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  :  هم سلولي با سه تن جنايتكار خلقي -14

   

وب به طيف هاي مختلف سياسي و غير سياسي شيوه ساقامت و بود و باش در يك سلول با زندانيان من

 ، از گروپ هاي مختلف افراد و اشخاص. هاي برخورد جداگانه را در مناسبات و زيست باهمي  تقاضا مي كرد 

سياسي ، از مليت ها ، اقوام  و تبار هاي  گوناگون كشور ؛ از طبقات ، اقشار و اليه هاي نازك تحصيل كرده ها ؛ 

يعني  از انجنير و منهدس و داكتر و استاد پوهنتون و كارمند و صاحب منصب اردو، معلم و متعلم و اعضاي 

دوش ه دوره گرد و تبنگ ب ة  و دكاندار و كسبه كار و پيشه ور و فروشندگرفته تا كارگر و دهقان... حزب حاكم 

؛ با فرهنگ هاي مختلف و مشابه ،  عادات و كردار  و رفتار و زبان ها ، و عنعنات و رسوم ؛ دوستي و دشمني ... و

 كه در برابر تجاوز  اين افرادة گري و راز داري ؛ با همءورزي ، فداكاري و آسيب رساني ، افشا و كين توزي و مهر

پا خاسته بودند ، يا از درون جبهات جنگ و يا از شهر ها و دهات و قراء و قصبات و يا ه ارتش جنايتكار روسي ب

از محل كارشان در ادارات و مكتب ها و فاكولته ها و فابريكه ها و دكانها و شماري هم كه از خارج به داخل 

 و به زندان هاي   ؛چنگ مزدوران جنايتكار روسي افتادنده  ب ،ور بودندكشور وارد شدند و يا درحال خروج از كش

 زندانيان آگاه  طيف چپ ، اكثريت .خصوص به زندان بزرگ و وسيع الساحه پلچرخي انتقال داده شدند  ب،كشور 

 شده بودند شان  به تجربه دريافتند كه با همزنجيراني كه از تمام نقاط و گوشه و كنار كشور در اين دوزخ پرتاب

  .، چگونه و با كدام شيوه ، پيش آمد و آميزش  و برخورد داشته باشند 

دروازه .  ، سر و صدايي در دهليز پيچيد  آنچند روز بعد  ، را از سلول بيرون كردندصديقروزي كه استاد 

 مختلف اسباب كه آن سه تن زنداني با ريخت هاي به مجردي.  سه زنداني داخل اتاق شدند . سلول ما باز شد 

جا  نمايند ، جالد ه ب قبل از آنكه  آنها اسباب و اثاثيه شانرا در اتاق جا. داخل اتاق كشيدند ه شانرا  بة  واثاثي

زنداني . دروازه سلول را بست و رفت ، ما دو تن بازمانده درسلول ، آنان را شناختيم ) غالم علي(آرام و مؤدب 

. بود و تنه اش كوتاه مي نمود پا هايش مثل هر دو دستش دراز  . داشت وي قدي بلند. اولي قيوم نام داشت 

اين خلقي .   معروف بود "خر قيوم"بنام  . در كندهار همه او را مي شناختند .  ننگ مردم كندهار بود وي

 ندهار ديده بودند و ازككساني كه وي را در .مشهور و جاني معلوم الحال منشي كميته واليتي كندهار بود 

 بوي خون مردم كندهار از جسم ": كارنامه هاي ننگين و خونين و فاجعه آفرينش خبر داشتند ، مي گفتند 

اين  وحشي قصي القلب چند قريه و قصبه را با پير و جوانش ، با مريض و صحتمندش . پليد قيوم بر مي خيزد 

بنا بر ضرورت و  [ "... ان ساخته در حومه شهر كندهار با  مرمي هاي تانك و توپ ، به خاك و خاكستر يكس

بافت منطقي حوادث و رخداد هاي درون زندان ، در بخش هاي ديگر بازهم در مورد اين جنايتكار و عملكرد 

زنداني دومي خيال محمد كتوازي  وزير  . ]ان در زندان پلچرخي خواهم نوشت هايش در كندهار ، همچن

