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   خاطـرات زنــدان
  

   ) 7 (  بخش  هفتم
2009 -12 -21  

  

  

   :    "....كاالي تانه جمع ُكِنين كه از اينجه مي بريتانه !  اُوي "  -1
  

رفيق . بلي خواننده  گرامي ، ديگر  آن ُغروِفش يك مزدور پر عقده و حقير  در نداف باشي ديده نمي شد 
، با خفت و مذلت ، " اين نابكار از نازدانه هاي حكمتيار است ":  كه مي گفتند) " احد پچق "(ش جنايتكار

وآن .  رسوائي و سر افگندگي ، به دستور باداران روسي اش به قصد كشتن از زندان پلچرخي بيرون برده شد
 خشم و ،ناراحتي و دلهره داد ، و سبب   مي" وزنه"غرور احمقانه اي كه گويا  صداي منحوس نداف باشي را 

مسرت ة كين و نفرت زندانيان مي گرديد ؛ ديگر شكسته و به خاكستر مذلت مبدل شده بود ، كه اين امر ماي
در هر حال با شنيدن صداي اين دستيارك جالدان پلچرخي ، همگي . زودگذر زندانيان  پنجره  چپ گرديد 

صرف كرده بوديم كه آن مزدورك ) به مفهوم متعارف كلمه ( كنم  غذاي چاشت را  فكر مي.  دچار تكان شديم 
كاالي !  اُوي ": كرد ، گفت  جنايتكار با صداي شكسته و ريخته كه بي عالقگي اشرا به دولت پوشالي تداعي مي

   .  "تانه جمع كُنِين كه از اينجه مي بريتانه 
را چنان در هم كوفته بود كه از شدت بيرون بردن رفقا و ساير زندانيان  به سوي قتلگاه جسم و جان ما 

رسيدن و باز يافتن آن حالت . كلي نخوابيده بوديم ه ضربات وارده رواني  شب آن روز سياه و وحشت انگيز  را ب
، كاري بود نهايت  قبلي كه  اعدامي هاي  پنجره چپ را هنوز براي  قرباني در راه منافع روسها صدا نزده بودند

 ناشي از آن كشتار دسته جمعي آزاديخواهان كه بر روان آشفته و خسته و هاي  ناسورِاساساً زخم . دشوار 
رتر از زخم هاي چركين گا و صد ها بار  ماند،  ما وارد كرده بودند ، ده ها بار بدتر، زشت تر و كشنده تر ة افسرد

 آن  وضع  ة آتش گرفتپنجال ... . ي متورم روي تن و بدن ما در جريان تحقيق و شكنجه بود و كبودي ها
 ي  ما كشيده مي شد و لحظه اي نمي گذاشت كه قلباآشفته ، هر آن بر روي  قلب هاي داغديده و پاره پاره 

در بعضي حاالت غير از زندان ، سنگيني اندوه و غم و افسردگي .  و هميشگي خود را بازيابد ورمال ضربان نمان
  -روند ؛ مگر سنگيني اين اندوه   كه آنان به خواب عميق فرو ميگذارد بر تعداد زيادي اشخاص آنچنان اثر مي

سوي ه ي از ميان برداشتن مرداني كه به خاطر آزادي  مردم و كشور شان دليرانه رزميدند و شجاعانه بااندوه 
ال از همين سبب پرنده سبكب. ي ديگربود ا هزار بار سنگين تر و مخوف تر از هر اندوه -قتلگاه گام برداشتند 

 زندان هولناك و تاريك مي ة  آهني در و دروازه و پنجره و دريچ سهمناكخواب كه هميشه از ميله هاي
هر رو ، زندانيان همه از ه ب. هراسيد ، توان  نشستن بر روي مژگان خونين  زندانياني به ماتم نشسته را نداشت 

دست هاي ما . جمع كردن كاال  آغاز شد . ادند جاي نامعلوم افته جاهايشان بلند شده در تكاپوي نقل و انتقال ب
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سرانجام به هر جان كندني . كم توان شده بود ،  بسان  كوچ كشي هاي گذشته  تحركي در ما ديده نمي شد 
  . كه بود اسباب و اثاثيه خود را  جمع و جور كرديم 

  

  :  حركت به صوب نا معلوم - 2
  

 به يكصد تن مي رسيد ، همگي با يك جهان دلهره و تقريباًما زندانيان كه  بلي، خواننده گرامي ، شمار
  . تشويش آماده رفتن به صوب نامعلوم شديم 

شدت مراقب و مواظب ه آنها ب. طرف دهليز  منزل چهارم  ديده مي شد طرف و آن تعدادي سربازان در اين
طرف ه مان ب در زير پاهاي] ان بدپله هاي نر[ پاي كه مي گذاشتيم ، فكر مي كرديم پته هاي زينه . ما بودند 

شماري دچار سرگيچه و سرچرخي .  آغازين پيشتر رفته نمي توانيم ة باال در حركت  است و ما از همان نقط
دو سه  تن كه .  به آن مصاب شده بود ، دور نماندم  انمن هم از گزند اين مريضي كه بيشتر زنداني. شده بودند 

دردهليز منزل . زنجيران در انتقال اسباب و اثاثيه آنان را كمك كردند  همساير.  ، دچار تهوع شدند  بودندمسن 
اول كه رسيديم ، صاحب منصب منحوس با زشتيي كه از باور ناپاكش به امپرياليزم روس بر مي خاست ، امر 

ه با دقت و بعد از پايان  تالشي ك. با اين نوع تالشي كمتر برخورده بوديم . كرد كه ما را  تالشي  نمايند 
كه در رديف اصطالحات زندان جايگاه هولناك اش همواره جلب توجه  - " نام خواني"خشونت صورت گرفت ،

 فرعي ة از درواز"!بلي" و يا "!صاحب"هرزنداني كه اسمش خوانده مي شد ، بعد از گفتن .   آغاز شد - ميكند 
 - ، عبور كرده در ميدان بيروني بالك دايروي  آن حدود نيم متر از سطح زمين بلند بودة   كه زين" 3 بالك"

 ايستاده -كه شماري از  سربازان سر فروخته در مواضع حفاظتي خود  طور مستحكم  ميخ كوب شده بودند  
  .مي شد 

