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   مظلوم نما ؟ة    نتيجه ترحم و دلسوزي بر گرگ درند- 3

  
ما ، در شرايط مهار ناشدني درياي متالطم زندان كه امواج  خرد قايق بي باد بان زندگي آتش گرفته 

جز حصاري از صخره هاي بلند سنگي كه بدان برخورد مي كرد ، كدام  دامنه ديگري نداشت  ه كننده اش ، ب

تدريج در دامن ساحل اش بخزد و لحظه اي به ه ش بغلتد و ب اكه به نرمي  بر روي ذرات ريگ هاي ماليم

سوي حصار و  ما زندانيان ، چون پركاهي دستخوش اين تموج  شده بوديم  ، گاهي به يك. ابد ي آرامش دست

رات جسم هزاران پارچه شده ما را  ذباز مرغ توفان اميد به آزادي . سوي ديگرش، كوبيده مي شديم ه زماني ب

هاي بلند ، و باز هم  هم خوردن با صخره ه بازهم همان تموج ، همان تالطم ، و همان ب. هم مي آميخت ه ب

  .هم  پيوستن ؛ ديده نمي شد ه انتهايي در اين دايره  افتيدن و غلتيدن و ذره ذره  شدن و باز ب. پاشيدن 

،  نگاهي گذرا به وضع سلول جديد  و  ) " سلول  جديد" - 13(  زندان ، زير پيكره تدر بخش هشتم خاطرا
  .محبوسان آن نمودم  تركيب  
  روزهاي خزاناوليندر .  كه مرا در اين  سلول بسيار سرد انتقال دادند  بود1361ال   ميزان س15 يا 14
از گرمي مناسبات در بين چهار تن از . هواي اتاق را هم سرد و سردتر مي ساخت . سردي مي رفت ه هوا رو ب

چمي و  چپ خلقي ، پر. سه طيف متخاصم در اين سلول كه پهلوي هم  قرار داده شده بودند ، خبري نبود 
 دو تركيب اولي ، يعني دو تن از پليد ترين خلقي هاي آدمكش و يكتن از مفتن ترين همزيستي با. انقالبي 

 قرار داده بود ؛  نهايت  پرچمي ها كه در خدمت منافع سوسيال امپرياليزم  روس سر و جان و آل و عيال اشرا
  .دشوار مي نمود  

 كه از  ايختلف و متخاصم ، با تمام اختالفات و نفرتي كشندهدر ماهيت امر زندانيان از طيف هاي م
شدت فشرده مي شدند ، از همين سبب با ناچاري و ه همديگر داشتند ، در چنگال شرايط تحميل شده ب

گاهگاهي ، شدت تنفر و انزجار آنان ، تا مرز انفجار مي رسيد كه در . بيچارگي  همديگر شانرا تحمل مي نمودند 
 كه در خارج از زندان راه حل اشرا از طريق جنگ با كاربرد سالح  سرد و - اسبات دو طرف متخاصم برآيندش من

  .خود مي گرفت ه  در زندان  اشكال ديگري ب- گرم مي يافت 
دست ه در هرحال ، شب كه سرمه سياهي را بر چشم ما مي كشيد ، تا خواب مان ببرد ، و آنگاه ما را ب

رد ،كه زجرمان دهد ؛ مگر چراغ بيداري به ديدگان ما مي سوخت و نمي گذاشت كابوس هاي هول انگيز بسپا

  .صبح مي شد ، همه چيز به تكرار مي رسيد . خواب هول انگيز  نزديك ما آيد 

روزها ، اغلباً خودش را به مطالعه كتاب هاي روسي . به ظاهر آرام و گوشه گير مي نمود   آقا حسين تالش 
و شايد هم با . نگيني لحظه ها ، دقايق ، ساعات و روز هاي زندان را احساس نكند سرگرم مي ساخت ، تا س

داعي جناياتي كه شخصاً مرتكب شده بود ، درذهنش جلوگيري نمايد تمطالعه كتاب هاي روسي مي خواست از 
ل ، هر چه روي داشت به سرعت پرندگان تيز با تالش ، همواره در تالش بود كه از فضاي سالهايي كه در پيش. 

  اقامت داشت ، برود ، و از شر رفقاي بي مهر و " كشور شوراها "زود تر عبور نمايد و به نزد خانمش كه در 
 چه در - در داخل زندان .  خالص شود -  كه چندان تمايلي براي گپ و گفت با وي نداشتند -راسيست اش

، فقط با يكي دو تن از آنها گپ و گفت و گشت  از جمله ده ها خلقي -تفريح ، چه در هنگام تماشاي تلويزيون 
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 كه  ننگ پشتون هاي هرات بود ، با وي مانند يك رفيق  برخورد در داخل سلول ، سلطان خلقي. اشت و گذار د
 و تالش كاتب ،  چنين تصور مي كرد كه سلطان رئيس با اقتدار يك اداره رانمي كرد ؛ بيننده روابط ميان آندو

 ننگ مليت پشتون و چنين ميانه اي سرد ، و بروكراتيك بر روابط آن.  آن اداره مي باشد "اربي اعتب" و "حقير"
  .  سايه افگنده بود   ننگ مليت هزاره اين

در يكي از صبح  ها كه ما هر كدام بطور جداگانه چاي  مي خورديم ،  متوجه شدم كه  آقا حسين تالش 
 براي صرف يدر روز هاي بعد هم ، وي جز همين ، چيز ديگر. چاي تلخ را با مقدار نان خشك سيلو مي خورد 

كه چندين قطي آنرا از مدتها  قبل در ( با خود انديشيدم ، اگر  دو و يا سه قطي ماهي كانزرف . صبحانه نداشت 
فكر كردم بهتر است  در زمينه با . براي وي بدهم ، بد نخواهد شد )  كرده بودم " ذخيره"گوشه اي بكس خود 

وي  چنين ابراز نظر  . وي را با  رفيق رحماني در ميان گذاشتم ه موضوع  كمك ب. يق رحماني  مشوره نمايم رف
زماني كه دروازه  سلولها براي ديدن تلويزيون باز شد و  . " كدام گپي ندارد اين يك كمك انساني است ": نمود 
ه ا ازبكس خود برداشته ، قبل از آنكه آنها  را ب در اتاق  نماند ، سه و يا چهار قطي ماهي ر-  جز تالش -كسي 

 آقاي تالش من چندين قطي ماهي كانزرف در بكس خود دارم ، چه مي شود اگر شما از ": وي بدهم ، گفتم 
بعد از مكثي كوتاهي تشكر . خطوط از تعجب بر چهره گرفته و استخواني اش كشيده شد .  "اينها استفاده كنيد 

  ،كه جاسوسي حرفه اصلي اش بود) سلطان( معلوم نشد آن خلقي خون آشام .  را گرفت كرد و قطي هاي ماهي
 فكر كرد من در صدد آنهم كه با همچون كمك ها مي خواهم تالش را  اين آدمكش.چگونه از موضوع خبر شد 

