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  : برخورد  با يك  تن از امر دهندگان كشتار هاي دسته جمعي مردم كندهار -6

  

زندانيان مسن ) منسوب به طيف هاي  سياسي مختلف و متخاصم ( اكثراً ديده مي شد كه زندانيان جوان 

دن قره  نمي گذاشتند كه براي آور- خاطر ارج گذاشتن به سن و سال آنانه  ب- منسوب به تشكيالت ديگر را 

  و  ،"!  قره وانه چي تيار باش ":صداي سرباز بلند مي شد . خودشان اينكار را انجام مي دادند . وانه پائين بروند 

سلولي ها يك تن  از ميان هم. نوكريوال دروازه سلول هارا باز مي كرد  "!  قروانه چي مرش كو ":يا مي گفتند 

اينها  وظايف .  "كه رگ هاي پاي ما باز شود و هواي تازه هم بگيريمبرويم ":بلند شده ، بعضاً با خنده مي گفت 

را كه با زنبيل به بيرون از تعمير و در ) آشغال(دادند ؛ همچنان كار انتقال بيرل كثافات  مسن ها را هم انجام مي

  . حويلي  جنوبي  برده مي شد ؛ هم به عهده مي گرفتند  

مي ) سفره(دور يك دسترخوان ه  ياد مي شد ، سه تن خلقي ب"م شان اتاق قيو"در داخل اين اتاق كه بنام 

ما همه يكجا  غذا مي خورديم . حاال با آمدن من يك تن ديگر هم  اضافه شد . نشستند و غذا  صرف مي كردند 

نوكريوال بعدي ظرف هاي . ظف بود بعد از صرف غذاي چاشت ظرف هاي غذا و قره وانه را بشويد وهر نفر م. 

بعد از صرف غذا نفري كه نوبت .  آب جوش و يا چاي را هريك در ترموز خود داشت.  شب را مي شست غذاي

داخل تشناب رفته ظروف غذا خوري و قره وانه را مي شست و آنها را در جاي معينه اش مي ه اش رسيده بود ب

    .گذاشت

هاي  زندانيان لباس.  مي افتاد  به تعويق"پايوازي" روز -  "1احضارات درجه"خاطر ه  ب-دربعضي حاالت 

كه ازطريق كاالشويي پولي براي مصارف  در بالك هاي ديگر آنها را به زندانياني. خود را خودشان  مي شستند 

 سهرك.  كسي اين وظيفه را اجرا نمي كرد "1 بالك "در. دست مي آوردند ؛ براي شستن مي دادند ه خود ب

 بردولت پوشالي نيرو هاي مقاومت حمالت )1361ماه عقرب  ( يز هارودر . خودش  لباسهاي خودرا مي شست 

پايوازان بيچاره با صرف مبالغ .  را به تعويق مي انداختند " پايوازي"به همين سبب روز هاي. شديدتر شده بود 

ز پول و قبول زحمات زياد با لباسهاي شسته و مواد خوراكه ، به اميد ديدن بندي هاي خود از كابل ؛ حتا ا

خاطر حفظ امنيت خود ، آنان را زير عنوان ه آنگاه  دولت دست نشانده  ب. واليات دور دست كشورمي آمدند 

 نا اميد ساخته ، اجازه نمي دادند كه لباسهاي شسته زندانيان و مواد خوراكه آورده شده "1احضارات درجه"

  .براي آنها برسد 

هر يك . ندانيان ازاين امر سخت اندوهگين شده بودند اكثريت ز.  روز پايوازي بدون رسيدن لباس گذشت 

هم ،  ناچار منه در چنين شرايطي ، ب. معلوم نبود در چه فكر بودند . كاري مصروف ساخته بود ه خودش را ب

آن شب از . داخل تشناب سرد رفته  لباسهايم را با مشكالت زياد ، با آب سرد شستم ه مانند ساير زندانيان ب