 مي "!بلي"كرد   كه بار احترام را در خود حمل مي"! صاحب" به عوض كلمه  هميشه چپ انقالبيان زنداني
 . ندكرد  جداً خود داري مي-  به مزدوراني كه خود صاحب روسي داشتند -  " !صاحب"مه  و از اطالق كلندگفت

 " ، "صاحب"مي شد عوض   زماني كه  اسم شان خوانده ،شماري از زندانيان غير چپي هم در هنگام نام خواني 
  .     مي گفتند "بلي

نام هايشان خوانده شد ، صاحب منصب بعد از پايان نام خواني و تطبيق لست دست داشته  با زندانياني كه 
: قد بلند  كه سيماي كريه اش  صورت جنايتكاران در حال جنايت را به نمايش مي گذاشت ، با تحكم فرياد زد 

 رو به جانب شمال زندان "!  صف به صف پشت سر يك دگي تان  حركت كنين  !زود باشيد!   حركت كنيد "
 از زمين برداشته مي شد ، توگويي با بوت هاي كف مقناطيسي به پاي هاي  ما به مشكل. در حركت شديم 

، چرا زود   پا هايتان خو نشكسته": آن جالد با خشم و نفرت چيغ زد . روي آهن تسطيح شده درحركت بوديم 
  بنا بر تجويز روسها در 61زندانيان كه به خاطر اعتصاب پرشكوه و با عظمت جوزاي  . "زود راه نمي رِين ؟ 

پايوازان اجازه نداشتند مواد .  يم مواد غذائي قرار داشتند ، بسيار زياد دچار ضعف و كم خوني  شده بودند تحر
 ، همچنان كه قبل از اعتصاب  فاقد كيفيت وانرژي الزم  راغذاي زندان. غذائي براي زندانيان خود بياورند 

از همين سبب زندانيان .  بودند  پائين آوردهلخواه ساعت بود ، به كمترين حد د24وضروري براي يك زنداني در 
  . به تندي گام بردارند  نداشتند كهي رانيرويآن 
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 قلبي كه ضربانش بار بار تند و تند تر شده باشد ؛ سيستم اعصاب زنداني كه از ديدن صحنه هاي انتقال 
 رگ و موي رگش گرگوني شده باشد ؛ جسمي كه در هردسوي قتلگاه دچار تشنج وه ش ب اعزيزترين كسان

شدت هر چه تمامتر دويده باشد ؛ تن و بدني كه به تكان و لرزش و تشنج افتاده باشد ؛ چشمان ه خون داغ  ب
همه  زشتي ها و ناهنجاري ها ، شكنجه ها و اعدام ها و نقل و انتقاالت ، چون دو  ملتهب اي كه از ديدن اين

 دچار   ،يي كه در تقابل و نبرد با انضباط  و دسپلين كشنده تبدار، سرخين شده باشد ؛ عادات و كردار هاة الل
؛ همچنان مغزي كه  به اثر كنش ها ، واكنش ها ، كشمكش ها و منازعات و رويا استحاله و دگرگوني شده باشد 

سو و آزاديخواهاني در غل و زنجير بسته از سوي ديگر، خسته و  رويي ها ، بين جالدان خون آشام  از يك
به حالجي و ارزيابي قضايايي خونيني كه پيهم اتفاق مي افتد و  اثرات رخداد هايي ) به اجبار(ده و  افسرده ش

 اينها سبب تعامالت در سيستم  ة وقوع مي پيوندد ، مشغول شده باشد ؛  همه كه در  اطراف و پيرامونش ب
)  حالت قرار نمي داشته باشد كه زنداني هيچگاهي در چنين  (ورمالحسي و عصبي بدن زنداني گرديده حالت ن

در نتيجه  ارگانيزم وجود به كمي آب مواجه  شده ، ، سيستم هاي  حسي و عصبي وي را دچار اختالل نموده 
. بلي ، در جريان راه پيمايي ، ما دچار تشنگي شده بوديم .  زنداني  احساس عطش و تشنگي مفرط مي نمايد 

فله اي داشت كه توفان صحرا سرسام شان ساخته و كوله بار هر وضع ما درآن لحظات  درست  شباهت به قا
جانب سراب سرسام و ه  در پي آب  بو... شان بركنده و به هرسو لوالنده و پرتاب كرده  كدام را از بر و دوش

  . سرگردان اند 
ن صد چندان در سراسر زندان مراقبت و نظارت بر زندانيا.  بود  شدهاوضاع زندان متشنج تر از هر وقت ديگر

براي تأمين امنيت بيشتر  و باز . استعمار در فكركشتار هاي دسته جمعي بود . شده بود ؛ حتا بيشتر و دقيقتر 
هم بيشتر در زندان ، نياز به نظارت ، نظم و دسپيلين مافوق تصور داشت ؛ زيرا او از واكنش مجموع اسيران در 

ان سال باز هم  برآشفته و خشمگين  شوند و بر خدايان زندان   واكنش ماه جوزا هم بند مي ترسيد ، كه  بسان
دسپلين ونظم و نسق و فشار و ضرب و شتم و تهديد و تخويف و تحقير ، همه و همه  به سبب همين . بشورند 

  . ترسي بود كه جالدان از همبستگي زندانيان  داشتند 
و آلوده به خون خشكيده را خاكپر   ناهموار ، زمين. ما با پا هاي بي رمق و بي انرژي خود درحركت بوديم 

خود ه  را ب شكل اصلي و ديوار  زندان دايروي اصلي  كه سرك باريك ميان بالكمتوجه شديم . مي پيموديم
 ميدان هاي هوائي روسيه تمام حركات ما را ة ظف ، مانند سگ هاي آموزش ديدوصاحب منصب م. گرفته بود 

 شماري از زندانيان با  .با چشمان سگي خود يك يك مارا زير نظر داشتند ان سربازهمچنان . زير نظر داشت 
زنجيران پهلوي خود به آهستگي چيزي هاي مي گفتند ؛ حتا در سيماي عوامل اطالعات هم ناراحتي و هم