از همان [ تدبيري انديشيد . در مقابل وي حساس ساخته زمينه برخورد ميان آندو را بدين شيوه مساعد سازم 
ها بي ضرر و بي نتا بزعم شان دشمن را نت، تدابيري كه ساير جواسيس در چنين حاالت بدآن متوصل مي شوند 

دو و يا سه روز از اين مسئله نگذشته بود كه بعد از ] . وي وارد نماينده اثر سازند ؛ بلكه  ضربه اي رواني هم  ب
فرداي آن علت گرفتگي وي را جويا . ه به نظر مي رسد برگشت از تفريح ، متوجه شدم كه چهره تالش گرفت

حال تالش سوخت كه چيزي براي ه  شما در غيابم گفته ايد كه دلم ب": موصوف با ناراحتي چنين گفت . شدم 
 بيشتر نخواستم  براي ، هر روه ب. "وي طور خيرات دادم ه خوردن نداشت از همين سبب چند قطي ماهي را ب

لطف نموده كسي را كه اين .  ابداً  اينطور نيست ": فقط به همين جمله بسنده نمودم  . قناعت وي حرف بزنم
 در همين اتاق شما " : در جوابم چنين گفت."من معرفي كنه گپ را از زبانم براي تو انتقال داده است ، ب

 همه خاموش ماندند .زماني كه همه در سلول بودند ، موضوع را بدون اضافه گويي طرح كردم  . "صحبت كرديد 
سلطان خلقي با . "!  كي چنين جمله ايرا از زبان من به تالش رسانده ": بعد از لحظاتي حرفم را تكرار كردم . 

رفقاي ما .  من از زبان شما چنين جمله اي را شنيدم ": ديده درآيي يك جاسوس حرفه اي  چنين گفت 
وي ه يق تالش از ما كمك بخواهد هر كدام  حاضرند بما همه اينجا هستيم ، اگر رف. محتاج كسي نيستند 

فكر ميكنم اين نخستين باري بود كه در .  "خود وي غرور دارد از كسي چيزي نمي خواهد . كمك نمايند 
به اين جاسوس كه بطور علني از . زندان با چنين شخص ديده درآيي و با چنين بهتان نا موجه مواجه مي شدم 

 من ميدانم كه  تو روي كدام  منظوري اين " : فقط با گفتن.  ت زندان مباهات  مي كرد همكاري خود با اطالعا
  . ]3 [" نه  تهمـت  نيست ": هستگي گفت آ در جوابم به  ."تهمت را بر من زدي 

كه از كسي شنيده )  بيدل  ( از بياد دارم كه بعد از شنيدن  جمله اخير وي ، همين بيت مدعا و مثل كامالً
  : در ذهنم  تداعي شد بودم 
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  خون ريزي بود بي باك شمشيري كه خم دارده ب     -     دل  ـن مشو بيـ ايم تواضع پيشه است دشمناگر 

عناصر مبارز و مقاوم را همواره زير . از آنجايي كه تمامي اعمال زنداني در زندان تحت نظر گرفته مي شد 
خاطر تطبيق مقرره هاي وضع شده كه ه  از يك جانب ب. جسمي و رواني قرار مي دادند ة ضربات خرد كنند

 بدين كار ننگين و ضد كرامت انساني مبادرت مي ،ازجانب خداوندان اصلي زندان ، يعني روسها وضع مي شد 
 ، حاكم را -  بين حاكم و محكوم - خاطر انتقام از افرادي كه در يك مبارزه رويا روي ه  از طرف ديگر ب.ورزيدند 

م ، ـبب هـين سـاز هم. ير مي نمودند ـدند و تحقـركشي و شورش مي كوبيـقامت و پايداري ، سبا سالح است
 به -خيمان از پيگيري در امر  انقياد و مطيع ساختن چنين زندانيان خسته نمي شدند ، و به كار و بار شان دژ

ت همچنان شكلي از اشكال  واين تهم. ند ددا  با عالقمندي و انرژي بيشتر از پيش ادامه مي- اشكال مختلف 
 زنگ خطري بود از جو اتاق كه مرا متوجه نمود تا در مدتي كه با چنين دشمناني ،در واقع امر. كار آنان بود 
  . مردم دريك سلولم ؛ يك لحظه هم هوشياري خود را از دست ندهم ةسوگند خورد

كردم  فكر مي. م را مي ساييد  پيهم روان-  در اين سلول -عبور لحظه هاي آبستن از چنين دسيسه ها 
يك [  همزيستي مسالمت آميز با اين سه تن جاسوس در يك سلول. توطئه اي بر ضد من در حال وقوع است 

ه خادي نهايت محيل و مفتن ، و دو تن خلقي ، بويژه سلطان جنايتكار و جاسوس حرفه اي كه حاضر بود   ب
، بسان عبور از ميان جنگلي بود كه  خس ] اموسي بدهد خاطر زنده ماندنش ، تن به هر نوع پستي و بي ن

 دركمين نشسته -  براي بلعيدن هر جسم حيه -  در مسير راه  با تير هاي آغشته به زهر،پوشك  هاي حفر شده
  . باشد 

در صدد بودند با بهانه اي مرا در حالت تجريد قرار دهند ؛ يعني ) دستور آمرين خوده ب(عوامل اطالعات 
از همين سبب سلطان كه مجري چنين كاري بود ، توطئه تهمت را . در درون سلول حبس ام نمايند درسلولي 

با من گپ و گفتي ) طاهر اسلميار، آقا حسين تالش و سلطان ( اين سه تن . چاق كرد كه موفق هم شد 
وستي خود به يك  من ماندم و رفيق رحماني كه هر دو ، گاهگاهي در مورد نتيجه دلسوزي و انساند. نداشتند 

  . مظلوم نما تبصره مي كرديم ة گرگ درند
  

   سخني در باره يك عضو برجسته استخبارات عربستان سعودي-4

   : )المخابرات العامه السعوديه   (     

  
 يكماه را در همين سلول سپري كردم ، درج شاخص هاي وقايعي كه در اين مدت  هر رو ، مدتي  تقريباًه ب

 خواهد كرد ، به همين منظور از ذكر آنهمه خود ءتفاق افتاد ؛  صفحات اين اثر را بيشتر احتوادرهمين سلول ا
عمال غير قابل توصيف زجر و شكنجه دانم كه شكلي از اِ داري شده ، فقط نكته اي را در خور ياد آوري مي

  KGB.  مي گذارد  است كه خود برجسم مادي اثر بس تخريب كننده اي بجا"بي سرنوشت"رواني زندانيان 
يكي از تحمل كنندگان اين نوع شكنجه حاجي نواب از . كار مي برد ه چنين شكنجه ايرا در مورد دشمنانش ب

كه نخستين بار دركوته قفلي هاي منزل اول سمت شرقي با من  و  ، حزب اسالمي گلبدين حكمتيار بود
    ]4. [ي هم سلول شده بود ئسرحدي و خواجه موسي خلقي طور جزا
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اتاق ما ، آخرين و دورترين اتاق از .  كه سر و صداي گنگ و نامفهوم در دهليز پيچيد اواخر ماه ميزان بود
صداي پاي دو و يا . صداي  باز شدن دروازه دهليز شنيده شد . پنجره آهني متصل به اتاق نگهبان غالم علي بود 