ان چهره اش ترحم بر رز بلند و الغرش ، با رنگ زردگونه و عضالت لوي با قد.  امين جالد بود  و كلتوراطالعات

طبقه بااليي چپركتي را . طبقه اول  چپركتي را كه در باالي آن جاي من بود قيوم گرفت . انگيز جلوه مي نمود 

ني زندا. بجا كرد  خيال محمد كتوازي خودش را بر روي آن  جا. در پائين آن قرار داشت    قبينكه آقاي  ح

خواست به  سومي علي گل پيوند بود كه با قد كوتاه ، لبان متبسم و كاكل هاي چنگ چنگ و پريشانش مي

بر ...  كند كه او يك شاعر و نويسنده بوده با جنايت و جنايتكاران باند خلق كدام پيوندي نداشته تفهيمزندانيان 
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 رو جايي اشرا بر روي توشك پهن كرد و  . مي خوابيد، آنجايي كه قبالً استاد دوستروي زمين جاي گرفت

همواره تالش داشت خودش را اديب .  بود  جالد امينةدور وي معين وزارت اطالعات و كلتور در. درآنجا نشست 

در حالي كه او يكي از . خواه وانسان دوست نشان بدهد  و آدم عاطفي ، مهر ورز و صلح. و نويسنده جا بزند 

 خلقي ها بود كه در راستاي هر چه بيشتر باورمند ساختن خلقي ها به تره كي "گيفرهن"مهره هاي به اصطالح 

هاي پشتون و باورمند ساختن آنان به   كودن و بعداً به  امين جالد درقدم اول ، و درگام دوم ، به تحميق خلق

هاي كشور در  و در گام بعدي به تحميق تمام خلق " انقالب ظفر نمون و برگشت ناپذير ثور"رهبري امين و

 اش در  " شاعر" و معين "وزير صاحب كتوازي". جهت شوروي  دوستي و روس پرستي تالش و تقال مي ورزيد 

بعداً به اثر تلقين و توصيه شماري از اعضاي . اوايل گرفتاري باند امين  با اطالعات زندان همكاري مي كردند 

  .   گرديدند رهبري باند امين ، از تماس با اطالعات زندان  منصرف

شب كه فرا رسيد ، علي گل ) . "1بالك"البته در ( تازه واردين را قبالً در اتاق هاي مختلف ديده بوديم 

 مسئله چاي چطور است  يكي دو چاينك آبجوش  كه نوكريوال مي آورد كفايت ":  پرسيد قبيني حآقاپيوند از 

 هم اتاقي هايي كه با ما بودند يكي شان " :مخاطب اش در پاسخ گفت  . "نمي كند شما چطور مي كنيد 

 در هر صورت نياز ما از ناحيه بي چايي كم و  . به مشكل  آبجوش تهيه مي كرديم.آبگرمي ساختگي داشت 

 ": علي گل با صميميت كذائي مرتجعيني كه از قدرت بركنار شده اند ؛ خنديده گفت . "بيش رفع مي  شد 

دور كمرش بسته ه آنگاه آبگرمي را كه ب . "از اين مي شود استفاده كرد . خوب  من يك آبگرمي ساختگي دارم 

جوش  وقت زياد را مي گرفت تا آفتابه  آب . آبگرمي وي بسيار ضعيف بود . ما نشان داد ه بود ، باز كرد و آنرا ب

مي با سيم كوتاه در مدتي كه آفتابه با دو دست به نزديك  گروپ برق بلند نگهداشته مي شد ، تا آبگر. مي شد 

دراين فاصله احتمال زياد داشت كه . را جوش كند ، مدتي زيادي سپري  مي شد  و نازكش آب سه و نيم ليتر

زماني كه . خود از عقب دريچه گك دروازه  متوجه اين امر شده  جنجالي بپا نمايد ة سرباز درگشت خاموشان

ام خطري ازناحيه  اطالع دادن آبگرمي توسط آندو  آبگرمي دارند و كدها  متوجه شد كه اين قبينآقاي  ح

بخصوص قيوم كه با اطالعات رابطه داشت ، متصور نيست ، آنگاه  آبگرمي قوي اشرا  به آندو نشان داده  اظهار 

 از بخت. ديگر مشكل ما از اين ناحيه رفع شده بود . زودي يك آفتابه آب را جوش مي كند ه  اين آبگرمي ب:كرد 

