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   خاطـرات زنــدان
  

   )  8 (  هشتم بخش

  2010 ماه مي 15

                              

  :  خـواب و زنـدانــي -1

  
كسي در بسترش . سلولي هر كدام به جاهاي خود برگشتيم  هر پنج هم.  و نيم شب بود 12ساعت حدود 

مدتي كمتر از يك ساعت در مورد وضع دهليز ، در مورد محبوسين از طيف . هم نشست دراز كشيد ، كسي 
كه تركيب  در آن دهليز هاي مختلف ، در مورد تماشاي برنامه هاي تلويزيون و برخي چيزهاي ديدني ديگر

سلولي  همهرپنج .  صحبت ها كمتر و  آهسته تر شد .زندانيان آن براي ما تازگي داشت ؛ به گفتگو پرداختيم 
سيم آن براي چنگك انداختن آبگرمي برداشته شده  پوشازيت نداشت و قسمتي در زير نور يگانه گروپ كه ِش

ديدني ها و شنيدني هاي ( بود ، به سراغ خواب رفتيم ، به اميد آنكه آن مهربان ما را با تمام كوله بارسنگين ما 
بردوش كشيده با خود ) ي ما ، اميد ها و نا اميدي هاي ما  غمها و نگراني ها و اضطراب هاي ما ،ما ، تشويش ها

 ؛ نه از  آهني خبري باشد و نه از سرباز غالم عليةجايي كه نه از صداي پاشنه دروازه  ب- ديار فراموشي ببرد ه ب
. اي كاش اين آرزو ميسر شدني مي بود  . تحقير و توهين و نه از تحقيق و شكنجه وكشتار هاي دسته جمعي

 مي مدهشكابوس هاي وحشتناك ، خواب هاي لحظه اي ما را هم دچار اختالل . اب هم آرامشي نداشتيم درخو
علماي روانشناسي بارها بر اين نكته پافشاري كرده اند كه رويا ها در واقع انعكاس عملكرد هاي  بيننده . نمود 

 در  ،ما كه به آزادي مي انديشيديم. د ي آن در روز مي باشد كه با اشكال غير منطقي در خواب بازتاب مي يابا
خواب مي ديديم كه در بيرون از زندان هستيم ، با فاميل و فرزندان شيرين تر از جان خود به گفتگو نشسته ايم 

از اين . لحظه اي اين روياي نيرو بخش نمي پائيد كه احساس مي كرديم توسط  عمال خاد تعقيب مي شويم . 
ن خانه به آن خانه ، از اين بام به آن بام ، در حال فراريم و پيگرد كننده هم دست از كوچه به آن كوچه ، از اي

زنداني ؛ حتا در .  براي تحقيق و شكنجه  ،ما را دوباره گرفتار مي كند و مي برد به خاد. تعقيب ما بر نمي دارد 
ي ا رهائي ما از آن  و حشتكده  دهه ازدوحال كه  اضافه از . خواب هم نمي تواند به آرامش گذرا  دست يابد 

هر زنداني كه بعد از . ي سي سال اخير رهائي نداريم از هم از دست انعكاسات  رخداد هاظلمتبار سپري شده ، ب
ر روس ، به شرايط اختناق اي گي از زندان ؛ به كشورش ، به جنگ هاي مردم آزاديخواه اش ، به قواي اشغالئرها

 تحميل كرده بودند ، بر تعقيب و پيگرد و گرفتاري و تحقيق و شكنجه و بسا كه خلق و پرچم و خاد بر مردم
ه ب كشتار هاي دسته جمعي كه توسط آنان صورت مي گرفت ، به آوارگي  و دربدري و جنايات آن مزدوران ، به

 روان تاراج هست و بود خود و صد ها هزار هموطن شان مي انديشد ؛ دچار چنين ناراحتي ها و نا آرامي هايي
 ي فاقد شهامت و غيرتخاد و تسليمي هاپليدمنهاي عوامل ( اين طيف زندانيان . گردد  پريشي در خواب مي



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                   دوم                                                        جلـد   

 

 
 

   

 

 

3 

روي هر ملحوظي كه بوده  هيچ يك از آنان تا كنون  در مورد اين . به هيچوجه خواب آرام نداشتند ) در زندان 
  .مشكل شان ننوشته اند ويا كمتر نوشته اند 

بسيار ناگوار و مخرب زندان كه زندگي زنداني را طي سال هاي بعد از آزادي  دچار  از جمله اثرات 
  : آن  طور فشرده اشاره مي نمايم ة  به يك عامل عمد،تالطمات و تموجات رواني  نموده است 

من همانند ساير همرزمان خود ، همچنان بسان دهها هزار زنداني آزاديخواه افغانستان در زندان پلچرخي 
رسي ت. دل راه نمي دادم ه  ب ،ترسي از اعدامسوسيال امپرياليزم شوروي بر آن  حاكم بي چون و چرا بود ، كه 

 از خود مي رانديم و اجازه نمي داديم كه لمحه اي  كم نظيرسراغ ما مي آمد ، آنرا با شجاعته كه از اين ناحيه ب
 و كمونيست هاي واقعي  ،عتقاد و باورهاي خودتوده هاي خلق مبارز بنا برا. در دماغ وذهن ما درنگ نمايد 

 طبقاتي و رهائي انسان از قيد و بند استثمار و استعمار و ة انقالبي و اعتقاد به امرمبارزةهمچنان متكي به انديش
ي ديگر ، بر ترس و خوف ناشي از ارسيدن به يك جامعه رفاه و آسايش و عاري از سلطه يك طبقه بر طبقه 

و مجال نشست و درنگ را به اين . ترين  فرصت ممكنه غلبه كرده بر خود مسلط مي  شدند اعدام ، به زود 
  .وي مخرب و مذلت آفرين نمي دادند نير

 يرو  مبارزه روياة  علت اصلي اين پايداري و استواري مبارزين انقالبي پرولتري در زندان ، در واقع امر نتيج
بود كه با تلقين به نفس ، ) بنام  زندان( سلولستان سنگيي و مصاف آنها با دشمن خارجي در محيط محدود