  . فرط زودتر خوابيدم شدت خستگي م

متوجه شدم كه هر دو دستم را .  شعاع آفتاب كه بردر و پنجره گگ هاي سلول تابيد ، از خواب برخاستم 

 هرگاه  ،سرعت درذهنم خطور كرده ب. دچار تشويش شديدي شدم . طرف باال حركت داده نمي توانم ه ب

مشكل تا هشت سانتي ه توجه شدم كه هر دو دستم را بم. بخواهم  چاي بنوشم و يا نان بخورم ، ميتوانم و يانه 

بايد  . طرف دهنم ببرم ه در چنين صورتي چطور مي توانستم  لقمه ناني را ب. از روي زانوانم بلند كرده مي توانم 
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حاال بايد سر در برابر . برعكس شده بود . سرم را  خم نمايم تا بتوانم از گيالس ، چاي بنوشم و يا نان بخورم 

زماني كه به آزمايش آغاز كردم ، درد شديدي . داشت  ستان خم مي شد و لقمه نان را از بين انگشتان برميد

هر رو ، با تحمل درد شديد  و دشواري زياد لقمه  غذا را بر دهن ه ب. در ناحيه ستون فقراتم احساس نمودم 

پيش از زنداني شدنم ، .  داده است فكر كردم اين حمله نقرص است كه مرا در چنين وضعي قرار... گذاشتم 

در داخل زندان با برهم خوردن سيستم مواد .  درخونم ازحد طبيعي بيشتر شده بود "يوريك اسيد"مقدار 

كه حاوي مقدار ) كانزرف شده روسي(غذايي طي دو سال و يكماه گذشته وصرف مقادير زياد گوشت ماهي 

فكر كردم شايد علت آن همين بوده باشد . مفاصل رنج مي بردم  بيشتر مي باشد ، از ناحيه درد "يوريك اسيد"

 هزاران زنداني بخصوص زندانيان بي  ،برهم خوردن سيستم مواد غذايي و كمبود مواد مورد ضرورت بدن. 

صرف . هم گير كردم  سرانجام در اين مخمصه من. بضاعت و بي پايواز را به انواع مريضي مصاب ساخته بود 

 و بي انرژي بودن آن نوشته ام ، براي بودنه مز دان كه در نوشته هاي گذشته در مورد بدي و بيغذاي زننمودن 

بخصوص در شرايط بايكات غذايي شش .  براي خوردن وجود نداشت ديگريچيز.  بود  شدههر زنداني تحميلي

هش مواد غذايي دچار  تمام زندانيان به قلت و به فقر مد-خاطر اعتصاب  ماه جوزاي گذشته ه  ب- ماهه اخير 

يكي گفت . هركدام در زمينه نظري داد . در هر صورت ، هم اتاقي ها هم به اين وضع من پي بردند . شده بودند 

تدريج  بهبود حاصل ه  فالن رفيق ما هم مثل شما به همين مشكل دچار شده بود با چرب كردن واسلين ب":

 كوفت كرده خطر فلج شدن بار مي آورد هر چه زودتر  شب هواي سرد براي دست هاي":آن ديگرگفت . "كرد

دو و يا سه روز از شخ ماندن دو بازويم نگذشته بود كه بعد از صرف . "به سرباز بگو كه ترا پيش داكتر ببرد 

غذاي چاشت ، قيوم دسترخوان را برداشت و ظروف را به تشناب برد ، بدون آنكه آنرا بشويد از تشناب خارج شد 

 خود مي دانست ، اكثراً اينكار را كاشفي "شأن و شوكت"  شستن ظروف خوشش نمي آمد و آنرا كسراو كه از. 