.  دوباره بسته شد هبعد از چند دقيق.  اتاق ما باز شد ، دروازه پهلوي  بعدة لحظ. سه تن بلند و بلندتر شده رفت 
سر انجام روز نكبتبار به پايان رسيد . هم سلولي ها هر يك در مورد آمدن زنداني تازه وارد چيزي هاي گفتند 

زندانيان براي ارضاي كنجكاوي هايشان در .  سلولها خاتمه يافت ةكنجكاوي ها و تبصره ها ، با باز شدن درواز.
ون شدن از سلولها شتاب داشتند ، تا قبل از روشن شدن تلويزيون هرچه زودتر آگاه شوند كه تازه وارد كي بير

بعد از وي . سلطان خلقي باعجله از سلول خارج شد ، تا هرچه زودتر بفهمد كه  زنداني تازه وارد كيست . است 
حاجي نواب و كاكا خال ": ي سلول ما گفت يك تن از زندانيان پهلو. ساير هم سلولي ها از اتاق بيرون شدند 

   . "محمد را به اتاق ما آوردند
و با شماري . بعد از چند دقيقه حاجي نواب و كاكا خال محمد براي ديدن تلويزيون از سلول بيرون شدند 

 از و. من هم با آندو احوال پرسي نمودم . از زندانياني كه همديگر شانرا مي شناختند ، جوربخيري نمودند 
 كاكا خال محمد  و ":  جاجي نواب گفت. اوضاع سلول هايي كه قبالً در آن زنداني بودند ، چيز هاي پرسيدم 

علي ياور يكي از . "ازآنجا من و كاكا خال محمد را به اينجا آوردند .  يكجا بودند "...بالك "بدروز با من در
با اعدامي هاي پنجره چپ يكجا براي اعدام ) 1361سنبله ( اعضاي برجسته تيم حاجي نواب را در ماه گذشته 

اجي نواب را تحت نظر بدروز و كاكا خال محمد قرار ح "1 بالك"از همان تاريخ تا ورود شان به. بيرون كشيدند 
 با اطالعات  از بازمانده هاي دورة امين جالد بود وكه) از اهالي پنجشير ( در مورد كاكا خال محمد [ داده بودند 

  ] . مخفيانه همكاري مي كرد ، در نوشته هاي بعدي بيشتر خواهم نوشتزندان 
 پدرم بيچاره خيلي تالش كرده كه ": از وي پرسيدم ، چنين گفت  ، حاجي نواب"بي سرنوشتي"از مسئله 

سمت تحويلدار ه وي در ارگ كارمل ب طبق گفته خودش پدر. "داكتر نجيب را ببيند تا كنون موفق نشده است
شماري از خادي ها براي پدرش  اطمينان داده بودند كه پسرش اعدام نمي شود ؛ مگر حبس ابد . د كارمي كر

  .  همين وعده ها دل مشغولي وي و فاميل اش  بود . برايش داده خواهد شد 
سلول بودم ،  از جريان زندگي اش  ي منزل اول شرقي كه با وي ، سرحدي و خواجه موسي همئدر اتاق جزا

وي پيش از گرفتاري در عربستان سعودي چند سال دركوچه هاي : ن سعودي چيز هاي گفته بود در عربستا
فروشي اش درعربستان درحضور سه تن زنداني  نواب از چگونگي دست. به تكه فروشي مشغول بود (...) شهر 

اعضاي . رخوردار بود وي در ميان زندانيان حزب اسالمي از اتوريته و احترام خاصي ب. مطالبي را قصه كرده بود 
توجه عميق و همه جانبه به . وي احترامي آميخته با احتياط ؛ حتا توأم با ترس داشتند ه حزب اسالمي نسبت ب

ابعاد  شخصيت وي  مي رساند كه به احتمال قوي درعربستان سعودي به اين شخص ورزيده اندام و  قوي 
، تحت نظر سازمان جاسوسي عربستان ... ) شهر زير پوشش تكه فروش كوچه هاي اطراف و نواحي( هيكل 

برخي ها . استخباراتي و تمرين نظامي داده مي شد  آموزش ]6 به ص *) [المخابرات العامه السعوديه(سعودي 
ي درعين اينكه سعي مي كرد حالت ئيكروز در اتاق جزا. پيشرفته آشنايي داشت و مي گفتند وي با سالح جديد 

يم  رسيد ، مه  باين " برنو" اگر زنده ماندم و باز دستم به تفنگ ": د ، چنين گفت عصبي خود را حفظ نماي
 از حاجي.  خواجه موسي كه از تشناب خارج شد ، وي  ديگر چيزي نگفت "...پرچمي ها مي فهم كه چي كنم 
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 و شايد .شايد فكر مي كرد سرحدي يك جمعيتي واقعي است . ارتباط سرحدي  با اطالعات چيزي نمي دانست 
  . هم وي را مي شناخت  

ه شب ، كاكا خال محمد را براي كار استخبارتي از پهلوي حاجي نواب دور نموده ب بعد از گذشت يك يا دو
. وي دادند ه جاي  آقا حسين تالش را ب. كدام بالك ديگر انتقال دادند ، وحاجي نواب را در سلول ما ، آوردند 

و يا  كه از جمله  يكصد و بيست تن رهبران خلقي ها ، اضافه( نزل دوم شرقي ، آقا حسين تالش از اتاق ما  به م
حاجي نواب بستره اش را بر روي  سطح اتاق جمع . ، انتقال داده شد ) كمتر از نصف آنها در آنجا زنداني بودند 

  .و جور كرد 
ل ما كه دو سمت سردي مي رفت ، بخصوص سلوه سرعت رو به شمال سمت شرقي به هواي سلولهاي رخ ب

هواي سرد . باد هاي سرد شبانه ماه عقرب ، ديوار هاي سمنتي آن را سرد و سردتر مي ساخت . آن خالي بود 
ي كه داخل تشناب مي شدند و خود شانرا ماه عقرب ؛ چون گژدمي هرآن نيش زهر آلودش را بر پيكر زندانيان

   .مي شستند ؛ فرو مي برد 
هنده باز و بسته شدن دروازه آهني تشناب كمتر احساس مي شد ؛ مگر در روزكه مي شد ، صداي تكان د

 هنگام  شب كه ابر قير اندود سكوت بر در و ديوار سلول ها سينه پر كينه اش را مي ساييد ، آواز باز و بسته
مي شدن دروازه تشناب ، چون صداي گلوله هاي آتشين ، ابر قير اندود سكوت سلول ها را مي دريد وبا بيرح

از همين سبب در .  و خواب درهم وبرهم آنان را مي شكست ،ي گوش زندانيان را به اهتزاز درمي آورد اپرده 
  . ندرت كسي از تشناب استفاده مي كرد ه هنگام  شب ، ب