نفس ه زنجيران قوياً موجب اعتماد بنطور اثر پذيري از تلقين ساير همخود ، تلقين به ديگران و هميه تلقين ب
   . و سرافراز نگهميداشت  استواررا در نبرد مرگ و زندگيي  و ،زنداني شده

 سپري شده است ، در هنگام خواب  سال25اضافه تر از اما افتخار آفرين ، حاال كه از آن تاريخ دهشتبار ؛  و
 براي اعدام آماده مي نمايند ، -  كه من هم جزء آنها هستم -، زماني كه مي بينم جالدان ، زندانيان را 

زماني كه از خواب بيدار مي شوم  صداي .  دچارچنان هراس و ترس شديدي  مي شوم كه از بيان آن عاجزم
سالهاي بعد از رهائي از زندان ، اين مشكل بيشتر شده ، بخصوص از . ربان قلب آتش گرفته  ام را مي شنوم ض

تاريخي كه آغاز به نوشتن خاطرات زندان نموده ام ، در شب  دو و يا سه بار دچار همين كابوس وحشتناك مي 
 ، همچنان ءرياليزم جنايتكار امريكا و شركاخاطر آزادي مردم و ميهن ازچنگ امپه شوم ؛ فقط با نيروي مبارزه  ب

 است  كه تاكنون توانسته ام  ناموس فروخته اخوانيشركاي جنايتكار خلقي ، پرچمي و خادي وديگرجنايتكاران
مشكلم را كه با داكتر در ميان . دربرابرآن مقاومت كرده وتا حد امكان مانع اثرات سوء آن به روان وجسمم  شوم 

  :ن گفت گذاشتم ؛ وي چني
 مي گويند  ترس سركوب شده كه در همان وقت و همان لحظه راه  تبارز و "رفلكسيشن"اين را در طب «  

به ضمير خود آگاه )  اين ترس ( طي سال هاي بعد از زندان . بيرون شد نداشت به ضمير ناخود آگاه رانده شده 
 فكر تانرا  در روز به چيز هايي كه  .يشيدكوشش كنيد به زندان نيند. منتقل شده موجب اذيت تان مي گردد 
 اين دوا  ها را از طر ف شب بخوريد ":داكتر نسخه اي برايم داد وگفت. سبب خوشي تان مي شود تمركز دهيد 

  .» وبعد  اثراتش را برايم تشريح نمائيد 
گردد  ي ام ميدواي تجويز شده اش مانع تمركز فكر. برايم مقدور نيست كه هدايات داكتر را رعايت كنم 

 گز نمي توانم چند سطري انشاء نمايم و نينديشيدن در مورد زندان و در مورد جناياتركه با استفاده از آن ه
  . هم برايم مقدور نيست -  خلق و پرچم و خاد - ش  ا امپرياليزم روس و مزدورانسوسيال
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 نمي پندارم كه از نوشتن آن "راز خصوصي" ة به اصطالح من اين مسايل را ازجمل! بلي خواننده بادرد 

 يي ها شده و تسليمي شرف باخته بخصوص خادي ها -  گويا بشرمم و يا بيمي از كنايه دشمنان رنگارنگ

بگذار  اين را مردم  بدانند كه استعمار .  داشته باشم  -   مثل داكتر احمد علي ها و امثالهم- زبون و جبون

 از شكست مفتضحانه  كه تا كنون؛ كهامپرياليزم چه جانوراني اند و   استعمارگرنظام هاي همچنان تمام ؛روس 

را كه تا به حال ، از مبارزه بر ضد   مخالفين و دشمنانش باز هم سپري شده ،اضافه از دو دههآن در افغانستان 

 در كشور -  خلق و پرچم و خاد -كه توسط مزدوران اش ( زمانش و همچنان جنايات كنوني اش  جنايات آن

  . دست نكشيده اند  ؛  اينطور زجر وشكنجه مي دهند ) وم يافته تدا

، به مبارزه پشت كردند و به سال هاي تجاوز و فاجعه هاي انساني و آناني كه بعد از رهائي از زندان 

  دل و دماغ  و و نينديشيدند ،محيطي كه تجاوز شوروي  و مزدوران  خلقي پرچمي و خادي آن  بار آورده 

 كه از [ امپرياليزم روس را  سوسيال در شرايط فعلي هم ، جنايات؛ اذيت نكردند با تداعي آن ذهن شانرا

 امثال و ، كشتمند ، پنجشيري قانوني ، فهيم  عبداهللا عبداهللا ، دوستم ، علومي ، گالب زوي طريق عمال اش

 تا اين حد ؛ اند خود بر نگشته  و به گذشته  اي پر افتخار ناديده انگاشته ]  در سرزمين آنها ادامه دارد شان

وجدان كشته هاي  نفوذي خاد در ميان زندانيان و تسليمي هاي  شرف باخته [  دچار چنين مشكلي نيستند 

  . ]و بي غيرت از اين امر مستثني اند 

  

  :  استفاده ازآبگرمي ساختگي ، توأم با نگراني و تشويش بود - 2
  

ه  روشنايي سپيده دم را بة سياه وحشتزا ، ذرات الماس گون، بعد از پايان شب دريچه گك هاي سلول 
  .داخل سلول خير مقدم گفت 

خاطر اداي نماز از خواب  بلند شده بودند ، هردو با ترس و ه  و رفيق اش هارون كه ب"جوان خنده روي" 
شت ، بلند در داخل آن قرار دا) دست ساز(لرز تالش داشتند تا آفتابه پالستيكي را كه آبگرمي ساختگي 

گذاشته بود ، تقال مي كرد دو  "جوان خنده روي"   دو دستةهارون پايش را بر انگشتان بسته شد. نگهدارند 
شكل چنگك  شكل داده شده بود ، بر روي دو سيم برق كه پوش آنرا به منظور جوش ه سر سيم آبگرمي را كه ب