ند ، عوامل دولت براي اينكه زندانيان را در حالت اضطراب و تشويش دايمي قرار داده باش. نĤرامي ديده مي شد 
از اعدام هايي سخن به ميان مي آوردند كه  زندانيان بدون در نظر . از اعدام هاي دسته جمعي گپ مي زدند 

در جريان .  مانده اند يكجا به اعدام سوق داده  مي شوند "بي سرنوشت"داشت مدت حبس شان  با آناني كه 
كرديم آن  احساس مي. اندر شده بودند راه پيمودن  به گمان اغلب  شمار  بيشتري  اسيران با همين فكر 

دور سرما در گردش است ، تالش دارد از غفلت ما استفاده كرده ه صاحب منصب خاد به زنبوري مبدل شده و ب
 كردم اي كاش اين توان را مي داشتم كه با تمام قوت سرِ آرزو مي. با زهر كشنده اش خون ما را مسموم سازد 
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مرگ «  بار بر ديوار سنگي  زندان  بكوبم و با خونش بر همان ديوار بنويسم ؛  اين جالد را صدة فروخته  شد
  .» ! برجالد مزدور 

 در "6بالك" ةدايره  زندان كه گذشتيم  دروازازشمال شرق وِتر .  هم عبور كرديم "5بالك" ة از برابر درواز
 "خودش به داخل . داد ) ت ايس( صاحب منصب جنايتكار امر توقف . چند متري دست راست ما نمايان شد 

 عمومي ةكوله بار خود را بر روي زمين مقابل درواز. ايستادن با چنين وضع دشوار بود .  رفت " 6بالك 
 به وزارت داخله ، "4بالك"زندان بزرگ دايروي و ] *[  " تسليميةدور"كه بعد از  [  گذاشتيم "6بالك"تعمير

هر كدام ما با كنجكاوي  به ] .  قومندان عمومي آن زندان گرديد - و قرارگاه عليشاه وجدان   آن مقر" 6بالك"
 انتقال اعدامي ها ديده مي ةيم تا ببينيم كه موتر هاي  سربستكرد طرف زير چشمي نگاه مي طرف و آن اين

از نبودن موتر هاي اعدام نوعي احساس .  در آنجا به چشم نمي خورد يشود يا خير ؛ مگر كدام عراده موتر
  . زود گذر براي ما دست داد آرامش

شايد  دهمين . ، دور مي زد  دقيقه گرد به كندي بر روي صفحه  زندان مدور كه  ساعت  ناميده مي شد
به . دورش را پيموده بود كه آن مزدور سياه روي با لست دست داشته اش از دروازه عمومي آن بالك خارج شد 

 كه (له بار هاي خود را از روي زمين كَند و كَپر و خاك آلود كو. ما امر حركت به طرف غرب زندان داده شد 
 با همان وضعيت برداشته) داد   امين را مي-بوي نم و خون كشتار هاي دسته جمعي توسط دولت  تره كي 

 ما درحركت بودند و دو سه تن از آنان در پيشاپيش ة قبلي در حاليكه سربازان در دو طرف صف هاي بسته شد
استاد صديق كه جزء صف سه چهار نفري بود و نا . ميداشتند ، به طرف غرب راه ناهموار  روان شديم ما گام بر 

كردند گفته بودند   كه در كارگاه كار مي  كارگراني": آرامي در چهره وي نيز ديده مي شد ، به آهستگي گفت 
هم به همانجا مي برند  لي كه ما را برده اعدام كردند ؛ مث"1بالك"كه بهمن صاحب و رفقايش را در پشت ديوار 

در چنين حالت كه زندانيان نمي دانستند  چه سرنوشتي براي آنان تدارك ديده شده ، استاد صديق خبر   ."...
 "كارگاه" ةبه نقل از زندانيان تسليم شد] ** [ديوارله ميان همين دو ـاي ساوو را در فاصــدام رفقــانتقال و اع

تداعي  اعدام  فرزندان .  در ميان ما پخش كرد - خط تبليغاتي خاد در زندان بودند  كه شايع كننده -] 1[
  ي  تشويش و اضطراب سنگين ما احماسه آفرين خلق هاي افغانستان ، و فكر بردن ما هم بدآنجا ، بر كوهواره 

  سختي كه به  سنگينيبا گام ها.  نمايان گرديد "1بالك"فاصله اي ، ديوار بد هيبت   بعد از پيمودن . افزود 
  

  

  
زماني كه يك ارگان دولتي وسايل  و اثاثيه  اضافي و جديدش .  اصطالح  اداري است " تسليمية دور"_ ] *[  

 جريان  سپردن مي را بر طبق درخواست مقامات باالئي  بايد به كدام ارگان ديگر دولتي بسپارد ، به همين
  ." تسليمي ة دور"گويند  

  
 و ديوار اصلي زندان كه بلند تر از همه ديوار ها بود فاصله بيشتر از طول ميدان " 1 بالك"ميان ديوار] **[

 - و محلي بود خلوت ، كه گاهگاهي يكي. باسكتبال هر دو ديوار زندان را  در رويا رويي هميشگي قرار داده بود 
  . نوب زندان مي رفتند دو سرباز از آن راه عريض و طويل عبور مي كردند و به برج هاي مراقبت سمت ج
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 بزرگ آهني آن ةدربرابر درواز. به فاصله  دو متر  دورتر از آن روان بوديم  برداشته مي شد ، موازي با ديوار  و
ر زمين ـ خود را بةهمگي ما به آرامي اسباب و اثاثي. صاحب منصب خاد  امر توقف داد ، بالك كه رسيديم 

      .]*[س راحت كشيديم ـار نيست ؛ نفـي در كدامـالً اعـه فعـيم و از اينكـگذاشت
  

  ) :سمت شرقي  طبقه سوم  ( " 1 بالك"  - 3
  

را بر سر دار داشت ، به داخل اتاق نگهبان دروازه كه  جالد سر فروخته كه به يقين آرزوي ديدن سر ما
دتي نگذشته بود كه از م.  بزرگ آهني آن بالك اعمار شده بود ، رفت ة و نزديك  درواز"1بالك"متصل به ديوار 