با آمدن حاجي نواب سكوت شبانه ما بر هم خورده بود ؛ زيرا كه حاجي نواب  گويا نذر گرفته بود كه دو 
 گرفتن درتشناب ، تا روا شدن نماز صبح به ءبعد از جان شستن و وضو. از نماز صبح بيدار شود ساعت پيشتر 

مي . نماز تهجد مي پرداخت ، و از بارگاه خدايش با تضرع مي خواست كه نگذارد وي را كافران اعدام نمايند 
رچمي ها و بعدتر خلقي ها وساير درگام اول شعله اي ها ، و بازپ( " كشتن كافر ها "خواست كه زنده بماند و با 

من از طرف . و اجر اُخروي كمايي كند .  اشرا خشنود سازد " خود پيدايش " و "خداي قهار"، ) فكرنعناصر روش
تحمل اين وضع .  تشناب بيدار مي شدم و تا صبح نمي توانستم بخوابم ةشب با صداي  باز و بسته شدن درواز

 معنوي حاضر بود - خاطر اندكترين نفع مادي ه اين جنايتكار بيرحم ، ب. ود خيلي ها دشوار و درد انگيز شده ب
 من و ساير هم سلولي ها كه دشمن درجه يك اش بوديم ، نه تنها برايش  به مزاحمت .ديگران را شقه شقه كند

  .كدام ارزشي نداشت ؛ بلكه از همچون مزاحمت ها  لذت سادستيك هم مي برد 
  

  
كه كم آوازه ترين ؛ اما )  استخبارات عربستان سعودي (، يعني  " برات العامه السعوديهالمخا " – ]5 از ص *[

 در سطح جهان مي - CIA  انگلستان و سازمان MI6   وابسته به-قوي ترين و بزرگ ترين سازمان جاسوسي
، از اهميت خاصي  پاكستان در رابطه با منافع غرب درمنطقه ISIباشد ، بعد از عدم كارآيي ساواك شاه ايران و 

برخوردار بوده وظايفي را كه قبالً دو سازمان استخباراتي فوق الذكر به توصيه امپرياليزم انگليس و امريكا در 
   شده  سپرده سازمان  قوي الجثه ، به همين  رابطه با برخي از كشورها ، از جمله افغانستان انجام مي دادند

  .است 
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نواب به اتاق ما سپري نشده بود كه دروازه سلول ما را غالم علي بازكرد و سه و يا چهار روز از آمدن حاجي 
  دست اش پرتوانسرعت رو به زردي گراييد و انگشتانه حاجي رنگش ب. از حاجي نواب خواست كه پائين بيايد 

لرزه در ه  ببيگناه نمي لرزيد ، دفعتاًهاي كه در هنگام گرفتن تفنگ و كشيدن ماشه و به خون غلتيدن انسان 
 زرد ، پت و پريشان از اتاق خارج با گام هاي لرزان ، رنگِ. خواست برخودش مسلط شود ؛ مگر موفق نشد . آمد 
كسي نمي خواست با پرس و . در غياب وي سكوتي بر سلول مستولي گرديد . سرباز دروازه اتاق را بست . شد 

چندين دقيقه بعد صداي باز شدن دروازه . ايد  اين سكوت را مختل نم ،پال در مورد رفتن وي به قومنداني
 مانند از درون دو حلقه دروازه Tآواز گام ها ، بلند و بلند تر شده رفت ، تا اينكه كليد . آهني پنجره شنيده شد 

اينبار رنگش كبود . حاجي نواب بود . شدت بيرون كشيده شد ، و دروازه ضخيم سلول باز شد ه و چوكات آن ب
. هيچ كس علت پائين رفتن وي را نپرسيد .  چشمانش درخششي ناشناخته اي مشاهده مي شد در. مي نمود 

از . من افگند ه هنگامي كه مي خواست بر روي جايش بنشيند ، با درنگي زود گذر نگاهي معني داري ب
ي دهليز ما روز كه به پايان اش نزديك شد ، صداي باز شدن دروازه سلول ها. سيمايش چيزي خوانده نتوانستم 

بايد براي تماشاي تلويزيون دولت منفور و مزدور از . سراغ ما آمد ه  باًتكراربرنامه هميشگي باز هم . شنيده شد 
اتاق هايمان بيرون مي شديم و بر روي سطح دهليز مرطوب توشكچه گك هايمان را پهن مي كرديم و يا 

 و پروگرام هاي دولت ]*[مي گذاشتيم  هاي دست ساخت خود را بر روي سطح دهليز سرد "چوكي گك"
نفر آخري من بودم . ديگران بيرون شده بودند . حاجي نواب در اتاق ماند . دست نشانده را تماشا  مي نموديم 

شدت ه ب.  تا به اتاق بمانم فهماندمن ه كه مي بايست از اتاق خارج مي شدم ؛ مگر حاجي با اشاره چشم و ابرو ب
 توخي صاحب شكر خدا كه  نماز هايم ":  با خوشحالي مرا مخاطب ساخته چنين گفت وي. كنجكاو شده بودم 

اينك مكتوب را بخوان كه محكمه شوراي انقالبي . قيدم را بيست سال كشيده اند  .دربار خدا قبول شد ه ب
خوشي آميخته بعد با شتاب مكتوب را از جيب اش بيرون آورد و با هيجان ناشي از فرط  .  "  عنواني من  نوشته

 شما در وزارت خانه كار كرده ايد بهتر مي فهميد كه اين چه ": من داده گفت ه با شك ، مكتوب تايپ شده را ب
 "كمه  اختصاصي انقالبيامح" مانده كه در زير نام مصرفاً مفهوم متن  مكتوب به خاطر. "قسم مكتوب است 

  : ن نوشته شده بود چني ؛ اين... ، شعبه چند قضايي ، و ( ... ) مديريت 
جمهوري دموكراتيك افغانستان به ....) (و  (...) نظر به جرمي كه مرتكب شدي طبق ماده ... ولد تو نواب« 

مدت بيست سال حبس محكوم شدي تا رسيدن پارچه ابالغ بدينوسيله مدت حبس ات كتاباً برايت ابالغ گرديد 
  ) .نقل به مفهوم ( » ...  تا اطالع حاصل كرده باشي 

همينطور برايش اطمينان دادم . خيلي خوشحال شد .  بعد از مطالعه  مكتوب  بالوقفه برايش تبريكي دادم 
دل . اي چاپي وجود دارد كه مكتوب اصلي است در باالي پارچه هاي ابالغ تمام محبوسين همين  عنوان ه

  قومنداني برايم گفته كه پايوازي نزديك است ، تو ميتواني با پدرت مالقاتي داشته «  : وي افزود  .جمع باش 
  

  
  را كه از كانتين زندان مي خريديم ، چهار دانه خالي آنرا به زير دو سه پارچه KLIMقطي شير خشك [*] 