ما سه نفر در اين گير و . به پالستيكي جوش آيد دادن آب يك زماني سوختانده بودند ؛ وصل نمايد تا آب آفتا
 سربازان ": بعد از سالم  آهسته گفت  "جوان خنده روي". دار خاموشانه ، يكي پي ديگر از خواب بيدار شديم 

فيوز را قصداً ضعيف بسته اند تا اگر كدام اتاق بخواهد آب را جوش بدهد ، فيوز بپرد و سرباز نگهبان خبر شود و 
خاطري در اين وقت از ه ل آنرا گير آورده به قومنداني ببرد ، ما بوز پريده را فوراً پيدا كند و نفر مسئواتاق فيو

در اينوقت برق هم قوي  .سرباز غالم علي در اتاقش خواب است . آبگرمي استفاده مي كنيم كه دم صبح است 
دو بار براي ما مي آورد ، نيمه جوش ، آب جوش شده را كه نوكريوال از طرف روز يكي . است و فيوز نمي پرد 

استاد صديق كه  . "مجبوريم كه از همين آبگرمي  استفاده كنيم . كفايت هم نمي كند . خام و كمي سرد است 
ليت جوش دادن آن به عهده من و بعد از اين مسئو": بيشتر از ديگران چاي مي نوشيد با اطمينان خاطر گفت 
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 اشاره كنه تا من  دروازه بچسپانه  وقتي كه سرباز دروازه پنجره را باز كرد فوراًفقط يكنفر گوش خوده به. است 
   . "سيم چنگك را از روي لين برق بردارم به داخل تشناب بروم 

را به تاري همرنگ سمنت بسته كرده آنرا در  زندانيان بعضاً در هنگام تالشي ، آبگرمي هاي ساختگي خود
طرف ه در بالك اول تار آنرا به ميله پنجره گك تشناب بسته آنرا ب. كردند  يآويزان م"  2بالك"هواكش هاي 

داشتند  تا نظر كدام سرباز  در  كه تالشي پايان مي يافت ، فوراً آنرا برمي كردند ، به مجردي بيرون آويزان مي
  . گرديد ءاين شيوه پنهان كاري بعدها افشا. هنگام گشت زدن در صحن بالك  به آن نيفتد 

 زندانيان مجبور بودند از  ،گروپ هر سلول روز و شب روشن مي بود ، زماني كه فيوز دركدام اتاق مي پريد
درون سلول سرباز را مخاطب قرار داده با آواز بلند بگويند كه اتاق شان برق ندارد ، آنگاه اگر علت سوختگي 

دانست كه  در صورتي كه فيوز مي پريد او مي.  سرباز فوراً گروپ جديد آورده آنرا عوض مي كرد ،گروپ مي بود 
هرگاه سرباز ... . در اتاق از آبگرمي  ساختگي استفاده شده ، آنگاه در صدد پيدا كردن آبگرمي ساختگي مي شد 
 قسميكه سر و - از طريق كنترول فيوز متوجه مي شد كه فيوز پريده ، به آهستگي دروازه پنجره را باز مي كرد 

  آنگاه باالي پنجه پا راه رفته  خودش را به اتاق مشكوك مي رساند و - د و يا كمتر باال شود صداي آن باال نشو
در برخي اتاق .  بلند مي كرد و داخل اتاق را كنترول مي نمود  را دريچه گكة به سرعت آهن چادر پشت شيش

داخل تشناب رفته از سيمي كه  ه ب ،افتادن از  سيم برق اتاق استفاده نمي كردندنيخاطر گير ه ها  زندانيان ب
در بعضي سلول ها كه استفاده از برق تشناب بنابر عللي . گروپ تشناب به آن وصل شده كار مي گرفتند 

  .تخنيكي ميسر نبود ، زندانيان از روي مجبوريت از برق  سقف داخل اتاق استفاده مي كردند 
بعداً . آنرا در ترموز هاي  خود تقسيم كرديم .  به هر حال ، با تالش هارون و رفيق اش ، آب جوش آمد 

 كه به - ل بود از مقدار نان خشك سيلو تمدسترخوان را بر روي كف سلول پهن نموده ، چاي صبح را كه مش
  )كه  مقداري آنرا يكي از آندو براي ما تعارف  كرده بودشكر  (   و كمي بوره - اصطالح با دندان جنگ مي كرد 

  .صرف كرديم 
مسكه ، پنير ، روغن مارگرين ، ماهي ، لوبيا ، نخود ، گوشت ) مانند ساير بالك ها (  "1بالك"تيندر كان

شكل كانزرف شده از روسيه و كشور هاي ه گوساله كه مدتي از تاريخ استفاده آنها  سپري مي شد ، همه ب
ه ي زندانيان به قيمت گزاف باروپاي شرقي وارد مي گرديد و در زندان پلچرخي از طريق كانتين هاي زندان باال

 همچنان تخم و پنير و مسكه افغاني در ،قسمي كه قبالً هم اشاره شده ، اين مواد غذايي .  فروش مي رسيد
 در حالت محاصره غذايي شديد 61كانتين هاي زندان وجود نداشت ؛ زيرا كه زندانيان را بعد از اعتصاب جوزاي 

  .قرار داده بودند 
خاطر اداي نماز از خواب بلند شده ه  و هارون كه ب" جوان خنده روي"  «: اشاره شد در زير عنوان باال

 بلند - كه در داخل آفتابه  گذاشته بودند -بودند ، هردو با ترس و لرز تالش داشتند تا آب گرمي ساختگي را 
امل خاد چرا بايد از  عو"  : حال براي اينكه سوالي در ذهن خواننده متجسس شكل نگيرد كه .»... نگهدارند 

 بگذار به علت ترس و لرز خادي ها و  ؛"... داشتن آبگرمي و استفاده از آن بترسند ، آنها كه مصونيت داشتند و 
  :  همكاران اطالعات در رابطه با همچون مسايل بپردازم 