شمس الدين بيرون . دربان ، در آهني را گشود . پس ميله هاي دروازه  سر و كله قومندان بالك نمايان شد 
.  شد  بعداً داخل اتاق نگهبان.  هر زنداني را از نظر گذراند ةسيماي خاك گرفت، بالك آمد و با نگاه يك قصاب 

.  خارج شدند   از اتاق نگهبان"1بالك"ت و قومندان زشت خوي چندين دقيقه بعد ، آن صاحب منصب بدطين
 خود قرار " كور"در برابر چشمان   آنرا بلند كرده  ، محكم گرفته بودانشانگشتبين شمس الدين لستي را كه در 

 گوش كنين نام هر كس را كه خواندم نام پدر خوده بگويه و ":بعد از لحظه اي سرش را بلند كرده گفت . داد 
هر زنداني بعد از شنيدن اسمش ، نام پدرش را گرفته با . "نام خواني"شروع كرد به .  " !از داخل بالك شوه ب

 آن ة بعد از آن در پشت درواز.  داخل مي شد "1 بالك"اسباب و اثاثيه اش  از ميان جمع خارج شده ، به درون
 و كوله  ،يافت آخرين بندي هم داخل بالك شد كه پايان " نام خواني". شد ، تا تالشي شود  بالك ايستاده مي

تالشي با دقت عجيب و بي سابقه اي به پايان . بار خود را باز نمود كه جالدان با اشتياق مفرط آنرا تالشي كنند 
 چيزي غير "  اشرار "هرگاه سربازي  از ميان اسباب و اثاثيه « رسيد ، توگويي به سربازان وعده داده شده بود  

ترفيع  نموده  مستحق چند ماه معاش رتبه خرد ضابطي به ) قلم هم چيز غير قانوني بود ( يدا كند قانوني پ
  .» هم مي شود يبخششي  و رخصتي تفريح

 شمس الدين. سربازاني كه تا اينجا امنيت ما را گرفته بودند دوباره به جايگاه اصلي شان برگشت داده شدند 
    يد ـباش  زود " : رد ـر كـده بود ، امـس وي شـ نج"يتـشخص" جزايـ اليتءزـكه ج با خشونت هميشگي

  

  
گري و جلب ترحم خواننده نبوده ؛ بلكه هدف ز جريانات انتقال زندانيان تصوير غرض  اين قلم ناتوان ا-] *[

ن زنجيرانش  ماهيتاً همسااحساس و عواطف ساير همبندان و هم، اگر بتواند احساس اش را كه با  شريفانه آنست
و نفرت و انزجار و انتقام  آنانرا  از .  مي باشد ، به خوانندگان با درد ، متجسس و كاوشگر و عدالت خواه  برساند 

در ) سالوسانه(كه پيوسته آزادي و دموكراسي و صلح و آشتي و رفاه و همزيستي انساني را ( اين جالدان تاريخ  
و هم ) تكب جنايات مدهش و فاجعه انساني در كشور گرديده ميان مردم تبليغ و ترويج مي نمودند و بار ها مر

 -اكنون  اين غداران تاريخ براي پيشكش و فروش  خود به امپرياليزم امريكا  به تبليغ  چنين  امري  مشغولند 
  كشاندن اين جانيان  در خوانند گان بادرد   مردمةمحاكممعطوف سازد ، تا احساس شريفانه انتقام از طريق به 

  . يدار بماند و فروكش نكند  ب
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بجايي هاي قبلي تجربه  پيش از امر اين ناكس مزدور ، زندانيان كه از نقل و انتقاالت و جا.  "! حركت كنيد
جانب زندان مورد نظر حركت داده مي شوند ، ه  و ديده بودند كه بعد از هر تالشي به شتاب ب ،كافي  داشتند

 و ناراحتي اسباب و اثاثيه و محتواي بكس هايشان ؛ همچنان لباس خونيجگرهريك بعد از پايان  تالشي ، با 
 با دست هاي  مزدورانهايي كه نيفه و درز تنبان و پس يخن  و دهن آستين پيراهن هايشان  در اثر تالشي

  درهم و برهم شده بود ، همه را با نفرت و خشمي كه از لرزش  انگشتان شان پيدا بود ،كثيف شان آلوده و
  . در حركت شدند "1بالك"طرف جنوب صحن ه مرتب كرده بودند ، ب

. ، امر توقف داد رسيد  "1بالك"پيشاپيش ما قومندان بالك روان بود ، به مجرديكه نزديك زينه تعمير 
 كه در دور و پيش ما قرار گرفته بودند ، همچنان "1بالك"شماري از سربازان . خودش به داخل بالك رفت 

 چهار تن سرباز كه در پشت سرش  قرار -شايد ده يا پانزده دقيقه بعد شمس الدين  با سه . دند ايستاده مان
روي ه  سانتي متر بلندتر بود ، گذشته  رو ب75 كه از سطح زمين حدود " 1بالك" تعمير ةگرفته بودند ، از زين

 و از روي آن نام ،ها برداشت يك ورق  را از ميان آن. ش  ديده مي شد  الست هاي در دست. ما ايستاده شد 
 بعد از . و چند تن زنداني ديگر را خواند، توخي   ، استاد صديق قبين آقاي ح،استاد دوست ، جبران صاحب 

سرباز ناكس با تحكم .  داد آبي شويم ، لست را به سرباز چشم "1بالك"آنكه به ما امر كرد كه داخل دهليز 
خواجه  ( قومندان عمومي زندان پلچرخي  ة آن دروازچپ را كه به طرف  دهليز"!  از پشت مه بيائيد ":  گفت
 در چهار راه دهليز به سمت چپ پيچيد ، و زينه آبيسرباز چشم . موقعيت داشت ، عبور كرد ) محمد وفا  عطا

ماهم با كوله بارهاي . از مقابل اتاق نگهبان طبقه دوم هم گذشت و به زينه طبقه سوم باال شد . را پيمود 
 اتاق نگهبان منزل سوم ة تا به مقابل درواز ،سنگين خود از پي اين نانجيب روان شده پته هاي زينه را پيموديم