. دراثنايي كه قيوم از تشناب خارج شد ، دو تن خلقي داخل اتاق ما آمدند . دادند  و يا رفيق ديگرش انجام مي

نها كه يكي به ديگري ارج و منزلت آ. كردند  قيوم و دو رفيق ديگرش از آندو با مقداري شيريني و چاي پذيرايي

سمت رئيس كدام بخش  از جانب امين  ه  كه در وزارت مخابرات ب،يكي از آنان . قايل بودند ، گرم صحبت شدند 

بسيار مؤدب از دري . مردي بود كوتاه قد ، الغر اندام .  آزما   نام داشت  نجيم،فرمان تقرر حاصل كرده بود 

  .  ياد مي كردند " مستري "د دومي آن را زندانيان دهليز همچنان رفقاي خودش بنامفر. زبانان شهر كابل بود 

ا درداخل ذفكر كردم اگر قيوم ظرف هاي غذا را نشويد بقاياي غ.  صحبت دو مهمان با قيوم ادامه يافت 

د ظروف خشك شده  شستن و پاك كردن  آن با آب سرد خيلي دشوار خواهد شد ، همچنان اگر شسته نمي ش

وقت كم سرباز اجازه شستن ظرف قره وانه را نمي داد ، بناچار با همين  ، نوبت قره وانه شب مي رسيد و درآن

از همين ... . سراغ غذاي زندان رفت ه ظرف ناشسته و آلوده به باكتري هاي مضره و مكروب هاي خطرناك بايد ب

گونه اي طفره مي رفت و هر دو ه  ظروف  غذا بكه هر بار در روز نوبت اش از شستن( سبب با اشاره به قيوم  

 فهماندم  )   انتقاد مي كردند  ، اش غياباً از اين بي تفاوتي و بي دقتي وي در شستن ظرف ها هم اتاقي رفيق

نمي دانم دو مهمان وي متوجه اشاره من شدند و يا نه .  بشويد  ؛كه ظرف ها را بعد از پايان صحبت با مهمانانش

قيوم . در پي آن آزما هم از اتاق خارج شد . ، مستري كه آدم زرنگي بود زودتر از آزما ، از اتاق رفت هر رو ه ب. 

نت آميخته با طرف من گشتانده با خشوه كه در دهن دروازه بر روي كف اتاق نشسته بود ، دفعتاً رويش را ب

  :تحكم چنين گفت 
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من خودم وقتي كه آنها از اتاق . ز ظرف ها را  بشوي من گفتي كه بخيه  چرا در برابر رفقايم  ب] *[تو  " 

 وقاتل  انتظار چنين طرز صحبت را ازاين جاسوس شناخته در ميان زندان ."مي رفتند ، ظرف ها را مي شستم

 چپ انقالبي  پنهان مي نمود من و هره را نسبت ب او هروقت نفرت نهايت عميق اش.  نداشتم صد ها هموطن ما

بخصوص در سلول هايي كه تركيب خلقي .  احترام ساختگي و بعضاً با كرنش برخورد مي كرد با هر يك باو . 

مندي ه وي  نقد و انتقاد و بد گويي از خلقي ها را در زمان اقتدارشان با حوصل. هاي كمتر از ديگران مي بود 

بيشترين زنداني خلقي حاال كه تمام سلولهاي هر دو منزل سمت شرقي  . تحمل مي كرد ؛ اما چيزي نمي گفت 

او فكر  مي كرد كه من در اين . كلي عوض شده  بود ه بآدمكش بي رحم  طرز صحبت اين ؛را در خود داشت 

نها سه تن اند ، همچنان در ساير كوته قفلي هاي همين دهليز در برابر سه تن خلقي دو تن آاتاق تنها هستم  و 

خاطري كه اكثريت با آنهاست و از جانب ديگر ه صورتي من بدرچنين . زنداني از ساير طيف ها  قرار داشت 

ه  ندارد كه در برابرش كدام واكنشي نشان داده بتوانم ، بورمالدانسته بود كه دستهايم  شخ مانده وحركت ن

همين سبب با خشونت مي خواست مرا وادار به عذر خواهي كند ، و غرور خلقي گونه اش را كه گويا نزد 

 قيوم جان من ": در جواب اين قاتل مردم كندهار با آرامي گفتم .  دار شده بود ؛ اعاده نمايد همگنانش جريحه 