 ها ند و سربازخاطر داشتن آبگرمي ساختگي و استفاده ازآن گير بيفته  عوامل خاد همچنان نمي خواستند ب
ه  با خود به قومنداني ببرد و ب آنان را ] و يا از همكاران اطالعات زندان اند كه خادي مي شناخت   راان آنكه [ 
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 در چنين صورتي آنان كه .كدام  منزل ديگر و يا بالك ديگر تبديل نمايد ه ل بالك طور جزائي بودستور مسئو
اي اطالعاتي بايد در يك اتاق بمانند ، تا كار هاي اطالعاتي شانرا توظيف شده بودند براي مدتي روي  ضرورت ه

كدام سلول ه اگر ب) داشتن آبگرمي يا برخورد فزيكي با كدام زنداني ( در صورت خالفكاري . به اتمام برسانند 
بدين .   )كار و بار اطالعات گيري شان برهم مي خورد(  اين برنامه برهم مي خورد  ،ديگر انتقال داده مي شدند

معني كه خادي مخفي و يا همكار اطالعات كه با زحمات زياد  موفق شده بود مورد اعتماد زنداني مورد نظر قرار 
كدام سلول ديگر ، عامل ه  شدن و تبديلي ب"جزائي"گيرد و اطالعات الزمه را  از وي كسب نمايد ؛ در صورت 

زير بود همان مراحل  كسب اعتماد زنداني مورد نظر را بعدي اطالعات كه جايش را  درآن اتاق مي گرفت ، ناگ
در چنين صورت فرصت هاي مناسب از دست مي .  قبالً آن را طي كرده بود "خالف كارش"طي كند كه رفيق 

لين اطالعات مي گرديد ، عضو توظيف شده را قسمي جزائي مي ساخت كه ورفت و اين امر موجب خشم مسئو
 متوجه شود كه در آينده وظيفه اپراتيفي سپرده شده اش را با چنين كار ها  شده"تربيتي"از يك جانب تنبيه 

 و از جانبي ديگر جزاء دادن پر سر و صداي وي زمينه خوبي براي تحكيم هويتش به مثابه يك  ،مختل نسازد
  . زنداني راستين درميان ساير محبوسين گردد

ان در برابر اين  جرم وي چشم پوشي مي كرد ، در  جزائي نمي شد و اداره زند"خالف كار"هرگاه  خادي 
عمدتاً روي همين منظور، خادي ها و همكاران . آن صورت مورد شك ساير هم سلولي هايش  قرار مي گرفت 

مخفي و نيمه مخفي اطالعات زندان  گپ هاي ناروا ، كنايه ها ؛ حتا  تمسخر و حرف زشت زندانيان را با 
عاتي خود  تحمل مي كردند و از برخورد فزيكي با زنداني اجتناب مي ورزيدند ، شكيبائي مختص به حرفه اطال

 دستخوش تغيير   در ميان زندانيانشانة  تا مانعي در كار و بار اطالعاتي آنها رخ ندهد و موقعيت حاصل شد
  .  نگردند ءنگردد و در موارد مشخص هم افشا

  

   ) :"1بالك" (  زندانيان سمت شرقي"تفريح "  نگاهي گذرا به - 3

                
       ذرات نور گرم آفتاب كه بر روال گذشته ، بربقاياي سياهي در سپيده دم چيره شده بودند ؛ به آهستگي از 

 كه برودت  شب هاي سرد سنبله ، مقداري از گرماي روز گذشته را از آنها ربوده -باالي ديوار هاي سنگي زندان 
  وآهن پوش ساير بالك هاي آن زندان "1بالك"وي خاك و ريگ صحن  جنوبي   عبور نموده ، بر ر-بود 

  .د ، تا در ستيز هميشگي با سردي ؛ همچنان پيروزي را از آن خود سازند ن بودتابيدنمخوف در حال 
 ساعت چند صبح  بود كه صداي چرخش خشك كليد درگوش قفل بزرگ و سنگين پنجره نمي دانم 
 متر بود ؛ چون  و نيمگر آواز زننده  قفل و دروازه ، كه فاصله آن تا اتاق ما  تقريباً سهبار دي. دهليز  پيچيد 

 سرباز آمد كه اتاق ": يكي از آندو جوان  گفت  . گوش ما  نشست و ما را تكان  داد ة پتكي آتشين بر پرد
در .  دروازه پنجره را باز كرد  ، سربازغالم علي .  "... نوكريوال را باز نمايد ، تا آب جوش را به اتاقها تقسيم كند 

لحظه اي بعد صداي بسته شدن . پي آن دروازه اتاق نوكريوال را هم باز  نمود تا به اتاق ها آبجوش توزيع نمايد 
 اگر نوكريوال از طرف باال آب ": گفت  "جوان خنده روي". پنجره دهليز با همان شدت قبلي به گوش رسيد 

 يا دوازده دقيقه اگر از اتاق ما شروع كند شايد دهدو نيم ساعت بعد نوبت ما مي رسد ، آوردن را شروع كند ، 
استاد  . " آبجوش انتظار بكشيم  نمي بود  حالي مجبور بوديم براياگر آبگرمي من. بعدتر براي ما آبجوش بياورد 
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. ناراحتي وي گرديد ي ما  و  اصديق كه شوخ طبع و طنز گوي بود در جواب وي چيزي گفت كه سبب خنده 
  . آن جوان خادي از آن روز به بعد با استاد صديق در تقابل قرار گرفت 

 دروازه اتاق ها را باز كن ": دركدام ساعت روز بود كه سرباز، اسم  نوكريوال را گرفته  گفت  ه خاطر ندارم ب
فكر مي شد  . بار صداي  باز شدن دروازه سلول  ها يكي پي ديگر در دهليز پيچيد  اين . "! وقت تفريح است 

اين صدا ها انعكاس برخورد چرخ تانكهاي جنگي است كه بر روي آهن چادرهاي شكسته و ريخته درحال 
، كرمچ   آن دو"! ينه ، حالي نوبت تفريح ما رسيد آماده رفتن شويد  اِ": يكي از آن دو جوان گفت . حركت اند 

ماهم پاپوش هاي خود را به پا كرديم . را به پا كردند تا در صحن زندان بدوند و يا به سرعت راه بروند  هاي شان
كه دروازه سلول ما باز شد ، دفعتاً انعكاس سر و صداي اسيران كه در دهليز پيچيده بود ، بيشتر  ، به مجردي