كه و خشن بود نگهبان دهليز ما بود ، قد ميانه داشت ،  منزل دو  ، كه در سمت غربيآبياز چشم سرب. رسيديم 
 برخي از  كه اسمش حامد بود ،او را. از ديدن پوست سفيد رويش  بيننده دچار چندش و اشمئزاز مي شد 

گونه اي ه وشيد زنداني را ببه هر بهانه اي مي ك. از اعضاي پايدار خاد بود .  مي گفتند "مدير صاحب"زندانيان 
آب خوده  پف پف كده مي  "وي با كنايه موجب اذيت شماري از زندانياني كه طور معروف . تمسخر كند 

اين آبرو باخته  شامل تيم آمادگي . وي مي دادند  ه  مي گرديد ؛ نه آناني كه جواب دندان شكن ب"خوردند 
 ةدرواز. را نسبت به ساير جالدان آن تيم  بلندتر مي شمرد  و يك سر و گردن خودش  .زندانيان اعدامي  بود

  .لحظه اي بعد وي با سرباز نگهبان آن منزل بيرون آمدند . اتاق نگهبان را باز كرد و داخل آن شد 
  

  :  كوته قفلي سمت  جنوب  -4
   

. اورا شناختيم  ما  ،به مجرديكه از اتاقش بيرون شد. نگهبان منزل سه سمت شرقي ، اسمش غالم علي بود 
رنگش اندكي . نامبرده قد كوتاه داشت .  آمادگي زندانيان براي  اعدام شامل بود   تيم وي  نيز در جمله جالدان

با زنداني حرفي اضافي نمي . ميداشت  چهره اي آرام  و نگاه نافذش زنداني را به تفكر وا. به زردي متمايل بود 
در روز هاي پايوازي كه كاالي زندانيان را از پايوازان مي گرفت و آنرا . ود مي كوشيد زنداني از وي آزرده نش. زد 

وي كه آدمي سنگين و با تمكين مي نمود ، به . كرد  به زندانيان مي سپرد ، با نوعي مهرباني با آنان برخورد مي
ربازاني كه زندانيان را كرد كه از سرباز بودن در زندان  آنهم در گروه س زبان بي زباني  به زندانيان تفهيم مي
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 تحويل مي دهند ؛ راضي نمي باشد و از روي " اتاق كنفرانس ها "براي  اعدام  از سلول هايشان بيرون كرده به
خواست از جانب زندانيان آزاد شده  ين شيوه مياشايد هم با ... .  ننگين گمارده شده ةاجبار به چنين وظيف

 دهليز ةدروازه پنجر.  آشنا بود چهره هاي ما برايش كامالً! ه وي نگردد درخارج از زندان ، كدام صدمه اي متوج
 ".  بطور بسيار محكم و ظريف ساخته شده بود ، باز كرد "گارگاه زندان "را كه توسط زندانيان تسليم شده در

رخ به طرف بعداً به غالم علي گفت كه دروازه اول .   را خواند قبين نام جبران صاحب و آقاي  ح"مدير جالد 
هشت سلول انفرادي يعني كوته قفلي طرف دست چپ  به طرف شمال زندان موقعيت [ شمال را باز نمايد 

سرباز دروازه بسيار ] داشت و دريچه گك هاي سلول هاي مقابل آن كوته قفلي ها  به طرف جنوب باز مي شد
بعداً دروازه كوته قفلي را .  اتاق بروند داخله  جـالد به آن دو گفت كه ب حامدمدير. سنگين سلول را باز كرد 

. روي آن داخل شويم ه ب آنگاه به استاد دوست و استاد صديق و من اشاره كرد كه به درون كوته قفلي رو. بست 
در داخل اتاق به جز دو .  لفت مانند آن بسته شد ةهر سه ما يكي پي ديگر به آن سلول داخل شديم ، درواز

كه در جلد اول خاطرات   قسمي"1بالك "سلول هاي سمت شرقي. ديده نمي شد  جوان زنداني كسي ديگر
 اندازه و به  .زندان  نيز بر روي نقشه نشان داده شده ، سه توشك درسطح آن به سادگي پهن شده مي توانست

دو چپركت دو طبقه يي را دراتاق . داشت ] سفره[ كمتر از يك توشك هم جاي براي پهن كردن دسترخوان
جنوب وضعيت داده شده  - شكل شماله و چپركت دومي ب ،  غرب- شرقبه شكل يك چپركت . اشته بودند گذ

يكي آن از بر و ديگرش از درازي در . طوري كه هر دو چپركت با ديوار سمت جنوب اتاق  تماس داشت . بود 
ه درون سلول بتاباند ؛ قرار برابر دو پنجره گك كه چشم تنگ آنها  به آفتاب اجازه نمي داد كه نور بيشتر را ب

نخستين زنداني كه به داخل سلول . يك توشك هم متصل به ديوار دهليز بر سطح اتاق ديده مي شد . داشت 
 استاد صديق بود كه به چستي و چابكي بخشي از اسباب و اثاثيه خودش را بر روي  منزل دوم  ،پا گذاشت

ه كوله بارش را بر روي چپركت دومي و در منزل بااليي آن نفر بعدي استاد دوست بود ك] . 2[ چپركت گذاشت
درطبقه اول هر دو چپركت  بستره هاي دو جواني كه پيش از انتقال ما به  منزل  سوم ، در همين . بجا كرد  جا

   كه بر سطح اتاق پهن شده بوديناچار ساز و برگم را بر روي توشكه من ب. اتاق بودند ، به نظر مي رسيد 
از شدت خستگي  پلك هاي چشمم بر .  و خودم هم بر روي توشك نشسته به ديوار سلول تكيه زدم ، گذاشتم

 با هيجان  در حالت نيمه خواب و نيمه بيداري بودم كه  استاد دوست مرا مخاطب قرار داده. روي هم نشست 
ركت بخوابم  وشما بر  براي من مشكل است كه  باالي چپ، توخي صاحب  مرا ببخش كه متوجه نشدم ":  گفت 

 بخواهد ، توشك خود را از روي ياين رفيق مهربان بدون آنكه  نظرم را در مورد تبديلي جا . "روي زمين
تأكيد كردم . من اصرار كردم كه وي خودش را زحمت ندهد . چپركت برداشته آنرا بر روي  سطح اتاق گذاشت 