خاطري كه غذا در آن سخت مي شد و نوكريوال دفعتاً صدا مي ه با اشاره ترا متوجه شستن ظرف ها ساختم ب

سته براي گرفتن غذا برده مي كرد كه ظرف قره وانه را بيرون بكشيد ، مانند يكي دو دفعه ديگر ظرف قروانه ناش

 نه ، ":گفت چنين وي استداللم را نپذيرفته با خشونت خلقي گونه رد نمود ، و پايش را در يك موزه كرده . شد 

درجوابش با همان لحن  از لجاحت وي شديداً دچار حيرت شده . "تو قصداً مرا در پيش رفقايم توهين كردي

 - باز هم .  "تو اشاره ام را درست درك نكردي. ال توهين كردن ترا نداشتم خي.  نه ، اينطور نيست ":آرام گفتم 

 ، تو مرا توهين كردي  نه":  با خشونت خلقي گونه مرا مخاطب ساخته گفت -درحالي كه چهره اش گرفته بود 

ر من كامالً احساس كردم كه اين جاسوس ذوق و شوق عذرخواستن از جانب من ب. " قصداً مرا توهين كردي.

 نبايد از دست داد و - در اين فرصت باريك - سر فروخته شده اش زده و فكر كرده چنين چانس طاليي را 

ه استنباط منطقي از چنين حالت ب.  را وادار به عذر خواستن در برابر رفقا نمود "دشمن انقالب ظفرآفرين ثور"

 مش رفته در يك متري اش ايستاد افطره يكباره مرا چنان خشمگين ساخت كه به سرعت از جايم بلند شده ب

 بلي ، ":  چنين گفتم - كه حد اقل زندانيان يكي دو كوته قفلي قرب و جوار هم بشنوند -  با آواز بسيار بلند  و،

مردم ه تو يك آدمكش خاين ب. كار بسيار خوبي كردم .من قصداً درمقابل مهمان هايت ترا توهين و تحقيركردم 

از داو و دشنام و توهين و تحقيري  ( ". . . پست كثيف بي وجدان ! جنايت كردي هستي كه دركندهار چقدر 

قيوم كه ابداً انتظار چنين ) .  مانده است مخاطره وقت  نثارش كردم ، فقط همين جمالتش تا كنون ب كه در آن

  شدت ه ش بواكنشي باين شدت را از جانب من نداشت ، فكر كرد كه من تمارض به دست دردي كرده ام ؛ رنگ

  

  

كردند و در عوض   ياد مي"صاحب"زندانيان  از هر طيفي كه بودند اسم طرف مقابل خود را با پسوند  -[*] 

چنين شيوه احترام متقابل در ميان زندانيان رايج . كار مي بردند ه  را ب" شما " از روي احترام ضمير"تو"ضمير

  .كار برد ه رآن وقت ب را د" تو"بود ؛ مگر وي از روي عمد و توهين  صيغه
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 بد كردي كه مره " ؛ "مائويست ضد انقالب"لرزه در آمد ، با گفتن ه سفيد شد و عضالت چهره پرگوشت اش ب

دانست در  درستي ميه  برنخاست ؛ زيرا كه ب هماز جايشو  اكتفا نموده ديگر چيزي نگفت "توهين كردي 

 ةهم به داو و دشنام هايي كه چنين افراد  شايست من . حالت نشستن ، وي را مورد حمله فزيكي قرار نمي دهم

خاطر تسليم شدن قيوم به اطالعات زندان و ه زلمي كاشفي و آن جوان خلقي كه ب. ستند ، ادامه دادم هآن 

جاسوسي عليه بيشتر از يكصد رفيق شان ، از وي نفرت پنهاني داشتند ، از آن دو ، فقط زلمي كاشفي از جايش 

 گمشكو توخي صاحب خوب  نيست  تمام ": ش را به آرامي باالي بازويم گذاشته چنين گفت بلند شده دست