 جوالن يافته بودند ، ء فضا دريكباره گيه ه هاي پوشيده ، بصداي هاي خفه شده زندانيان ، در درون دخم. شد 
تو گويي نواي سبز زندگي از گورستان خاموش نمناك و سيه برخاسته است ، به زودي فضاي محدود دهليز را 

در حاليكه  چيز هايي مي .   نفر هريك با ديگري گپ مي زد 80حدود . حجم انسان هاي در بند ، پر كرد 
زندانيان رنجور و دردمند بي صبرانه منتظر بودند سرباز .  پنجره به آهستگي در حركت بودند جانبه گفتند ب

 كه پرندگان با -  پنجره را برايشان  باز كند ، تا آنان براي مدتي در زير آسمان پهناور و نيلگون ةبيايد و درواز
 كه  زندان -وه هاي چكري و خرد كابل  بمانند و  از هواي شفاف ك-خيال راحت در پهنه اي آن به پرواز بودند 

تمام سربازان در سراسر .   تنفس كنند و  احساس زنده بودن نمايند - فراخ  آن اعمار شده بود ة مخوف در دامن
ه ب( زندان ؛ حتا نيم دقيقه پيشتر از وقت معينه نمي خواستند دروازه سلول ها را براي  بيرون برآمدن زندانيان 

برخي از مزدوران سرفروخته مي دانستند  كه كاستن و بريدن از زمان تفريح ، .  نمايند باز) خاطر تفريح 
) يا بيشتر( مي كوشيدند چهار يا پنج دقيقه . زندانيان هيجاني ، مضطرب و دلتنگ را بسيار ناراحت مي سازد 

دانيان مبارز ، جسور و در چنين صورتي آن بخش از زن. ديرتر از وقت معينه بيايند و دروازه را باز نمايند 
سربازان سر فروخته يا به زشتي جواب معترضين را . معترض به اين غفلت و تعلل مزدوران  اعتراض مي كردند 

در . و يا بهانه اي براي دير باز كردن دروازه مي آوردند  .  كه با عكس العمل زندانيان مواجه مي شدنددادند مي
  . دانيان به لذتي كه خواهانش بودند ؛ دست مي يافتندناراحتي زن  اين ناكسان از ،هر حال

زندانيان يك يك خارج . وقت معينه كه فرارسيد ، غالم علي از اتاقش برآمد و دروازه پنجره را باز كرد 
طرف دست چپ ه بعد از طي زينه هاي منزل سوم و دوم ، به امر سرباز در چهار راه  دهليز منزل اول ب. شدند 

بست زندانيان اعدامي از آن   كه بوي  بند و- " اتاق كنفرانس ها "طرف جنوب ، از برابر ه خ بپيچيدند ، و ر
اثرات نامطبوع و ناخوشايند اين اتاق .  با نوعي هراس ناشناخته و نفرت زجر دهنده گذشتند - تداعي مي شد 

كردن و و هوا خوري آنان با فكردر واقع امر دقايقي از تفريح . باالي زندانيان تا دقايقي چند باقي مي ماند 
در هنگام باز گشت هم از برابر اين اتاق منحوس . زنجيران شان سپري  مي شد انديشيدن به اعدام هاي هم

 و حمله غافلگيرانه جالدان به جريان لرزاننده. عبورمي كردند ، و باز هم ، دچار همان حالت قبلي  مي شدند 
 اتاق "اي آنان از پشت  و انداختن كاله مرگ بر سر آنان ، در همين زنجيران شان ، الچك زدن به دست ههم

با همين تأثر و اندوه .  تداعي مي شد زندانيان ، در اذهان ) عبور از برابر آن بازگشت وهنگام(  "كنفرانس ها 
. ي گشتند گر به دخمه هاي دربسته و نيمه تاريك  بر ميعظيم  ناشي از تداعي اتفاقات درون اين  اتاق ؛ بارد

توگوئي رفت و برگشت اسيران از برابر اتاق مرگ را مشاورين روسي بر مبناي پالن  فرسايش تدريجي روان 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                   دوم                                                        جلـد   

 

 
 

   

 

 

8 

دانستند و روان زنداني را  زنداني در دراز مدت  تنظيم كرده بودند ؛ زيرا  كه روانشناسي زنداني را علماً مي
 و از فعل و انفعاالت ، كنش ها و واكنش هاي رواني وي ،هزاران بار  بهتر از مزدوران خادي شان كاويده بودند 

  . درستي آگاهي داشتند ه ب
 در درون سلول هاي - زندانيان كه درامتداد شب و روز .  رو به جنوب دهليز بيرون شديم ةسرانجام از درواز

ه با نفس هاي  اكسيژن مواجه بودند ، هر كدام به جانب آسمان الژوردين نگريستيدربسته و دم كرده با كم
 در درون سلول -درازناي شب و روز  عميق به جذب  هواي  شفاف از محيط ، و دفع انيدريد كربنيك ي كه در
  .هاي دربسته  و دم كرده و نمناك و متعفن تنفس كرده بودند ؛ پرداختند 

 زنجيرش در حال صحبت ازد عالقه اش مشغول شد ؛ كسي با همدويد ؛ كسي به ورزش مورمي كسي 
قدم زدن  پرداخت ؛ با شماري از زندانيان كه بعد از يك سال ويا بيشتر ه يكطرف ميدان به جانب ديگر آن ب

آنان را  نديده بودم ، مثل معلم صاحب قادر كه مردي بود سنگين ، مؤدب و با نزاكت و عارف جان مصور كه 
در اصحبت هايي هم با يك تن از ك. رداختم  به صحبت پ،جواني بود هنرمند و بسيار مؤدب ، با احترام و مهربان 

  .داشتم ) ناتور رحماني(  خود رفيق فضل الهي ةوبسهاي سازمان من
  

  :   آشنائي با آقاي داكتر روستار تره كي -4
  

 كه در چند متري ما  حضور داشت -كسي استاد روستار تره كي را .  در جريان تفريح  مشغول ورزش بودم 
دو تن . شدم دو سه نفر دورش جمع شده با اشتياق به حرف هايش گوش مي دهند متوجه .  نشانم داد - 