وي كه شخصيت بسيار محكم و استوار داشت و با رفقا . كه براي من همين گوشه اتاق بهتر ازهر چپركتي است 
بستره ام را گرفته بر روي چپركت . نپذيرفت . خودش  برخورد مي كرد ه با مهرباني و صميميت مختص ب

  ◙  .بجا كردم   اثاثيه  باقي مانده را خودم به زير چپركت جا.  گذاشت 
  

 
 
 
 
 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   دوم                                                        جلـد  

 

 
 

   

 

 

9 

 

  )هفتم(توضيحات بخش 
����������  

  
  : اي برخوردم كه بايد مختصراً به آن  پرداخت  ئله ، به مس" كارگاه زندان " ة مين  در ز- ] 1[

 بر روي صفحات انترنت بر قرار گرديد ، در پي آن  به  شكل  كتاب "خاطرات زندان"بعد ازآنكه جلد اول 
 كه - حرارتي دست نشر سپرده شد و تعدادي از آن  براي  رفقا  و دوستان ارسال گرديد ، استقبال پره هم ب

عمل آمد ، كه سبب خشنودي  وي ، از كاري كه ه  از انتشارآن ب-هيچگاه درذهن نويسنده هم خطور نمي كرد 
  .به انجامش مبادرت ورزيده ؛  گرديد 

. صداي تيلفون بلند شد .  بودم  خاطرات زندان) بخش هفتم  (در ماه گذشته ، هنگاميه مصروف نوشتن 
 ببخشيد من با آقاي توخي  مي ":   از آنطرف سيم شنيده شد آوازيد از گفتن بلي ، بع. گوشي  را بر داشتم 
چه فرمايشي داشتيد ؟ .  بلي، بفرمائيد من توخي هستم ":  با لحن آرام و صميمانه گفتم "توانم صحبت نمايم 

رخاطرات زندان  شما د": را منعكس مي كرد و ارتعاش هم داشت ، گفت  گوينده با صدايي كه اعتراض اش . "
سلماني ها را همكار . تان به ما سلماني هاي درون زندان توهين كرديد ، همچنان به كارگران كارگاه زندان 

يك سلماني  بيچاره براي اينكه چند . اين درست  نيست . اطالعات زندان خطاب كرديد و كارگران را تسليمي 
ش در خارج از زندان بفرستد ، شما ، آنها را همكار اطالعات  ا ن در زندان پيدا كند و آنرا براي  چوچ و پوچارِق

چند وقتي در اتاق هاي عمومي سر و ريش محبوسين را تيار مي . مسلك  خودم سلماني است . نوشته ايد 
كردم ، بعد از آن از روي مجبوريت در گارگاه زندان شامل شدم ، تا از زندان خالص شدم در آن كارگاه كار مي 

كار خوبي . و حاالهم هستم] ش با خــاد چيزي نگفت ت ااز ضدي[  من ضد خلق و پرچم و روسها بودم .كردم  
 او كه از " چه ميشود ، اگر اسم تانرا بگوئيد ":  بدل نموده  از وي پرسيدم " گل"را به   ؛ گپ اش"... نكرديد 

مهم  ، كدام مشكل را حل نمي كند  فهميدن نامم ": ، در جوابم چنين گفت  پرسيدن نامش ناراحت شده بود
در ضمن .  "... كه شما حق تلفي در مورد  سلماني هاي درون زندان و كارگران بيچاره نموده ايد اين است

 نمبر تيلفونم را از ": صحبت با اين آدم ناشناس ، كه نفهميدم از كدام كشور تيلفون مي كند ، از وي پرسيدم 
ش را  ا دروغ ."  يكي از دوستانم آنرا از طريق انترنت پيدا كرد": وابم گفت   در ج ."دست آورديد ؟ ه كجا ب

 واسكت .پيرهن و تنبان سفيد برتن داشتيد .  من شما را در زندان چند بار ديده بودم  ": ناديده گرفته گفتم 
، بروت هاي  و يك دستمال  سندي و يا ابريشمي نازك هم بدور كردن تان ديده مي شد  ، سياه رنگ بودتان

من  نشان داد و گفت كه اين شخص ه در هنگام تفريح شما را يكي ازدوستان ب. تان هم سياه و كوتاه بود 
 در كدام اتاق عمومي سرش را تيار كرده بوديد و از زبان تان  شنيده بود . در كارگاه كار مي كند  .سلماني است

خاطرم آمد كه  يك زماني در جاده اندرابي ه را ديدم ، بدر همان وقت كه شما . كه خوشبيني به چپي ها داريد 
 در دكان يك سلماني  كه مردي " شاه دوشميره ولي " نزديك مسجد " آب واليتي فروش"پهلوي  دكان 

 نه ":  وي با گرفتگي گلو و ناراحتي كه از آهنگ صدايش نمايان بود ، ابراز داشت  ."كرديد  شريفي بود كار مي
من خودم برايتان گفتم كه سلماني هستم  ديگرش مهم نيست .  شما  فكر كرديد نيستم  من آن شخصي كه 

 اگر تحصيالت عالي ندارم چند صنف ": ، او عالوه كرد "كردم و يا نمي كردم  كه من در كدام دكان كار مي
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 امكان دارد ": پرسيدم را بريده از وي   گپ اش ،خاطر آنكه مبادا گوشي را بگذارده ب . "... مكتب را خوانده ام 
  اين شخص كه نمي خواست هويتش نمايان  گردد ، "برايم بگوئيد كه شما در كدام رابطه محبوس شديد ؟ 

وي اجازه ه  سازمان بآن از آن نام برده افزود كه ]ساما  [  انقالبية براي بد نام كردن يك سازمان رزمند
  : گفتم  برايش . كاركردن در كارگاه زندان را داده بود 

   من با هيچ قشر و طبقه زحمتكش مردم خود كدام دشمني  ندارم ، همچنان كسب و كار و فن! هموطن "
 -ضرورت به تفصيل بيشتر در باره تفكرات سياسي .  قدر و احترام مي نگرم يا آنان را به ديده و پيشه