طرف قيوم برگشتانده وي ه  ب را بعداً رويش."اتاق ها خبر مي شوند ، شما هر دويتان كالن كالن آدم ها هستيد

 اش مثل مارتاب و پيچ قيوم از واقعيت گويي رفيق. وجود آورده است ه را مالمت كرد كه چرا چنين حالت را ب

سكوت  سنگيني برسلول . هم به جايم برگشتم  من. خورده به ديوار نزديك دروازه  تكيه كرد و خاموش ماند 

دفعتاً در ذهنم خطور كرد كه هر دو دستم شخ مانده و من اين وضع  وخيم فزيكي خود را ناديده . مستولي شد 

وقوع مي پيوست ه از تصور اينكه اگر درگيري فزيكي ب. رزيدم گرفته به چنين عكس العملي خطرناك  مبادرت و

 اين خصيصه :اين واقعيت در ذهنم متبادر شد بالدرنگ . ، من درچه حالتي قرار مي گرفتم ، دچار هراس شدم 

هر انسان است كه  در هنگام دفاع از شرف و عزت خود ، خانواده ، مردم و كشور خود ، به هيچ چيز نمي 

ه به زندگي شيرين و دنياي زيبا و دوست داشتني ، نه به فرزندان عزيزتر از جان اش ، نه به مادر و  ن- انديشد 

  . دفاع مي انديشد و بس ه فقط و فقط ب. پدر و همسر و برادر و خواهر گرامي اش ؛ به هيچ كدام نمي انديشد 

من حمله ور شود چه خواهم ه  بباخود انديشيدم ، اگر اين قاتل صد ها تن مردم ، هرگاه در هنگام خواب

منتظر باز شدن . رنگ نصواري آلوده به روغن وجود  دارد ه   تشناب يك بوتل بةيادم آمد كه درگوش. كرد 

داخل تشناب رفته آن ه من ب. سه هم اتاقي براي ديدن تلويزيون از اتاق خارج شدند . دروازه سلول ها شدم 

 بيرلشكسته هاي شيشه راجمع كردم و آنرا به .  بوتل صدمه نديد بوتل را شستم و طوري شكستاندم كه كردن

داخل اتاق آمده بوتل ه بعداً ب . دكثافات كه در داخل چايخانه بود ، طوري انداختم كه نوكريوال متوجه نش

متوجه شدم كه خلقي ها از طريق . آنگاه از اتاق برآمدم . شكسته را در داخل بكس دستي ام پنهان كردم 

همچنان با شماري از چپي . موضوع را به رفيق رحماني گفتم  . ه اندوال از برخورد من با قيوم خبر شدنوكري

 ، جز سالم و عليك با زلمي مدتيدر داخل سلول . هاي داخل دهليز در مورد اين برخورد صحبت نمودم 

. كلي نتوانستم بخوابم ه سه يا چهار شب ب. كاشفي وآن جوان بي سرنوشت ؛ حتا يك حرف هم با آنها نزدم 

بالشت و متكاي سرم با ديوار . گردن باريك بوتل را با انگشتانم محكم گرفته دستم را زير كمپل گذاشته بودم 

 در هماحساس مي كردم كه قيوم .  بيداري سپري كردم يم خواب و نيماين مدت را در حالت ن. تماس داشت 

زلمي . طرف ديوار جنوبي سلول بود ه سر وي همچنان ب . بسيار پهلو مي گشت. عين  وضع من قرار دارد 

سر انجام زلمي كاشفي در غياب قيوم مرا . كاشفي و آن جوان اوضاع متشنج داخل سلول را تحمل نتوانستند 

 بامن چرا گپ نمي زني ، منكه در برابر شما كدام بي احترامي نكرده ام !صاحب  توخي ": مخاطب ساخته گفت 

 باوي و رفيق جوانش صحبت نمودم  . از واقعيت نگري وي تشكر كردم."روز قيوم را مالمت نمودم ديديد كه آن. 