ون مي كرديم و يا زير پيراهني هاي  كنهه كه از زيرپوش توشك ها بيرة با تك ،چوب نازك و يا كدام توته  قطعه
  . گذاشتيم  سانتي را مي15سانتي در 15خود را پاره كرده آنرا محكم مي بستيم و بر روي آن توشكچه هاي 
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مجردي كه وي در آن ه  ات منتظر امضاي قاضي مانده ، ب"پارچه ابالغ ". مكتوب را نزدت حفظ كن . باشي 
  . » آنرا بايد هميشه نزدت داشته باشي كه در زندان كار مي شود .امضاء نمايد ، فوراً برايت مي رسد 

كه از شدت خوشي و سرور درپوست نمي گنجيد ، ازاينكه ازحالت بي سرنوشتي برآمده و مدت  حاجي نواب
 را گفت "كمه اختصاصي انقالبيا مح"حبس اش تعيين شده ، به ساير هم سلولي ها هم موضوع گرفتن مكتوب 

 براي وي و اعدام يك تن از اعضاي تيم وي "پارچه ابالغ"نامه و شكل انشاء و تايپ آن و نرسيدن من با ديدن . 
از طرف اطالعات زندان نوشته شده تا . در ماه قبل ؛ احساس كردم كه اين مكتوب ساختگي است ) علي ياور(

ام عضو نفوذي شبكه دكه قبل از تدارك آمادگي براي اعدامش ، ك وي را بدينگونه اغفال كرده باشند ،
وي اطالع ندهد كه در نتيجه موجب واكنش وي در ه  عربستان سعودي در داخل خاد از موضوع باستخبارات

موضوع  جعلي بودن مكتوب را با . وقوع نپيوندد ه زندان نگردد و كدام حادثه اي پيش از تدارك اعدام اش ب
 تا آن. نين راز مهم و خطير بايد بين خودمان بماند رفيق رحماني در ميان گذاشتم و از وي خواهش كردم كه چ

رفيق . وي ابالغ نمايند ه وقت ؛ حتا يك مورد هم نديده و  نشنيده بوديم كه قيد زنداني را با  ارسال مكتوب ب
   .    " صاف و ساده وي را بازي داده اند ": يد نمود و عالوه كرد أئرحماني نيز نظرم را ت

  و مدت بيست سال حبس ، حاجي نواب آن شخصي نبود كه با هم"يين سرنوشتتع"بعد از به اصطالح 
 برخورد مي كرد ، و در مناقشات  و مباحثات بي طرفي "مهرباني" و "حسن نيت"و "محبت"سلولي هايش با 
با مظلوم .  داشت " محترمانه "با طيف چپ  انقالبي برخورد . كار كسي كار نداشت ه و ب. اختيار مي نمود 

با خود مي انديشيد با . دست آرد ه مي خواست دل همه را ب. خود جلب مي نمود ه ايي ترحم ديگران را بنم
چنين شيوه معاشرت بعد از اعدامش ، نام نيكي از وي بجا خواهد ماند و زندانيان  بخصوص برادران مكتبي اش 

حال . دق ياد خواهند كرد از وي  منحيث يك مجاهد داراي اخالق حميده و حسن سلوك و يك مسلمان صا
نفس شده و به آزادي و خارج شدن از زندان ه گويا متكي ب.برخورد قبلي را نداشت . دوباره جان گرفته بود 

باورش به از و .  زياد حرف مي زد "مهرباني هاي خدا به بندگان صادق و مجاهدش"از . سخت اميد وار شده بود 
 به ، از اعدام)  راهش جوانان و بي گناهان را  بنام كافر گردن بريده كه در( مي نازيد كه گويا وي را  "خدا"

 در رابطه با جر بحث با خواجه موسي -را كنايتاً ) مني بي خدا ( داده است ؛ حتا يكبار من   نجاتدست كافران
اد آوري كرد  مخاطب قرار داده از وجود خداي مهربانش كه وي را از مرگ نجات داده با تبختر ي- ي ئدر اتاق جزا

 كه از اعدام گويا نجاتش داده " لطف خدا "خاطر خوش باوري احمقانه اش بهه  وي را بوبرخشمم غلبه كردم . 
  .ي شدنم مي رفت ئاست ؛ مورد تمسخر قرار ندادم ؛ زيرا كه خطر جزا

سلولي   هم و ،نماز تهجد شبانه ادامه مي داده  اش ، باز هم  ب"بيست سال حبس" بعد از دريافت مكتوب 
 سه بار باز و بسته شدن دروازه تشناب  از خوابي كه - در يكي از شب ها كه به اثر دو . ها را نا آرام مي ساخت 

 ةشام همان روز كه درواز. كلي نتوانستم بخوابم ه  ب ،تا صبح. به مشكل در چشمم راه يافته بود ، بيدار شدم 
اق ما اولين و نزديكترين اتاق به تلويزيون بود ، وي درحاليكه چون ات.  براي ديدن تلويزيون باز شد  هاسلول

وي را مخاطب .  سلول چسپانده منتظر آن بود تا نوكريوال تلويزيون را روشن نمايد وازهپشت اشرا به چوكات در
تهجد مي خيزي ، اگر بتواني  دروازه تشناب را   حاجي صاحب شب كه حدود دو بجه براي نماز": ساخته گفتم 

 او عامدانه برداشت اشرا از صحبتم اين چنين نشان داد كه ."ه آهستگي باز نمايي ما از  خواب بيدار نمي شويم ب
:  بنابرآن چنين گفت .گويا من از خواندن نماز وي خوشم نمي آيد و بدينگونه در برابرش واكنش نشان مي دهم 
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مرا خدا عمر دوباره داده ، من به . امه بدهم  من به خداي خود عهد كردم كه تا سه ماه به نماز تهجدم اد"
فكر تفنگ برنوي ه  در جواب چنين آدمكش كه باز هم ب."خداي خود ايمان كامل دارم  به عبادتم ادامه ميدهم

 حاجي صاحب " :قتل برساند ، با خشونت گفتم ه ي از زندان جوانان را بنام كافر بئخود افتاده كه بعد از رها
 تو كه براي خداي خودت نماز شكرانه  مي. رد و نه ميتواند كه مانع نماز خواندن تو شود هيچ كسي نه حق دا

خاطر نماز شكرانه تو ، ما هم با تو يكجا بيدار شويم و تا ه در اينجا گناه ما چيست كه هر شب ب! خواني بخوان 
 نماز صبح را ناوقتر هنگامي كه ما . پرچمي نماز خوان بود  مسلمان نما ودر سلول صرفاً اسلميار[  نخوابيم  صبح

 ": با ناراحتي ابراز داشت . زردي گراييد ه از شدت نفرت و عصبانيت رنگش ب. "] خواند بيدار مي شديم ، مي
نماز ه گرفتيد هيچ كسي را ب خو ما را به نماز خواندن مي مانند ، شما اگر قدرت را مي] پرچمي ها [ اينها 

اب اين نابكار قاتل كه پرده عطوفت و نجابت كاذب را از صورت زشت اش برداشته در جو. "خواندن نمي مانديد
 در شريعت ": فقط همينقدر گفتم -  طوري كه ديگران هم بشنوند -بود ؛ با صداي بلند و  آگنده از خشم 