وي و يك سرباز كهنه كار ديگر كه هميش با . ، چند روز بعد سرباز غالم علي از موضوع خبر شد  برگشته ما

 بدينگونه ابراز نارضايتي  ،سمت سرباز در زندانه چهره ترحم آميز به جانب زندانيان مي نگريست و از بودنش  ب

 "ي كنم كه نفرش جزائي نشود  بگوئيد آبگرمي در كجاست ؟ مه تعهد م": داخل سلول آمده گفت ه مي كرد، ب

چند دقيقه بيشتر نگذشته بود كه آواز پاي شماري  سربازان . آندو از سلول خارج شدند . كسي چيزي نگفت . 

هشت يا نه مزدور كه در دست يكي از آنان  چراغ دستي مخصوص عمليات نظاميان اردو در . گوش رسيد ه ب

مدير حامد چشم "[ شد    ياد مي"مدير"ن همان جالدي كه به نام در ميان شا. شب تار بود ، وارد اتاق شدند 

معلوم مي . ، نيز حضور داشت ] من گفت ه  رفيق ناتور رحماني ب– اسم اين جالد را كه بيادم نمانده بود "آبي

 . وي اظهار بي اطالعي كرد. اين جالد ، از علي گل پيوند پرسيد كه آبگرمي كجاست . شد ، وي سرتيم آنها بود 

فراموشم شد بنويسم كتوازي را  دو يا سه روز بعد از  [ وي نيز اظهار بي اطالعي كرد. بعداً از قيوم پرسيد 

وي هم اظهار بي .  پرسيد قبين ح از آقاي . ]آمدنش به سلول ما ، به منزل دوم سمت شرقي تبديل نمودند 

نياي از نفرت  در چهره پليدش موج مي زد ؛ طرف من گشتانده درحاليكه  ده در اخير رويش را ب. اطالعي كرد 
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 ":   با همان شدتي كه سوال كرده بود ، با همان شدت  در جوابش گفتم " تو بگو آبگرمي كجاست ": پرسيد 

   ."من كدام آبگرميي ره در اتاق نديده ام 

را ترك گفته در نخست به هر چهار ما امر دادند كه جاهاي خود .  اين ها شروع كردند به پاليدن آبگرمي 

گوشه اي اتاق ايستاده شويم ؛ آنگاه تمام بستره و شال و توشك و بالشت هاي ما را زير و رو كردند و با پنجه 

 توشك هايي كه در مدت دو و يا سه روز با -هاي كرگسي شان  پنبه هاي  درون توشك هاي ما را هم پاليدند 

ه ه در داخل توشك هاي خود جابجا كرده بوديم ، دوباره  بآنرا با دست پهن كردة هزار مشكل پنبه كلوله شد

بعداً . ي آنرا بازكردند اآب جوش ترموز هاي چاي را هم به تشناب ريختند و شيشه . حالت اولي اش درآوردند 

  . همه چيز را با دقت خاصي مورد تالشي قرار دادند . هاي ما  شروع كردند به پاليدن بكس

چوكات خالي دروازه كه قسمتي از .  خالي مانده شده بود  ، تشناب هاة روازقسمتي از چوكات  آهني د

 سانتي بريده شده بود 5 و يا 4داخل آن  مي رفت و دروازه تشناب بسته مي شد ، به حد ه پاچه قفل دروازه ب

جانب ه ر باين خاليگاه در داخل چوكات يك مت. طوري كه  با سه انگشت  مي شد باال و پائين آنرا جستجو كرد 

فكرشان هم خطور نمي كرد كه آبگرمي دربين  ه تالشي كننده ها ب. طرف باال امتداد داشت ه پائين و يك متر ب

 ممكن نبود با چيزي - سانتي 10غير از سيخ نوك چنگ به طول ه  كه ب-خاليگاه چوكات طوري قرار داده شده 

. سربازان مزدور نتوانستند آبگرمي را بيابند . آورد  چوكات كش كرد و بيرون  درون بااليي قسمتديگر آنرا از

داخل تشناب هجوم بردند و  ه نصف بيشتر شان ب. يك تن از آنان به پائين رفت و يك ميله آهني را باخود آورد 