شما نا راحت ه رفقا همه در مورد بي احترامي قيوم نسبت ب!  توخي صاحب ":روز ديگر  زلمي كاشفي گفت . 

داكتر [ ا حب شاه ولي هم رسيده موضوع ؛ حتا به داكتر ص. هركدام قيوم را مورد انتقاد قرار داده اند . شده اند 
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رفقا  از قيوم خواسته ] شاه ولي صدراعظم امين جالد با عارف جان مصور در يكي از اتاق هاي مقابل زنداني بود 

  ] . نقل به مفهوم  [ "اند كه از شما معذرت بخواهد 

تلويزيون را . ما سپرد  ه را ب"نوكريوالي"  دولت پوشالي ، نوكريوال به اصطالح "سرود ملي"بعد از پايان 

. دروازه سلول هاي آنان را يكي از پي ديگر بستيم . اسيران همه به سلول هاي خود برگشتند . خاموش كرديم 

سرباز داخل . بعد از جاروب كردن دهليز و صاف كاري چايخانه از پايان كار خود به غالم علي اطالع داديم 

 ما بود كه توسط سلول از بعداً آخرين  . را با دقت مورد بازرسي قرار داد مانند دروازه هر اتاقTدهليز آمده كليد 

  . غالم علي بسته شد 

داخل ه سلولي از خواب بيدارشديم ، دو تن هم اتاقي ب فردا صبح ، قبل از وقت هميشگي ، هر چهار هم

گر به ساير كار ها مشغول دوتن دي. اتاق چايخانه رفته امور توزيع آب جوش را  براي سلول ها رو براه كردند 

شده دار  جريحهطرفم دراز نموده سالم و عليك كرد ؛ مگر غروره در همين گير و دار قيوم دست اشرا ب. شدند 

ضرورت به معذرت خواستن اين قاتل هم نبود ؛ . زمان اقتدارش دركندهار ، اجازه نداد كه ازمن معذرت بخواهد 

و درحضور دو رفيق اش ، همچنان نوكريوال ، وي .  ه بودماش را كف دست گذاشت زيرا كه طور معروف من حق

و جواب سالمش را باخونسردي و نوع  بي . هر رو ، من هم با وي دست دادم ه ب. را بسيار اهانت و تحقير كردم 

  . مشغول شديم "نوكريوالي"كار و بار ه تفاوتي محسوس ، داده  مشتركاً ب

  

  :  از زندانيان  طبقه سوم سمت شرقي  نگاهي به چند تن-7

  

ياد ه خاطر ندارم كه آقاي روستار تره كي دركدام اتاق رو به شمال دهليز ما زنداني بود ؛ اما به درست ب

قادر خان مردي با فرهنگ ، . دريك اتاق بود )  يك تن از اعضاي ساما(دارم كه وي با معلم صاحب قادر خان 

ي رفتن به  يكي از روز ها كه دروازه ها برا.ي طيف چپ انقالبي صميمي بود خوش خلق مؤدب و باتمام رفقا

دراتاق سر وصداي . تفريح باز شده بود ، قبل از اينكه از مقابل اتاق آقاي روستار عبور نمايم ، وي از اتاق برآمد 

ببين ! وجه باش  آقاي توخي مت":آقاي روستار تره كي بعد از احوالپرسي چنين گفت .  بحث بلند بود جر و

قادر خان پيش از باز شدن دروازه اتاق ها مشغول جر و بحث پيرامون . "رفيق تان به خلقي چه ميگويد

 به طرف  وآگنده ازخشميك جمله اشرا كه با آواز بلند. سوسياليزم با يك تن از خلقي هاي داخل اتاق شده بود 

آقاي تره . "اي مردمم قابل قبول نباشد مي شاشم كه بر من به آن سوسياليزمي":  شنيدم ،بحث اش مي گفت