 اين ."اسالمي آيا داوري و قضاوت قبل از وقوع عمل جايز است كه تو در مورد ما اينچنين پيشداوري ميكني؟
، احساس كرد ) "المخابرات العامه السعويه"(آدم كش حرفه اي وجاسوس سازمان استخبارات عربستان سعودي 

  .نفع اش تمام نخواهد شد ، از همين سبب چيزي نگفت ه كه دنباله گپ ب
 ميهميشگي  و تشويش و درد و اندوه ، زندانيان را  با بي رحمي بسنگ آسياب روز هاي دراز و پر اضطرا

يك روز . روز ها ، يكي پشت سرديگر مي رسيد ، تا اينكه روز پايوازي زندانيان نزديك و نزديكتر شد . ساييد 
 وي كه  چند عدد .، سرمه كرد " تبركيةسرم"قبل از پايوازي ، حاجي نواب  بعد از جان شستن چشمانش را با 

 آورده بود ، گاهگاهي آنرا در اختيار برادران  با خود"مدينه منوره" را از " سرمه تبرُكي"سرمه داني مملو از
دچار هيجان شده بود كه چه وقت سرباز نامش را مي . شود داد تا درثواب با آنها شريك  مكتبي خود قرار مي

 سه سال  كه سر انجام انتظارش بعد از تقريباًبود روز ماه عقرب يك. خواند و براي مالقاتي صدايش مي كند 

حاجي نواب پايوازت ": دروازه سلول ما آمده گفت سر باز غالم علي  به نزديك. ان رسيد پايه نديدن پدرش ب

 حاجي كه لباس هاي چرك و شال پشمي خود را درتكه اي بسته بود كه با خود ببرد ، با "! آمده  بيا پائين 
ه الشت  برداشته بشال را از پهلوي ب. وي بدهم ه هيجان و خوشي زياد از من خواست كه شال پشمي خود را ب

  .با شتاب آنرا بدور خود پيچيد و گوشه اي آنرا بر سر شانه اش انداخته از اتاق خارج شد . وي دادم 
دو ساعت يا . ظف انتقال كاالي زندانيان  به داخل دهليز ما كمتر شده مي رفت وآمد و شد سربازان م

سرباز . نام خواني كم شده مي رفت . م نشده بود بيشتر گذشته بود ؛ اما مالقات حاجي نواب با پدرش گويا تما
اسباب و اثاثيه بجا مانده حاجي نواب را با شتاب و نوع ناراحتي كه از چهره اش . غالم علي به اتاق ما آمد 

 از وي پرسيد  كه مراقب اوضاع بود ،خوانده مي شد ، جمع كرده مي خواست از اتاق خارج شود ، اسلميار خادي
درستي مي شناخت ، بعد ه   غالم علي كه وي را ب"؟ ...  حاجي نواب از اتاق ما  تبديل شده ! ان  غالم علي ج":

 كه فهماندممن با اشاره به رفيق رحماني . ، از اتاق خارج شد »   تبديل شده "2بالك "حاجي به« : از گفتن 
كه اين صحنه سازي دراماتيك را دقيقاً رفيق رحماني هم . بهانه پايوازي براي اعدام از اتاق كشيدند ه حاجي را ب

  .يد كرد ئأزير نظر داشت ، حرف ناگفته ام را با اشاره سر ت
شام ، باز هم درفكر پهن كردن تور .  آفتاب روشنايي اشرا از دامنه كوه هاي خرد كابل با شتاب مي چيند 

. پايان رسيده بود ه د ؛ زيرا كه روز بپايوازان همه رفته بودن. تاريكش بر زندان پلچرخي ، بيتابي نشان مي داد 
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استخبارات عربستان سعودي نيز پايان زندگي يك آدمكش راه منافع سرمايه عرب سعودي وابسته به امپرياليزم 
شهادت رسيد در راه حق و بهشت برين جاي ه چون حاجي نواب كه ب بكشيد كافران را« [ ي ات سوره ائرا با قر

در درون پيچ وخم هاي ساختمان آن ] » ه جهان فاني است و ذات يكتا جاويداني تان باد اي مومنان مجاهد ك
    .سازمان اعالم داشت

خاطر تماشاي تلويزيون باز شد ، زندانيان در مورد اعدام حاجي نواب صحبت ه  درهمان شب ، كه دهليز  ب
ن مي رفت ، خبر اعدام اين دفتر اطالعات زنداه سلطان خلقي كه روزانه بطور علني چند بار ب. مي كردند 

  . جاسوس و آدمكش بيرحم  را  به رفقاي خلقي خود گفته بود  
استخبارات ( سازمان " المخابرات العامه السعوديه " يك تن از مهمترين  تروريست  هاي KGBبلي ، 

حبس ،  و ابالغ بيست سال "كمه اختصاصي انقالبيا مح"را با دادن يك مكتوب جعلي از ) عربستان سعودي
 گلبدين گوش سازمان متذكره ، همچنان حزب اسالميه كه مسلماً  خبر آنرا  با ذرايع مختلف ب[ مسرور ساخت 

 در داخل و يا خارج از - چكاند ، تا اگر كدام پروژه واكنشي از جانب آن سازمان -ر اخو پليدتر از هرحيوان الش- 
چند روز بعد ] . ت بيست سال حبس  خنثي نموده بتواند  باشد ، آنرا با خبر تعيين  مدء در دست اجرا- زندان 

بهانه مالقاتي با پدرش ، از سلول بيرون بردند ، تا خون ه  حاوي ابالغ حبس ، وي را  ب- از اخذ مكتوب جعلي 
يق نمايند ، و براي كشتار مردم بي زراين جاني را در رگ هاي وطن فروشان زخمي كثيف تر از صاحب خون ، ت

 تا اينها ، همچنان اعضاي بدنش را به بدن ساير نوكران نيازمندش پيوند بزنند. د نآنها را  زنده نگهداردفاع ما ، 
   . بيفريبند"جامعه عاري از ظلم و استثمار" و "سوسياليزم"و"صلح"همچنان مردم و بخصوص جوانان را به نام 

  

  ) :پهلوي چايخانه(   حرفي در مورد سلول - 5

  
.  شرقي را برهم زدند  م حاجي نواب سپري نشده بود كه تركيب تمام سلول هاي سمتيكي دو روز از اعدا

  .خونيني را روي دست داشت ، از همين سبب پيهم تركيب سلول ها را تغيير مي داد دولت دست نشانده پروژه 
 سلول ها در پي آن ،.  پنجره آهني دهليز باز شد ة كه درواز بود1361ماه عقرب  ) 11 يا 10( صبح  روز 

دروازه سلول باز .  ، تا اينكه نوبت سلول ما ، كه دراخير دهليز بود ، رسيد يكي پي ديگر باز و بسته مي شدند
 كبير ": وي مرا مخاطب ساخته گفت. ، غالم علي دروازه را بازكرد "مهربان" و به ظاهر "مؤدب"جالد . شد 