 جالد " مدير حامد ". با همان ميله آهني زير تپ فرشي جانشويي را هم پاليدند . تمام بخش هاي آنرا گشتند 

كه از عدم موفقيت تيم تالشي اش در يافتن آبگرمي ، خودش را تحقيرشده احساس مي كرد ، چنين در حالي

ما شب را هم با شما در همين اتاق به صبح مي رسانيم ، تا آبگرمي را پيدا !  برويد به جاهايتان بنشيند ": گفت 

 قبل در يكي دو كوته قفلي زنداني شده  مدت ها"خرقيوم" من با  كهاز آنجايي .  "نكنيم از اتاق تان  نمي رويم 

البته پيش از من شماري ازچپي ها وي را شناخته بودند ( بودم واين جاسوس جنايتكار را شناسايي كرده بودم 

وي را طوري تحت نظر گرفتم كه نتواند  محل اختفاي آبگرمي را با ايماء و )  كه من از آن كدام اطالعي نداشتم 

 شماري از خلقي ها بر ضد رهبران خود قرار  ، هم تذكار داده شدقسميكه  قبالً.  رساند اشاره  به سربازان  ب

.  بود "خرقيوم"يكي از آنان  همين  .  گرفته  با اطالعات رابطه داشتند و احوال آنها را به اطالعات مي رساندند

خواهد  احساس كردم كه وي مي. وي از ضربه زدن به زندانيان بويژه زندانيان چپ انقالبي لذت خاصي مي برد 

قيوم به گونه .   بفهماند كه آبگرمي دركجاي چوكات دروازه تشناب است "خوش برخورد"به آن سرباز 

طرف دروازه ديد ؛  طرف و آن سرباز به اين. اب را به سرباز نشان داد  تشنة نامحسوس با انگشت چوكات درواز

قيوم براي اينكه از زير نگاه هاي من كه در طبقه بااليي چپركت نشسته وي را زير نظر . ولي چيزي  پيدا نكرد 

ن اشاره تا م، ديوار  سلول  و زير سقف چپركت چسپاند ه  پشت و پس سرش را بة داشتم ، دور شده باشد ، تخت

( در همين لحظه زود گذر وي با انگشت به قسمت  همان خاليگاه  . اندكي بيشتر سرم را خم كردم . اشرا نبينم 

اشاره كرده ، به آن مزدور فهماند كه آبگرمي در داخل خاليگاه چوكات دروازه ) پاچه قفل در چوكات دروازه 

سيخ مشابه سيخ كباب را با خود آورده آنرا به داخل سر باز از اتاق خارج شده يك . تشناب  پنهان مي باشد 

فكر اين مزدور كودن رسيد كه بخش بااليي خاليگاه را ه بعداً ب. خاليگاه چوكات فروبرد و به جستجو پرداخت 
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نوك سيخ را .  زماني كه نوك سيخ به آبگرمي تماس كرد احساس رضايت در چهره كريه اش نشست . هم بپالد 

  .ي را از داخل خاليگاه بااليي چوكات بيرون آورد چنگ كرد و آبگرم

 چون سگان بوكش پوليس سرحدات و مرز ها كه محل اختفاي - جالدان  بعد از كشف آبگرمي ساختگي 

 آنها را متوجه كشف خود مي - هيروئين را پيدا مي كنند و با عوعو و غوغو و دمبك و پوزك دربرابر صاحبانشان 

جالدان پيش از اينكه از اتاق خارج شوند و ازكشف بزرگ شان به . راه انداختند سازند ، آنان نيز سروصدا 

 . " تا نفهميم كه آبگرمي از كي است ماندني تان نيستيم ": ؛ حامد جالد گفت  اطالعات زندان خبر دهند

آبگرمي مي فهميد ، كه اگر نگويد قبين ح آقاي . از هيچ كدام ما صداي برنخاست . لحظاتي در سكوت گذشت 

 ": مصلحت را دراين ديد تا بگويد كه . دهد  بااليش شهادت مي) خلقي(از وي است ، بطور حتم يكي از آندو 

  . جالدان  كه سرشار از غرور سگي  بودند ، غوغو كنان از سلول خارج شدند  . "آبگرمي از من است 

