را كه "مائو مي گويد    همانطوري كه رفيق .دست آورده نمي تواننده  مطلوب بيجهكدام نت

را  دانند كه اطالعات عوامل خود  اكثر  زندانيان مي، "ان مي افتدعاقبت روي پاي خودش بلند مي كنند 
. هيچگاهي باين شگرد و شيوه ، كه بطور علني و همه روزه  به اطالعات خواسته شوند  ، افشاء نمي كنند 

بد "زودي خواهند فهميد كه غرض ازخواستن هر روزه شما به اطالعات ه شماري از دير باور ترين زندانيان هم ب
 زنداني را در ميان زندان و خارج  سياسي-  و ما همه ، اين شيوه  ترور شخصيت اجتماعي.  كردن شما ست "نام

 تان به ةمن فكر مي كنم كه اطالعات با برخورد خونسردانه شما و عدم عالق.  و رسوا مي كنيم ءاز آن  افشا
واهد شد و شمارا ديگر به اطالعات سياست پاسخ خودش را گرفته به  زودي متوجه اين خبط و خطاي خود خ

هر گاهي كه شما به اطالعات برده شديد با بي تفاوتي و خونسردي يك انقالبي حرفه اي با آ . نخواهند خواست 
  .» . نها برخورد نموده اميد احمقانه  شانرا به يأس مبدل سازيد 

 رفيق نظرتان را با رفقا ": شده  گفت  رفيق واحد اندكي باز ةبعد از پايان ارائه نظراتم متوجه شدم كه چهر
  . از روي توشك اش برخاسته دوباره به جايم برگشتم "...  ببينم چه مي شود ،مطرح مي كنم 

 رفقا قبالً به اين تصميم پافشاري مي كردند كه داكتر مقاومت نمايد و ": شاهپور با من تماس گرفته گفت 
ش به اطالعات ادامه  او تصميم گرفتند تا داكتر كماكان به رفتنبه اطالعات نرود ، همگي نظرت را پذيرفتند 

كامالً  به خاطرم مانده كه اين جنايتكاران محيل كه اوضاع اتاق را شديداً زير نظر داشتند و متوجه  . "بدهد 
 اينبعد از  به اطالعات شده بودند ،رابطه خواستن هر روزه  رفيق واحدشور و مشوره و گپ و گفت رفقا در 

 بعد از اين همه زجر و شكنجه بسيار زياد كه بر رفيق واحد روا داشتند ، همان روز  رفيق  ومشورت وكنگاش
اين وطن فروشان حرفه اي كه به خون عناصر انقالبي تشنه  بودند . واحد را فقط  دو بار به اطالعات  خواستند 

 قبل از - اه دركارشان پيروز  نشوند ، كم از كم هرگ كه دانستند مي) و هم اكنون نيز تشنه خون ما مي باشند ( 
سنگر هايشان و زندانيان چپ انقالبي و ساير زندانيان مبارز آن سلول با اين   وي و اعضاي رهبري ، هم- اعدام 

ة براي تسكين درد زخم هاي چركين و بوگرفت دانستند و اين را امر خوبي مي. مانور زجر فراوان مي كشند 
  ◙ . شانعقده هاي حقارت 
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