الن زندان بطور منظم تركيب اتاق ها وي ثباتي كه مسئودر چنين حاالت ، يعني حاالت ب [ "! كااليته جمع كو 
را برهم مي زدند ، زندانيان اسباب و اثاثيه خود را طوري جمع وجور مي كردند كه در هنگام  شنيدن آواز 

، اسباب و اثاثيه ]  داشته باشند "خاطر جمعي"اندكي از اين ناحيه )  "!  كااليته جمع كو "(منحوس سربازان 
 رويش را وسرباز دروازه سلول را بست . اشته بعد از خدا حافظي از هم اتاقي ها ، از سلول خارج شدم خود را برد

فاصله اين سلول با سلولي كه آنرا  . "!  داخل شو ": بر گرداند و دروازه پهلوي اتاق چايخانه را باز نموده گفت 
ستور داشتند به زنداني چيزي نگويند كه وي ترك نمودم ، سه و يا چهار متربيشتر نبود ؛ مگر جالدان خادي د

 كه زنداني نمي دانست وي - "بي خبري"از قدرت مدهش و تخريب كننده اين . را به كجا و پيش كي مي برند 
همه حيراني و پريشاني ،  كلي آگاه بودند ؛ حتا مي شود گفت به آنه   ب-كجا مي برند ه را براي چه مي برند ، ب
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در واقع امر . خاطري كه ازآن لذت مي بردند ؛ عادت كرده بودند ه نداني درآن لحظه ، بتشويش و درماندگي ز
  . درصد سربازان زندان به مريضي ساديزم مبتال شده بودند 90مي شود گفت كه 

هر رو ، در داخل سلول دو عدد چپركت دو طبقه يي درآن طوري قرارداده شده بود كه زنداني يا سر و يا  به
. طرف شرق اتاق قرار داشت ه تشناب ب. طرف شمال و يا جنوب زندان قرار مي گرفت ه گام خواب بپايش در هن

من ه زلمي كاشفي آنرا ب.  سلول خالي بود ةطبقه اول چپركت ، نزديك درواز. دراين سلول سه نفر زنداني بودند 
ي چپركت ، جواني از اعضاي فركسيون در طبقه باالي. بجا كردم  اسباب و اثاثيه خودرا در زيرآن جا. تعارف كرد 

بود ، مانند حاجي ) "مزارشريف"محصل تخنيكم واليت (اين جوان كه اسم وي صباح الدين . خلق قرار داشت 
 تا آن روز 1358از اواخر سال .  خود را با انتظار استخوان سوز سپري مي كرد "بي سرنوشتي" ةنواب دور

اين . ]* [كرد كه وي را براي اعدام بيرون مي كشند آن فكر مي، يعني مدت سه سال ، هر ) 1361عقرب (
خاطري كه به سن قانوني ه ب"خلقي ها مي گفتند  .گوشه گير بود . جوان ظاهرآً با ديگران كار و غرضي نداشت 

د فرد دومي كه در بخشهاي ديگر ازوي نامبرده شده ، قيوم خلقي بو. "را به تعويق انداخته اند نرسيده اعدام اش
 57 ثور 7در زمان حاكميت دولت كودتاي منحوس و ننگين .  مشهور بود " خر قيوم "ندهار به نام كوي در. 

 سه و يا بيشتر قريه هاي مسكوني -  دو. شماري شده بود  مرتكب جنايات بي. منشي كميته واليتي كندهار بود 
دفاع ، در  اين قاتل انسانهاي بي گناه و بي .  به امر مستقيم خود ، با خاك يكسان ساخته بود با انسان هاي آنرا

 خود در واليت كندهار " انقالبي" در جريان صحبت از كاركرد هاي به اصطالح-  درهمين سلول -يكي از روزها 
   : زبان پشتو چنين گفته ياد نمود ، و ب

به .  مي رسيد نظره گيرانداختن آنان بسيار مشكل ب. محل اختفاي مجاهدين شده بود ( ... )  قريه «

 در اين اثنا رفيق اش زلمي كاشفي كه دري ."...قومندان هاي تانك امركردم كه تمام خانه هاي قريه را بزنند 

: زبان دري چنين گفت ه زبان بود ، در جريان صحبت وي دويده ، با ابراز تعجبي آميخته با ترحم ساختگي ، ب

   .» تو مي فهميدي ، چطور امر فير به قريه دادي ؟  در وقت شب خو در قريه مردم هم بودند اين گپه"

قيوم كه درحضور من توقع نداشت رفيق اش چنين اعتراضي را درقالب سوال از وي نمايد ، با سيماي كه درآن 
  :چنين گفت ) بزبان پشتو(نهايت وحشيگري و پستي و رذالت خوانده مي شد ، در جواب زلمي كاشفي 

چند دفعه برايشان گفته . دادند  ر بودند ، اگر نبودند چرا  اشرار را جاي مي شان اشراة همين مردم هم« 

در قريه "همين قومندان هم در آن وقت  گپ تره زد كه . شده بود كه اشرار را در خانه هايتان جاي ندهيد 

  .  »!  برش امر كردم كه تو كار خوده كو ،  فير كو " مردم بيگناه  زندگي مي كنند چطور فير كنم 

  

  
چنين اعدام ها .  اعدام ها بر روال معمول درشب هايي كه فرداي آن روز جمعه مي بود ، اجرا مي گرديد - ]*[

اعدامي ها را  از سلول ها و دهليز ها و بالك ها  بيرون مي كشيدند و به سرويس هاي . بطور دسته جمعي نبود 
. كرد ، مي انداختند و از زندان  بيرون مي بردند  ي توقف مدايروي بالك ةكامالً پوشيده ، كه در برابر درواز

 آنهم سلول هايي كه داراي بيشترين زنداني - بيرون كردن يك يا دو تن اعدامي از يك و يا دو سلول يك منزل
   . براي ساير سلول هاي همان منزل چندان محسوس نبود- بودند 
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   ." خانه هاي مردم هم بيران شد ": ود ، گفت  كه تعجب بيشتر را درسيماي خود تبارز داده بزلمي كاشفي 

   ."دمــي اَوارش كـيك" :  گفت  به جوابش چنينقيوم
از آنروز تا كنون با ديدن سيماي خلقي هاي جنايت كار ، مكالمه اين قاتل وحشي در ذهنم  متبادر مي 

  .شود 
معلوم نبود   ( ن براي زنده ماند قيوم كه جزء زندانيان رهبري فركسيون خلق نبود ، از آغاز گرفتاري خود

اين كثيف دون . براي اطالعات زندان جاسوسي مي كرد )  وي را زنداني كرده بودند  اشبه اساس كدام جرم
اين .  به اطالعات گزارش مي داد هم ،همت ؛ حتا چند لحظه صحبت هاي سرگوشي دو زنداني را در يك سلول 

 در بالك -روزي رفيق بهمن.  در يك سلول حبس كرده  بودند بهمنرفيق خاين و قاتل مردم را با زنده ياد 