 كرده بود كه در اتاق از آبگرمي ن  خاطر نشاگونه اي به سربازه  براي اينكه افشاء نشود ، ب"خر قيوم"

سلولي ها قرار  استفاده مي شود ؛ مگراز محل اختفاي آن چيزي نگفته بود ؛ زيرا مي دانست در چنبره شك  هم

. تدريج اتاق را تالشي نمايند و آبگرمي را بيابند ه از اينرو تصميم گرفته بود  بگذارد سربازان ب. خواهد گرفت 

دن آن نشوند ، آنگاه با ايماء و اشاره به آنان بفهماند  كه آبگرمي در كجاي اتاق پنهان هرگاه موفق به پيداكر

  .شده است 

سرگرده آنان كه با تبختر دستور . ديري نپائيد كه سرو كله دو سه تن سرباز با غالم علي نمايان شد 

معلوم نشد وي را  . "! بيرون شو":  را مخاطب قرار داده گفت قبين ل اطالعات را اجرا مي كرد ، آقاي  حومسئو

 تو هم كااليته جمع كن از اتاق ": طرف من برگردانده  گفت ه بعداً رويش را ب... . كدام سمت دهليز برد ه ب

با هر جان كندني كه بود كارم را تمام كردم  .  من شروع كردم به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه ام ."! برآي 

... روي  سلولي كه براي  جوش دادن آب و ه ب رو. مزدور مرا تا آخر دهليز برد .  دم و از دنبال جالد  روان ش

 باز نمايد ، متوجه اتاق  را" سايه رخ "ازه سلول قبل از آنكه سرباز درو. تخصيص داده بودند ، توقف كرد 

 زير پيراهني در داخل  بدون پيراهن با يكقبين ح  آقاي  ديدم .چايخانه كه دروازه آن هميشه باز بود ، شدم 

  ! ساخته بودند "جزائي" به اصطالح وي را در واقع براي مدتي  در اتاق چايخانه . چايخانه ايستاده است 

  

  : جديد " سلول "  -15

  

مثل ساير اتاق هاي . من با اسباب و اثاثيه دست  داشته  وارد اتاق شدم . سرباز دروازه سلول را باز كرد 

ديوار ه هر دو چپركت متصل ب. پايه چپركت دو طبقه يي در درون سلول وجود داشت سمت شرقي زندان دو 

چپركت . پشت ديوار فضاي آزاد بود ، آسمان الژورين و هوا شفاف بود . سمت شرقي سلول گذاشته شده بود 

ه  از آن ب"1بالك"طرف آن متصل به دريچه گگ طرف شمال زندان كه نيمه شمال شرقي صحن  باالئي كه يك

در هاي سازمان ما اكه يكي از ك) ناتور( در طبقه اولي آن رفيق زلمي رحماني . درستي ديده مي شد ، خالي بود 

درطبقه پائين آن سلطان . طبقه باالئي چپركت دومي به طاهر اسلميار تعلق داشت . بود ، مي خوابيد ) ساوو( 

؛ توشك  آقا  دان بالك از آنجا معلوم مي شدطرف شمال كه ميه در زير دريچه گگ رخ ب. خلقي ديده مي شد 
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 من اسباب و اثاثيه ام در زير چپركت رحماني صاحب گذاشتم و درطبقه بااليي آن  .حسين تالش قرار داشت 

  .كمپل و اشياي مورد ضرورتم را ماندم 

  هم ميكار اطالعاتي اش مباهاته سلطان خلقي ننگ پشتونهاي هرات بود ، خلقي ها اين جاسوس را كه ب

وي يگانه فردي بود كه اجازه داشت با .  "اين جنايتكار آمر استخبارات اردو بود . كرد ، تجريدكرده بودند 

 در زمره اعضاي رهبري  ،تفنگچه اش وارد اتاق كار امين جالد شود ؛ اين قاتل حرفه اي با جمعي ديگر

.   و ساير زندانيان  جاسوسي مي كردند فركسيون خلق شامل بودند و با اطالعات زندان  بر ضد رفقاي خود

اطالعات آنگاهي كه احساس مي كرد زنداني مسايل مهمي را در زير شكنجه بروز نداده است ،  وي را در سلولي 