يفي كه شما در آن قرار داريد و يا كدام شما نبايد استنباط كنيد كه  من با ط.  ايدئولوژيك خود هم نمي بينم 
 من فقط با خاينان به مردم و كشورم  . نادرست و خطا است اين كامالً. طيف ديگري از مردمم  دشمني دارم 

  تذكر پيشه آن زنداني كه  سلماني بود و براي اطالعات زندان كار مي كرد ، در كتاب خاطرات .دشمني دارم 
 بود تا آن بخش از خوانندگان كه سطحي نگرند بفهمند كه خاد چگونه از برخي زندان  از اين سبب ضروري

 خوبي شده  مي تواند براي دريافت اطالعات ، كار مي   از اقشار زحمتكش كشور كه شغل شان پوشش ،افراد
   . "گيرد 

  : از وي خواستم . بعداً در زمينه برايش توضيحات بيشتر دادم 
ن را در كارگاه زندان ، در آن محراق اطالعات كه الچك و زوالنه و دستبند در صورتي كه كاركردن تا« 

براي زندانيان و در و دروازه و پنجره  براي زندان ، و چپركت براي زندانيان و سربازان و صاحب منصبان زندان و 
داند و من را  ، براي رياست هاي خاد مي ساختيد ،  برحق مي... قشله هاي عسكري و ميز و چوكي و الماري و

مقصر، لطفاً   نقد و نظر تانرا با ذكر نام و هويت اصلي ؛ همچنان اسم سازماني كه عضوش بوديد و برايتان اجازه 
من . كار كردن در كارگاه زندان را براي پول درآوردن از دولت دست نشانده داده بود ؛ بنويسيد و برايم بفرستيد 

تا نوشته تان را در همان سايت هايي كه خاطرات زندان را . دهم  ان ميل و آدرس پستي ام را برايتيآدرس ايم
و يا هر سايت و نشريه اي كه خودتان . دست نشرسپرده ام ، آنرا نيز در همان سايت ها  منتشر نمايم ه ب

  .    »تا نظر ساير خوانندگان در زمينه چه باشد. هم  به جواب آن خواهم پرداخت   من. بفرستيد ،خواسته باشيد 
تذكر داده ام ،  طرز ديد و ارزيابي ام  از ) در بحث مربوط به كارگاه زندان ( و اضافه بر داليلي كه در كتاب 

را كه در   زندان را خدمت وي عرض كردم كه نه تنها قناعت نكرد ؛ بلكه داليل و براهيني"كار دركارگاه "
  . ون را با عصبانيت گذاشتوي  گفته شد ، آنرا نيز رد كرد و تيلفه جريان صحبت ب

بعد از تجاوز اخوان به كابل ، به باند . اين شخص در آن زمان با اطالعات زندان همكاري مي نمود 
چند خانه را در كابل ) بنام همان سازمان چپي(مدستي عناصر مثل خود  ه مسعود پيوست و به- جمعيت  رباني

    . در اصل دزدي كرد،"مصادره"گويا 
با نفرت و  -  ءبدون استثنا -انقالبي و بخش هاي مركزي تمام سازمانهايي كه زنداني بودند تمام طيف چپ 

 كه كساني براي ( ساما ة رهبران جاويدان شد. انزجار كاركردن زنداني در گارگاه زندان را تقبيح مي كردند 
 س ، شاهپور قريشي و ديگرانير نادرعلي ، داكتر واحد ، ميروين بخصوص انج)تبرئه شان به آنان تهمت مي زنند 

  .كردند    كاركردن زنداني  در كارگاه زندان را با تنفر رد مي،
(  كه با يك تن از اعضاي مركزي سازمان آزاديبخش مردم افغانستان-  سال پيش  چند -در خارج از زندان 

ظرش را  در زمينه  صحبت كردم و  ني رويا رو"در كارگاه زندان "در مورد كاركردن زندانيان چپ ) ساما 
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 به افغانستان تا هم اكنون بر ضد ء كه از آغاز لشكر كشي امريكا و شركاهاين رفيق دلير و رزمندخواستار شدم ، 
 ؛ رفتن به كار گاه زندان و كار كردن در آن داشته بي هراس مي رزمد اصولي   موضعءكشور و شركا تجاوز آن

  : ار داشت شدت تقبيح كرده اظهه محل نهايت پليد را ب
    . »سازمان ساما هيچگاهي به اعضاي زنداني شده اش  اجازه كار كردن در كارگاه زندان را نداده است «

كار كرد ، كارگران تسليم شده بعد ه  آغاز ب"كارگاه زندان" زماني كه 1359در درون زندان در اوايل سال 
ي حقارت به جانب ازندانيان همه با ديده . آمدند از پايان كار درآنجا براي خوابيدن در اتاق هاي عمومي مي 

باد ه شماري از زندانيان با كنايه و اشاره ، تسليمي هاي كارگاه را ب.  آنان نگريسته از آنها دوري مي كردند 
 "با( عمدتاً روي همين منظور اطالعات زندان از خوابيدن شبانه آنان در اتاق هاي عمومي . گرفتند  تمسخر مي

برخي از . جلوگيري نموده  اتاق خواب آنان را جدا كرد  ) " زندانيان اصالح ناپذير" و "ي فرهنگ اشرار ب
كارگران كه گويا از كار بركنار شده دوباره به اتاق هاي عمومي فرستاده مي شدند ، زندانيان با نفرت و انزجار از 

،  پي به ماهيت آن   كار در كارگاهچند ماهاز فقط يك تن از چپي ها بعد [ نزديكي با آنان  اجتناب مي ورزيدند 
  ] .  برده  آنجا را ترك كرد

خاطر خدمت به تجاوز ه  كه جنايتكاران باند دموكراتيك خلق و پرچم و خاد ب" عجب زمانيست نازنين "
 آلود  خون شكسته ووبال پر)  شن ايعني خدمت به امپرياليزم جنايتكار امريكا و دستيارا( دومي به افغانستان 

شان باز شده ، نه تنها در صدد تبرئه خود برآمده اند ؛ بلكه  به نقد از مردم آزاديخواه افغانستان و فرزندان  مبارز 
 مي اءدست شان كه جنايات مدهش و كشتار هاي دسته جمعي آنها را در كشور ، بي رحمانه افشه و قلم ب