  :  درجريان صحبت برايم چنين گفت -دوم اتاق محصلين

هميشه در مورد سوسياليزم ] نام وي راگرفت كه در آن وقت به آن توجه نكردم [ يك شخص بنام  «

 در ":  ، ابراز تعجب كرده مي گفت زماني كه من سوال هاي وي را جواب مي دادم. كرد  علمي از من سوال مي

بعضي اوقات در جريان تشريح . "حزب براي ما سوسياليزم را اينطور كه شما تشريح مي نمائيد نمي گفتند

او .  ديده مي شد اشك در چشمان اين خلقيسوسياليزم و سير تكامل انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا ، 

    .» ...زودي خالص مي شود ه مي گفت كه ب
تا آن زمان من نمي دانستم كه كدام خلقي را با رفيق بهمن هم اتاق ساخته بودند ، زماني كه در طبقه دوم 

قيوم خلقي كه . ي شديم ئجزا) 1360سال (سمت شرقي همين بالك با شماري از زندانيان از سمت غربي يكجا 
رفيق بهمن كه با وي صحبت كرده بود قبل از ما در آن سلول جاداده شده بود ، در جريان صحبت از سطح فهم 

طبقه زيرين . آنگاه متوجه شدم كه اطالعات اين مكار را در پهلوي رفيق بهمن قرار داده بود . ، ياد آوري كرد 
. در طبقه باالي آن چپركت ، زلمي كاشفي زندگي مي كرد . چپركت دومي را  اين قاتل محيل در اختيار داشت 

از . كرد   كار مي ) ... (سمت رئيسه در وزارت  مخابرات ب. بود ) ل كوته سنگي شما( وي كه از قلعه كاشف 
زماني . قوي بنيه و خوش برخورد و خوش زبان بود . قد ميانه داشت . طرف داران سرسخت حفيظ اهللا امين بود 

،  كرد ازي باز مي سلول ها را براي قره وانه و يا ديدن تلويزيون ، همچنان روز هاي پايوةكه نوكريوال درواز
شماري از خلقي ها از يك سلول به سلول ديگر رفته براي مدتي مسايل مربوط به حزب و مطالب مورد نظر شان 

دود ، سايراعضاي رهبري به زبان پشتو صحبت مي عمنهاي چند تن م. را باهمديگر در ميان مي گذاشتند 
زلمي كاشفي حرف هاي . كرد  م بيشتر صحبت ميدر اتاق ما كه يكي دو نفر شان مي آمدند ، قيو. نمودند 

زبان پشتو صحبت كرده نمي توانست ، از ه مي شنيد ؛ وي كه برفقايش را با برده باري آميخته با ناراحتي 
 با هيچكدام شان من تا ضرورت احساس نمي شد .  ُخلق تنگ شده از اتاق مي برآمد  گاه گاهيهمين سبب

  .بودم معموالً خاموش . حرف نمي زدم 
ظاهر ه  در يكي از روزها كه در اتاق كسي نبود ، زلمي كاشفي با لحن ب روز ها و هفته ها پيهم مي گذشت

 توخي صاحب اي رفقا  خو به پشتو گپ مي زنند من دق ميارم و ":  قرار داده چنين گفت ب مخاطپر ارادت مرا
م زوي با ابراز اين جمله در واقع از شئوني . "خسته مي شوم شما خو دري زبان هستيد  اقالً بامن حرف بزنيد 

  ◙. رفقاي پشتون خود انتقاد كرد كه با رفقاي  دري زبان ، به زبان  آنها صحبت نمي كردند 

�  



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                   دوم                                                        جلـد   
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  توضيحات

  
ش در يكي از  ا معاون ساختن"مبني بر :  وعده ايكه مشاورين روسي زندان  به سلطان خلقي داده بودند از] 3[

براي يكي از اعضاي . حتا حال و احوال رفقاي رهبري خود را به اطالعات مي رساند  ؛ "رياست هاي خاد 
راديوي كوچكي در زندان  يا كدام سرباز  بطور مخفيانه آورده بود و يا پايوازش ) جوزجاني (مركزي باند امين 

و ) جوزجاني  (  وي  . آنرا  در البالي لباس هايش گذاشته بود كه از نظر تيز بين تالشي كننده دور مانده بود
سر . داكتر شاه ولي صدر اعظم امين و يك دوتن ديگر اخبار بي بي سي را از طريق همين راديو مي شنيدند 

بعد از تالشي  زياد  آن راديو . انجام ، سلطان به كشف آن راديو موفق شده خبرش را به اطالعات زندان رساند 
    .را در بين قطي برنج يافتند 

   
  جلد اول خاطرات زندانم 189 و 136 ودر باره حاجي نواب و همدستان تيم تروريستي اش در صفحات - ] 4[

 چند  كه خود و تيم چهار نفره اش[  از واليت ميدان عضو حزب اسالمي  "حاجي نواب"... «  : چنين نوشتم 
 "د ، كشته بودند تا مگر به خود  خواننده راديو تلويزيون داشتن" خان قره باغي"نفر را به خاطر شباهتي كه با 

مرد چاق و ميانه « ؛ » ...  خود بود "سرنوشت"كه منتظر ]  دست يافته وي را نيز به قتل برسانند"خان قره باغي
.  برايش اعدام خواسته بود څارنوال هم در ميانشان ديده مي شد كه "ميدان"نام علي ياور  باشنده   بهقدي

در اصل ، تيمي از . ها رقم نزده بودند   تا آنروز ها ، سرنوشت اشرا روس59 از سال. گپش كشاله دار بود 
ظف  شده وكه از فعالين خاد بود ، م) خان قره باغي(آدمكشان حزب اسالمي براي ترور خواننده راديو تلويزيون 

جواني بود . داشت فرد سومي سيد آغا  نام .  علي ياور عضو فعال تيم  و حاجي نواب سر دسته آن تيم بود . بود 
لبدين گ ابتدائيه شهر كابل درس خوانده و پسرخوانده مكاتبكه حدود بيست ساله مي نمود ، دريكي از 

لبدين ، جوان  قد بلند از اهالي  لوگربود ؛ نفر پنجمي اين تيم نيز از گحكمتيار بود ؛ نفر چهارم تيم  تروريستي 
از جمله اينها  علي ياور  و آن ) .  نفرپنجمي را فراموش كرده ام  اسم جوان قد بلند رحمت بود  اسم(ميدان بود 

  به احتمال بسيار قوي  رحمت. جوان بلند قامت و سيد آغا در بين زندانيان اخواني پنجره چپ ديده مي شدند 
پرچمي و يا خلقي خادي شده و نفوذي داخل اين تيم بود ؛ وي كه خودش را بي سواد جا زده و از صحبت با 

را ] دانشكده[ برخي از چپي ها در باره وي مي گفتند كه اين جوان فالن فاكولته. پ انقالبي دوري مي جست چ
لبدين گ آدمكش اصلي  اين تيم  تروريستي "شماري ديگر ابراز نظر مي كردند كه وي ... . به اتمام رسانده 

    ."بوده

 
 

                                 ادامه دارد                                