به جانبي كه حلقه گفتگوي . سومي را نشناختم . و هارون رفيق اش ، بود  "جوان خنده روي" ش  اازشنوندگان
ه  استاد را ب ، مرا به استاد تره كي و" احترام" و"صميميت" با  "جوان خنده روي". آنان داير شده بود ، رفتم 

مثابه يك جهادي راستين و مؤدب بيشتر تثبيت ه را در اذهان ساير زندانيان ب من معرفي كرد ، تا موقعيت اش
همچنان ، ) هنگام تماشاي تلويزيون ( من و استاد روستار تره كي در آن روز و روز هاي  بعدي در دهليز . نمايد 

، تجاوز روس ها به افغانستان و بسا مسايل  ي مسايل سياسيدرروز هاي تفريح با همديگر گپ و گفت هايي رو
ي درخور  اوي را مردي يافتم  با تمكين و مهربان ، كه باالي مسايل حقوقي احاطه . ملي و بين المللي داشتيم 

بعد ها كه . در اوايل آشنايي نظرات ما  روي مسايل ملي و بين الملي تمركز تعارفي داشت . ستايش داشت 
 در وقت در رابطه با قضاياي جاري آن. شده بوديم و در جريان بحث عمق مسايل را باز مي كرديم صميمي 

 و صحبت هاي ما را براي لحظاتي چند مكدر ، اختالفاتي تبارز مي نمود و تضاد هاي سر بلند مي كرد ،كشور
 لنينيزم  به گونه - ركسيسم  به امر ما" دموكراتيك خلق "  باندمشكل بررسي ايشان در زمينه باور. مي ساخت 

 ها كمونيست واقعي اند  و مي خواهند مطابق آن در افغانستان كمونيزم را پياده ناي بود كه مي پنداشت اي
حين ( روزي درجريان بحث و گفتگو ]  1[نمايند و ملت مسلمان افغانستان هيچگاهي كمونيزم را نمي پذيرد 

تا در صحبت هايم از كمونيزم نامي نبرم كه براي مردم قابل از من خواست  ) " 1بالك"قدم زدن در صحن 
در روز ديگر در جريان قدم زدن ، صحبت پيرامون مبارزه در داخل زندان باال گرفته بود ، استاد . پذيرش نيست 

  من در هر بالكي كه بودم ، چه در داخل سلول ، چه در هنگام تفريح در":  گفت  با نوع تبختر استادانهروستار
 به افغانستان براي زندانيان صحبت مي كردم و به سواالت شان جواب طه با مسايل سياسي و تجاوز شورويراب
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جوان خنده " طرفي گشتاند كه ه ش را ب ابعد از پايان  جمله فوق روي. ]  نقل به قول مستقيم [ "مي دادم 
 اينها ، همين دونفر ": آنها  كرده گفت  آنگاه  اشاره به .  و رفيق اش هارون  در حال قدم زدن بودند  "روي

د  مسايل سياسي افغانستان و جوان مجاهد و يكي دوتن ديگر، در هر تفريح  مي آيند و از من سواالتي در مور
شما خود هر روز در وقت تفريح مي بينيد كه من براي اين . جواب آنان مي پردازم ه  بمن. جهاد مي نمايند 

كارسياسي با زندانيان مجاهد در وقت ( از آنجا كه كنايه ) . نقل قول به مفهوم  ( "نم جوانان مجاهد تبليغ ميك
 "از جانب استاد روستار تره كي را متوجه طيف چپ  درون زندان و شخص خود تلقي كردم ، كه گويا )  تفريح 

  شده مجاهدين زندانيشما كمونيست ها  در هنگام تفريح و در درون سلول ها كدام تماس و يا تبليغي در ميان
 بيدرنگ  آقاي داكتر تره  .]2 [" ؟ ! ته ايمـدر آميخ كه با  زندانيان مجاهدريد و ما استادان پوهنتون هستيم ندا

 وي بعد از ." شما در حالت تجريد نامرئي قرار داريد  ! داكتر صاحب":  گفتم  با صميميتكي را مخاطب ساخته
به پاسخ اش  . " آقاي توخي تجريد نامرئي يعني چه ؟ ": با سرزنش پرسيد شنيدن اين جمله با تعجبي آميخته 

اطالعات .  شما درهيچ سلول همچنان هنگام تفريح  قادر نيستيد در ميان زندانيان كار تبليغي نمائيد ": گفتم 
ا در شمار، زندان كه بيشتر متوجه زندانيان سرشناس و داراي هويت سياسي مشخص در ميان مردم مي باشد 

تمام سلول ها و در هنگام تفريح  درحالت محاصره قرار داده  كه نتوانيد با زندانيان صحبت سياسي و تبليغي 
(  نمي بينيد كه من با آن دو   ؛ مگر شما  خودتان": د يوي با ناراحتي و شتاب حرفم را بريده  پرس.  "... نمائيد 

كه يكي آن از مجاهدين اندراب است و ديگرش از )  كرد حين اداي جمله به آن دو خادي هم اتاقي ما اشاره
حزب اسالمي ، تماس دارم و در هر تفريح  به سواالت سياسي آنها جواب مي گويم و مسايل را برايشان روشن 

بنابرآن با لحن ماليم كه به غرور علمي . بدهم  توضيح بيشتر  الزم بودبراي آقاي داكتر تره كي . "مي سازم
   :بر نخورد گفتم استاد حقوق

 ة حلق. يد از مجاهدين اندراب است  او مجاهد نبوده ؛ بلكه  از عوامل خاد مي باشد ئگو   آن جواني كه شما مي« 

وبه اش اعدام و س ساير اعضاي حلقه من ،خودش يكي دوسال قيد گرفت. شناسائي شده اش را به  چنگ خاد انداخت 

 اينها هر دو هم اتاقي ما مي "ني را هم برايش معرفي كرده اضافه كردم متعاقب آن هارون عي . "قيد بلندگرفتند 