كار اطالعاتي داشت وي را ه كه  سلطان مي بود ، انتقال مي داد  ، تا اين جاسوس حرفه اي كه عشق عجيبي ب

بعد از اينكه همرزم شجاع و باوقارش  ( چنانچه رفيق سلطان از سازمان ساما را . دهد زير عمليات اپراتيف قرار 

   ]4[با وي هم اتاق ساختند) عارف را اعدام كردند 

، به  ودخانو دا1352 سرطان26طاهر  اسلميار يك تن از پرچمي هاي كهنه پيــخ بود كه بعد از كودتاي

آشنايان و دوستان اين قلم نيز، آقاي [ ركابل تحت نظر داشت شكل مخفي تاالر روابط فرهنگي امريكا را د

به آنجا » كارگاه زندان«كه قبل از به اصطالح مصالحه ملي به خاطر استفاده از امتيازات خاص  - اسلميار را

ز  بار ها ديده بودند كه به روز هاي برگزاري محافل  و كنفرانس ها و نمايش فلم ها كه ا- انتقال داده شده بود

روابط «، در نقش شاگرد كورس هاي انگليسي مربوط به  سفارت امريكا داير مي گرديد»  روابط فرهنگي «طرف 

آقاي اسلميار از ...» كتاب«] .   اشخاص را به آن تـاالر تحت نظر مي گرفت  آمد ورفتآن سفارت ، » فرهنگي

 از تجاوز ارتش شوروي به افغانستان ، به اسلميار بعد.  منتشر گرديد 1990 يا89طريق جمعيت اسالمي در سال 

در » حزب جمعيت اسالمي« موفق گرديد به درون يكي از رده هاي 1359در اوايل سال.  عضويت خاد درآمد

را » حزب جمعيت اسالمي«وي بعد از رد يابي و شناسايي، تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي.  كابل رخنه نمايد

در اثر فعاليت هاي اطالعاتي . ، به چنگ خاد انداخت   با خود يكجا ،اليت داشتبا حلقه اي كه خودش در آن فع

 جمعيت اسالمي اعدام و متباقي به حبس هاي  ابـد و طويـل  محكوم ة موصوف برخي از اعضاي نشاني شد

شده اش خاد به خاطري كه هويت اجنت تمام عيارش افشاء نگردد، او را نيز مثل ساير افراد حلقه شكار . شدند 

اجنت مذكور به فعاليت هاي استخباراتي در ميان جمعيت اسالمي ، احزاب و تنظيم .  محكوم به حبس نمود

؛ اشتغال  ها» خلقي«هاي جهادي  و سازمان هاي ضد دولتي و ضد شوروي ، همچنان اعضاي رهبري جناح 

 محتوي صورت " اسالمي  حزب جمعيت"ليت ووي به خاطر تثبيت هويتش  منحيث يك عضو با مسئو.  داشت

  ادعا څارنوالدرصورت دعوي من ...": كرد دعوي اشرا در فرصت هاي مناسب براي زنداني ها چنين قرائت مي

 تو سپري نموده ة برهان الدين رباني در سفر مخفيانه اش از پاكستان  به كابل، چند شبي را در خان... نموده كه 

 به زندانيان مورد نظر نشان مي داد ، تا توجه آنا نرا به خودش جلب در تعاقب آن ، صورت دعويش را. "...است

، اعتماد  جلوه داده» حزب جمعيت اسالمي«نامبرده با همين تاكتيك خودش را فردي با صالحيت در . نمايد

، يا حبس  ، حبس ابــد ، موجب اعـدام شماري از اعضاي آنرا  به خود جلب كرده و با كسب اطالعات از آنها

دوش و راكت به شانه باند ه اين عضو زيرك خاد بعد از اشغال كابل توسط رهزنان تفنگ ب.  ويل شان گرديدط

خانم . در خارج از كشور فعاليت مي نمود » حزب جمعيت اسالمي«هاي اسالمي در يكي از نمايندگي هاي 
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ومي زندان پلچرخي، پايواز كه مثل خودش خادي بود ، به روز هاي پايوازي در مقابل دروازه عم) خ(موصوف 