 آنان ة وشان جنايتكار ، هواداران آبرو باخته و شناخته شدسي از همين وطن فرأته ب.  نمايند ؛ هم پرداخته اند 
 با پر رويي و ديده  ،هم در صدد تبرئه اعمال و كردارشان برآمده ) " كارگاه زندان"يعني زندانيان تسليمي ( 

دفاع برخاسته ، ه  خود با جالدان و آدمكشان زندان  مخوف پلچرخي  بةدرآيي از همكاري و همياري نوكر منشان
 "به اصطالح  مورد ]   خود ة تحريك هم انديشان پشت پرده ب[ گر اعمال و كردار ننگين شانرا ءبارزين  افشام

   ) ! ؟  (  . ؛ حتا تهديد تلويحي قرار مي دهند " انتقاد" و "نقد
  دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم  روسيه كه به خاطر تقويه بنيه مالي اش صرفنظر از ساير راه هايي

در هنگام تالشي خانه ها هم  پول نقد و زيورات و اشياي قيمتي آنان را  گويا . كه از مردم پول مي دزديد 
 و در ، عريضه چاپي براي مالقاتي با زندانيان را باالي پايوازانشان مي فروخت ة ؛ حتا  ورق(  مي كرد "مصادره"

نند سرقت صد ها مليون افغاني و دالر ازسراي بسا موارد از طريق خادي هايش دست به سرقت هم مي زد ؛ ما
، براي " اشرار بي فرهنگ" براي ، چه  منظوري حاضر  شده بود  روي ، ) خشتي  تاير فروشي مقابل مسجد پل

 و  ، بسازد"كارگاه "آناني كه بر ضد وي  جنگيده  و گرفتار شده بودند ، در داخل كام و دهان و دندان هايش 
 تا  ، افغاني در اوايل كار و بعد از آن1200براي آنان معاش ماهوار حد اقل .   فراهم نمايد  آنانرايوسايل راحت

 -  كه در مقايسه با معاش ماهوار يك مدير رتبه پنج يك وزارت پول قابل توجهي بود-  افغاني3500بيشتراز 
 "بي كه با نيت خدمت ازچه دولت خو.  نمايند "كمك"بپردازد كه به فاميل هاي خود درخارج از زندان گويا 

 ، نه تنها غم بي پولي و مفلسي آنانرا خورده بود ؛ بلكه ناميده "زندانيان  مستمند"آنان را  ، "اشرار بي فرهنگ 
ش،  اتاق  ا هر كارگر با فاميل"خلوت"غم دوري آنان از آغوش گرم فاميل هاي شانرا نيز مد نظرگرفته ؛ براي 

 كه بر روي  عكس -  " 2 بالك" و "1بالك" روي ديوار هايه دان دايروي رو بهاي جداگانه ، درجوار ديوار زن
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) انجنير بري عثمان (  يك زنداني تسليم شده و مشهور ة طبق نقشه داده شد- وضاحت ديده مي شود ه زندان ب
  !عمار نمود ؛ اِ

ؤجز و فشرده ش بطور م ا و كارگران"كارگاه زندان" درمورد "خاطرات زندان" من در جلد اول كتاب 
ش بعد از  اوقوع مي پيوست ؛ و اينكه كارگرانه متباقي اتفاقاتي ننگيني كه درآن محراق اطالعاتي ب. پرداختم 

 .رهائي از زندان به چه كار و كرداري مشغول شدند ؛ باشد سرجايش  

  
ن منظور  چپركت هاي دو طبقه يي توسط كارگران تسليم شده به دولت دست نشانده شوروي به اي- ]2[

 زنداني جاي داده شود  كه فاصله 12 توشك را داشت 6  نجايش مثالًگ تا در يك سلولي كه ،ساخته شده بود 
زنداني منزل اول در طول روز  براي .   سانتي متر بود75 آن در حدود دوم دو چپركت  با طبقه  اولسقف طبقه

در چنين حالت  موره هاي . ه نگهميداشت بايد سر خود  را در حالت خميد، اينكه سرش به سقف  نخورد 
دفعات از ه نگام  شب ب ههمچنان زماني كه زنداني منزل بااليي در طول روز و يا به.  گردن وي صدمه  مي ديد

چوكات  چپركت پائيني بگذارد و با ة وي ناگذير بود دو انگشت  پايش را بر گوش. چپركت خود پائين مي شد 
اين شكل باال شدن سبب ناراحتي زنداني كه در طبقه  اول . ركت خود قرار گيرد به روي چپ دوباره يك تكان

بخصوص در هنگام شب كه زنداني از باالي چپركت  پائين مي شد و يا بر . شد  چپركت خوابيده بود ، مي
ب چنين حد بخشي پالن شده از جان اين. ش باال مي شد ، در اثر تكان شديد وي از خواب مي پريد  اچپركت

 با دور خوردن و پهلو گشتن يك  و باشندهتا زندانيان خواب آرامي نداشت لين زندان صورت گرفته بودومسئو
 سبب برخورد  لفظي و بعضاً موجب برخورد فزيكي ميان دو اين مشكل اغلباً. زنداني ، دومي ازخواب  بيدار شود 
روزي يك .  اين نوع چپركت ها شكايت داشتند زندانيان اكثراً از .ي مي شد اهمسايه در يك چپركت  دو طبقه 

. صحبت كرده بود ) خليل از باند حفيظ اهللا امين جالد ( زنداني گفت كه در مورد اين مشكل با يكي از كارگران 
 براي كارگران هدايت داده اند كه چپركت ": وي كه از دولت كارمل دل خوشي نداشت  به زنداني گفته بود 

ربازان زندان پلچرخي و رياست هاي خاد و قشله هاي عسكري را با فاصله بيشتر بين هاي صاحب منصبان وس
 "دو طبقه بسازند تا  صاحب منصبان و سربازان  مشكل نشستن را كه زندانيان به آن مواجهه اند نداشته باشند 

  ◙  . )نقل به مفهوم از آن زنداني ( . 
 
 

       ادامه دارد                                