اينجا كه حيطه قدرت و صالحيت عام وتام و بدون دغدغه خاطر . باشند ، شما مي توانيد در مورد آنان تحقيق كنيد 

 تالش دارند دشمنان لين زندانومسئو. دولت مزدور مي باشد ، تمام دشمنان  خود را  در زير ذره بين قرار داده است 

ي دولت را  با شيوه هاي مختلف  به جانب  دولت بكشانند ، در چنين صورتي  چطور مي گذارند كه  شما و ازنداني شده 

يا من و يا امثال ما اين مردمان شجاع ؛ اما ساده دل را در تقابل و دشمني دايمي با آنها قرار بدهيم و از نيروي شان بر 

 در نوبت تفريح به شماري از خادي هاي مخفي خود وظيفه مي دهند تا دور و رسائيم ، از اين ديدضد آنان استفاده نم

بر شما قرار گرفته با سواالت خود شيره نيروي فكري تانرا بمكند و آنرا  ضايع سازند ودر ضمن اگر شما در حين صحبت 

ن را بايد ـدشم... ند ـات گزارش بدهـ آنرا به اطالع ،يدكدام مسئله نا گفته را  خود آگاه و يا نا خود آگاه بر زبان بياور

  .»  ...از دوست تفكيك كرد ، آنگاه در ميان مردم كار سياسي نمود 

 كه از اين ترفند خاد در ميان زندان آگاهي قبلي نداشت ، حيرت زده شده با صداقت آقاي داكتر تره كي 

   :  چنين گفت و فروتني ،و يكرنگي
ا و ـي نداريم ، شمـدام اطالعـ از اين مسايل ك . كدام كارسازماني نداشتيم هاگذشته ها مثل شما واله ما كه در«

  »... فاً  بعد از اين چنين افراد را براي من معرفي كنيد ـاي تان لطـرفق
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   :"آفتاب رخ" اعتصاب به خاطر  انتقال به سلول - 5

  
دي مي رفت ، دروازه اتاق مارا  سرباز غالم علي باز سره در يكي از روز هاي  آخر ماه سنبله كه هوا رو ب

 از شنيدن صداي سرباز "! زود باش !  كااليته جمع كو ": را مخاطب ساخته  گفت  "جوان خنده روي"  وكرد
وي  بيدرنگ به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه .  خادي نشست ر دور لبان آن جوانبلبخند نامحسوسي 
 بخير ": گفت چنين ز آن كه آماده رفتن از سلول شد ، به خنده به رفيق اش هارون بعد ا. مختصرش پرداخت 

هارون با ناراحتي  . "دهم   تان رفته احوال  جوري ات را به آنها ميةتوهم خالص مي شوي اگر توانستم به خان
بعداً  از هم  . "د آنها خبرم را درهمين جا مي گيرن.  ما بروي ة  تشكر ضرور نيست به خان": در جوابش گفت 

  .اتاقي ها خدا حافظي كرده  سلول را ترك گفت  
سلول هاي مقابل كه دريچه گك هاي . سردي مي رفت ه  روز هاي آخر اين ماه هوا از طرف شب رو ب

 باز مي شد ، از طرف شب با وزيدن باد هاي سرد دامنه كوه ،  ديوار "1 بالك "طرف صحن شماليه آهني اش ب
سردي مي گذاشت ؛ چناني ه ميله هاي آهني ، همچنان سطح و سقف كانكريتي اين سلول ها رو بهاي قطور و 

در درون هر سلول تشناب وجود داشت كه . كه اين سردي تا مدتي از روز در اين سمت بالك باقي مي ماند 
. ور و ضخيم بود دروازه آهني آن  درست مانند دروازه سلول قط. طرف داخل تشناب باز مي شد ه  آن بةدرواز

. اين دروازه ها ، سلول هاي سرد را  سردتر مي ساختند . هر دو دروازه آهني ؛ حتا در گرماي ماه اسد سرد بود 
كه از  ( " است "2بالك "و " 1 بالك"سردترين قسمت زندان كوته قفلي هاي": كه زندانيان مي گفتند  قسمي

و سرد تر از آن آبي بود . سمت شرقي هم  بسيار سرد بودند تشناب هاي ) . آنهم سردتر، سمت شمالي آن بود 
ما . داخل تشناب ها  جريان مي يافت ه كه از مجراي نل هاي داخل ديوار هاي  نهايت سرد زندان عبور كرده ب

ه كرديم ، يك چاينك حلبي آبجوش را ب زماني كه نوكريوال مي شديم و آبجوش را براي اتاق ها تقسيم مي
 شود ، آنگاه با همان يك سطل آب خود را " زهر شكن" سرد مخلوط مي كرديم تا اگر اندكي داخل سطل آب

 خود را گرم ة شدت يخ كرده  بمي شستيم و به سرعت از تشناب بيرون مي شديم و با آشاميدن چاي داغ  تنِ
ريوال  مي شدند ، هر زندانيان هر اتاق  زماني كه نوك.  بار ميسر بود  اين تنها در يك ماه دو. مي ساختيم 

زنداني  داخل سلول نوكريوال يك چاينك  حلبي آب گرم  به اصطالح استحقاق داشت  تا خودش را شستشو 
  .دهد ، و يا آنرا با آب سرد مخلوط كرده لباس هايش را بشويد 

 آب تشناب سرد مي شد ، من پيش از جان شستن يك گيالس و هواي داخل سلول كه سرد ماه هاي  در
[ داخل تشناب برده آنرا در هنگام  جان شستن ه ي شيرين مي نوشيدم و چند دانه شيريني را هم با خود بچا

در زير .  آن اندكي از سردي طاقت فرساي آب بكاهد ة مي جويدم ، تا حرارت توليد شد] شستن تن و بدن 
 و شانه هايم را با آب بسيار  ثانيه توقف مي كردم و با سرعتي عجيبي سر و روي15شاور آب سرد ، حد اكثر 