  .   هاي اناث زندانيان را با دقتي توأم با خشونت و تحقير؛ تالشي مي نمود 

 آقا حسين تالش ننگ و نفرين مليت هزاره يك تن از خلقي هاي بود كه شمار زيادي از قومش را به چنگ 

كشور تحصيل مي  يلي شوروي در آنخانم اين جنايت كار با استفاده از بورس تحص. اگسا و كام  انداخته بود  

زيرا در تيم جاسوسان خلقي بر ضد .  حتي در ميان رفقاي خودش هم تجريد شده بود ؛اين قاتل بيرحم . كرد 

كرد تا هم سنگيني تحقير  وي در سلول ها خودش را به خواندن زبان روسي مشغول مي. رهبري شامل بود 

 احساس نمايد و هم زبان روسي را فراگرفته نزد خانمش به روسيه داشتند ، كمتر ديگران را كه درحقش روا مي

  .برود 

خاطر عضويت ه رفيق رحماني كه  يك تن از هنرمندان و دراماتيست هاي سابقه دار كشور مي باشد و ب

 در اين سلول طور معروف مثل ، سال حبس محكوم شده بود 16درسازمان انقالبي وطنپرستان واقعي به 

 خلقي ها و خادي هاي جنايت پيشه و ميهن فروش را  با  طنز و كنايه و فكاهيات تمسخرآميز "ماليكه عذاب"

اين رفيق هم اكنون با قلم بران و اشعار آتشين اش جنايات  و كشتار هاي  دسته جمعي . به ستوه آورده بود 

ر امريكا و شركايش با شهامت  همچنان بر ضد تجاوز امپرياليزم جنايتكا ،خلق و پرچم و خاد را به تصوير كشيده

 ◙ .  ستايش بر انگيزي مي رزمد  

                  

                                 �                                                     
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  توضيحات

  

 سلول و هم در اوقات  رفيق سطان با هم نامش سلطان خلقي  هم در-  شايد چند ماه - مدت  زيادي ]  4[ 

خاطر دارم  در نخستين روزي كه سلطان و عارف را از خاد به ه من كامالً ب[ تفريح يكجا گشت و گذار مي نمود 

 و استاد دوست و قبينح  سمت غربي و شرقي  انتقال دادند ، رفيق سلطان را به اتاقي كه  آقاي "1بالك "

در همان روز و يا روز ) .  منزل دوم دست چپ اتاق آخري ( دادند   جا- شماري از چپي ها در آن  زنداني بودند 

ين بار همديگر مي ديديم ، زنده ياد با تبا آنكه براي نخس. بعدي آن ، وي را براي لحظه اي در تشناب ديدم 

هم با همان طريق جواب سالم اشرا داده با  صداي بسيار آهسته وي را كه در حال  اشاره سر سالم داد  من

 سرش را ." باهيچ كسي ؛ صحبت سياسي نكني ء رفيق بدون استثنا":  مخاطب ساخته گفتم  ، گرفتن بودءووض

 اغلباً ديده شده  زماني كه اكثر  زندانيان يك اتاق تشناب " 1بالك"در سمت غربي [ با عالمت تشكر تكان داد 

 گرفتن آنان ءياني جان شستن و يا وضورا ترك مي گفتند يكي يا دو نفر از همان اتاق در حالي كه  لحظات پا

وقت ضايع "، سرباز دروازه اتاق بعدي را براي استفاده از تشناب باز مي كرد كه بدون استفاده نماند و  مي بود

 تمامدر چنين حاالت  . در چنين شرايطي زندانيان دو اتاق براي لحظاتي مي توانستند با هم ببينند . "نگردد

 بود كه 60فكر مي كنم اواخر سال  ] بيرون برده مي شدند  يك وقت معينه براي تفريحزندانيان هر اتاق در 

زنده ياد . زنده ياد  سلطان را بعد از اعدام زنده ياد عارف به سمت شرقي به اتاق سلطان  خلقي انتقال دادند 

 وي را موظف اش يكي از رفقا گفته بود كه سلطان خلقي را منحيث يك جاسوس كه اطالعاته رفيق سلطان ب

 ◙ .ساخته  مي شناسد 

  

                                         

  

  ادامه دارد                                                                                                        