كي كه چنين جمله ايرا باب طبع ضد كمونيستي اش يافته بود ، با لبخندي كه در آن نوع طعنه انعكاس داشت 

 شايد " : در جوابش گفتم ."شنيدي رفيق تان قادرخان درباره سوسياليزم چه گفت" :، مرا مخاطب ساخته گفت

 نه ":آقاي روستار گفت . "يزمي كه خلقي ها خواهان آنند چنين نظري را داده باشدوي در باره آن سوسيال

، شما بي  ببينيد رفيق هاي تان اين نظر را دارند. من بحث آنها را در داخل اتاق دنبال كردم . اينطور نيست 

به پائين براي تفريح به نزديك دروازه پنجره آهني دهليز رسيده بوديم تا . "جهت از سوسياليزم دفاع مي كنيد

 معلم صاحب قادر را كه مردي بسيار با تمكين و خونسرد است ، اين خلقي چقدر بايد ":  با خود گفتم  ،برويم

   ."... عصباني كرده باشد كه چنين جمله ايرا با آواز بلند بر زبان جاري ساخته 
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و هارون عيني خادي هم با  .  شدتبديلاز اين دهليز )  "خنده روي"( از آن تاريخي كه آن جوان خادي 

ديگر كسي نبود كه آقاي . هم صحبت شد ) درظاهر هردو عضو حزب اسالمي گلبدين بودند (عنايت خلقي 

 و در هنگام  ، نمايد"روشن"  به اصطالحروستارتره كي وي را با سخنان ضد كمونيستي و قوم پرستانه اش

 ما هر دو پيرامون مسايل سياسي مورد عالقه جرو بحث  ،اتبعضي اوق. هواخوري و تفريح برايش بيانيه بدهد 

زماني كه به توافق و هم سويي در رابطه به مسايل جنگ مقاومت ، مسايل بين المللي و قضاياي . هايي داشتيم 

  منصرف گردم كهكمونيزمافغانستان مي رسيديم ، وي مهربانتر شده از من مي طلبيد تا از تبليغ وترويج درباره 

و در برآيند ، فضاي .  براي مردمم قابل قبول نيست ؛ آنگاه بحث و گفتگو پيرامون نقد وي ادامه مي يافت اگوي

 بودم كه صداي باز شدن دروازه دهليز براي رفتن به تفريح بلند يرافكاسرگرم چنين . صحبت مكدر مي شد 

  ... .شد 

وي كه حربي شونحي . ود ، هم زنداني بود در دهليز ما يك تن زنداني كه به سامايي معروف ساخته شده ب

قد باريك و الغر، چهره استخواني و سر .  نام داشت موسيرا تمام كرده ، و در پوهنتون حربي شامل شده بود ، 

اين شخص با  هوشياري توأم با .  نفرت عميق ازچپ انقالبي درسيمايش خوانده مي شد ةساي. كوچك داشت 

اين ننگ مليت شجاع و زحمتكش . تخباراتي براي دولت دست نشانده مشغول بود احتياط زياد به كارو بار اس

 زندانيان معدود ، سمت غربي "1 بالك"درآن شرايطي كه در [  عنوان  زنبيل كشه هزاره در اوايل گرفتاري ب

ام كوته قفلي  و اگر براي كد . كوته قفلي ديگر رابطه بر قرار مي كردند معدوديك كوته قفلي نبايد با زندانيان

 استفاده از نوبت و  .صرفاً زندانيان همان كوته قفلي را  براي هوا خوري بيرون مي كردند، تفريح داده مي شد 

 كار هايي را براي اطالعات انجام ]  سربازان قرار داشت  تحت نظرشديداً  كوته قفلي ها هم  بطور جداگانهتشناب

  . مي داد 

.  شب دوام داشت 12 و يا 11 شام روشن مي شد ، پروگرام هايش تا ساعت 6 يا 5  تلويزيون كه از ساعت 

در اين مدت غالم علي به وقفه ها از اتاق اش خارج مي شد و مدتي درعقب پنجره آهني ايستاده شده درحالي 