  .  لرزه  مي افتاد ه  تمام تن و بدنم ب )چون برق گرفته ها ( بعد از ده يا پانزده ثانيه . سرد ، مي شستم 
 زنداني بودند ، "1بالك"هاي سمت شمالي  كه درسلول  براي زندانيانيبه بعد ماه ميزان  از تحمل سردي

نفس تنگي  ( " استما برانشيل " مسن و مريض و زندانياني كه به مرض  بخصوص براي مردان؛بسيار دشوار بود 
  . مصاب بودند ) 
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نتقال دادند ، جبران صاحب و طوري كه قبالً هم تذكار داده شد ، زماني كه مارا از پنجره چپ به اينجا ا
د سلول ما به پنجره از آن جايي كه اين  سلول  مانن.  را در سلول مقابل اتاق ما زنداني ساختند قبين حآقاي

داخل ه  هر دو منزل  بة  هواي بسيار سردي كه از رهرو وزين ،دهليز و چوك زينه منزل اول و دوم  نزديك بود
  از همين سبب آقاي  ظاهراً . سرد تر مي ساخت ي آن دهليز اين اتاق  را نسبت به ساير اتاق ها ،دهليز مي آمد

سرباز . بود از سرباز خواسته بود كه وي را به اتاق ما تبديل نمايد نشيل ا كه مصاب به نوعي استمابرقبين ح
منداني تحميل كند  خواست اش را بر قو"  اعتصاب غذايي كوتاه مدت" خيال داشت با. حرفش را نپذيرفته بود 

 شده هي كهر طور قبين ح": من چنين گفت ه  از زندانيان آن اتاق در هنگام تفريح  به آهستگي ب( ... )آقاي . 
نداني  قوم ،هد با تهديد به اعتصاب غذاييش را نپذيرفته مي خوا اسرباز خواست. مي خواهد به اتاق شما بيايد 

 نقص دارد ، نپذيرفت ، اگر شما تما برايش گفتيم كه اعتصاب براي. را وادارد كه  او را به اتاق شما تبديل نمايد 
 ها  اتاقةساعت شش عصر كه دروازه ب) . نقل به مفهوم  ( " از فكر اعتصاب منصرف شود يد شايدئبرايش بگو

 داشتم  در بارة آقاي حقبينخود بنا بر توصيه هم اتاقي وي و مالحظاتي كه  باز شد ، منبراي تماشاي تلويزيون
  .خواهي  دست به اعتصاب غذايي بزني خاطر آمدن به اتاق ما ميه  شنيده ام ب":  را مخاطب ساخته گفتم وي ،

تا را اداء مي كرد  چنين مواقع با هيجان جمالت اش كه درحقبين آقاي  ."ت شديداً ضرر دارد  ا براي صحتاين
كشور در.  من براي مدت كم اعتصاب مي نمايم ": گفت چنين  در جوابم  ،اثبات برساند محق بودن اش را به 

استنباط كردم كه   از استدالل اش. "  ! خارج  ؛ حتا براي دو ، سه ساعت هم اعتصاب غذايي مي نمايندهاي
از اينكه وي  . درست است " ... مي خواهد به اتاق شما بيايدحقبين هر طوري كه شده "گفتة هم اتاقي اش 

اعتصاب ، يا درجريان اعتصاب  وي را به قومنداني بردند ويا اصالً نبردند ،  چند ساعت اعتصاب كرد ، يا درآغاز
    . پذيرفته مي شودويمي گفت كه خواست ( ... )  هم اتاقي اش  صورتدرهر . خاطر ندارم  هچيزي ب

 آفتاب اقـ را به اتوي كه دادند رحم كردند و  به سرباز امر شويا به حالگ  جالدان استعمار ،امـسرانج

جوان خنده " جاي قبلي ( چپركت اول را بر روي طبقه ب و اثاثيه اش اسباقبينآقاي ح.  بدهدقال ـانت رخ 

  ◙  ... . ، و به آرزويش كه آمدن به اتاق ما بود ، دست يافت جابجا كرد)  "روي

  �  
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  ) هشتم ( توضيحات بخش 

 �����������   
  
با تأسف كه تا كنون هم اين مشكل تئوريك و ارزيابي نادرست گريبانگير برداشت آقاي داكتر تره كي از آن ] 1[

آقاي داكتر تره كي از  . نوشته هايش همچنان منعكس مي سازد در حزب منفور و ضد كمونيست بوده آنرا
شدت از كمونيزم ابراز انزجار نموده ، آنرا در ه كنون با تا هم  ، كه من به نظراتش آشنا شدم1361سنبله سال 

  انزجارش از كمونيزم يك مسئله بوده كه  مربوط به خود شان است ؛ و[وجود باند هاي خلق و پرچم مي كوبد 
 كمونيزم يعني فاجعه هاي "آنرا در وجود خلق و پرچم كوبيدن و مردم را به اين باور سمت و سو دادن كه گويا 

ش اعمال  اكه توسط خلق و پرچم بر افغانستان و مردم....و... انساني و محيطي و كشتار هاي دسته جمعي و 
  كه واكنش طيف چپ انقالبي  ]اسي اوست اين مسئله اي ديگري است كه ناشي ازانديشه وتفكرسي ،"... شده 

  .و كمونيست هاي راستين را  درپي داشته است 
روستار تره كي به بهانه حكايت داستان و برخورد با مستنطق « مراجعه شود به نوشته اي تحت عنوان [ 

 سايت هكه ب» اسيوناليزم پرولتري را مورد حمله قرار داده است ناش كمونيزم انقالبي و انتر
www.payameazadi.org   برقرار گرديده است. [  

 در " مجاهد ولس "نشريه 1371  خورشيدي- 1992  – 176شماره كي در  روستار تره. داكترصاحب ع  - ]2[
گروپهاي سياسي فاقد اعتقاد ... «  چيزهاي نوشته  مثل  "...توجه به قصد انحراف "مقاله اي تحت عنوان 

در نوشته هاي بعدي نقدش را  به نقل از نشريه  . »   ... شعله اي از جمله ن مردمغالباً تجريد شده ميا و مذهبي
  .فوق الذكر در پانويس صفحه خواهم آورد 
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