 برمي و مدتي بعد دو باره به اتاق خود. كه ميله هاي پنجره را درمشت هايش مي فشرد ؛ زندانيان را مي پائيد 

  . گشت

و مدتي هم به قدم زدن در .  شماري از زندانيان طبق معمول ، مدتي به تماشاي تلويزيون مي نشستند 

كه زندانيان بعد  رفت و برگشت در دهليز ، مانند هر شب كم و كمتر شده مي رفت ؛ زيرا. دهليز مي پرداختند 

چند تن ديگر آنان كه .  پاي تلويزيون مي نشستند دوبارهو مي رفتند. دهليز ، خسته مي شدند  ازگشتن زياد در

 موسي جان "تورن صاحب"در همين وقت . احساس خستگي نمي كردند ، به گشتن در دهليز ادامه مي دادند 

طرف ه  در حاليكه پشت اش ب-درحالت رفت و آمد در دهليز ، زماني كه به پنجره آهني دهليز نزديك مي شد 

طرف سرباز مي بود ، كاغذ ه  در لحظه برگشت كه رويش ب-  در دهليز قدم مي زدند آنعده زندانيان مي بود كه

. را كه در بين انگشتانش محكم گرفته بود ، به سرباز غالم علي مي داد  كوچك ساخته شده ايوچملك شده 

 خاطري كه كدام زنداني كنجكاو ازپشت سرش متوجه نشود كه وي دراثناي برگشت از برابره موسي جان ب

كند ، از  يكبارگي بلند ميه  دست اشرا كه معموالً بايد پائين مي بود ؛ ب-  كه سرباز در آنطرفش ايستاده - پنجره 

طرف پنجره ه همين سبب هر دو دست اشرا به حلقه تسبيح اش مشغول مي كرد ، و در چندين بار رفت و آمد ب

 كه انگشتان  غالم علي هم بر روي ميله پنجره ، در چنين وضع]  سانتي نزديك پنجره مي شد7 يا 5فاصله  تا[ 
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 در 1360 از سال [دست غالم علي مي داد ه كرد ، دريك لحظه كاغذ را ب قرار داشت و زندانيان را نظاره مي

درهمين شبها كه  .  ] بااليش شك كرده بودم ،سمت غربي همين بالك نظر به اعراضي كه وي از خود نشان داد

مشكل متوجه شيوه ارتباط ه سيار شديد قرار داشتند ، با احتياط و صرف انرژي زياد ، بزندانيان زير نظارت ب

از سهل ترين ( اشكال ديگري ارتباط گيري خادي ها و همكارانشان با اطالعات زندان [ گيري وي با سرباز شدم 

  ] . هم وجود داشت كه در جايش به تشريح آن خواهم پرداخت )  تا پيچيده ترين 

اطالعات بر اساس .  با همين شگرد تماس بر قرار نمايد "1بالك"تا وي در، ت زندان ترجيح داده بود اطالعا

نياز هاي استخباراتي ، بخصوص در شرايط اعدام ها و ده ها بار مهمتر از آن ، در شرايط كشتار هاي دسته 

وي مانند ساير همكاران اطالعات . جمعي ، نياز مبرم به مجموع گفت و شنيد زندانيان در داخل سلول ها داشت 

. تمام مكالمه هم سلولي هاي خود را ياداشت نموده آنرا با همين شيوه تذكار يافته به اطالعات زندان مي رساند 

 بايد حضور مي -مثابه چشم ذره بين شعبه اطالعات بودند ه  كه ب- همچو افراد  ) ءبدون استثنا( در هر سلول 

  .  بيشتر از ساير زندانيان تحت اشكال نظارت قرار داشتند طيف چپ انقالبي . داشتند 

صدراعظم ( ولي ه عارف جان مصور يك تن از اعضاي ساما در سمت جنوبي دهليز در يك اتاق با داكتر شا

باربار مي گفت كه مجيد آغا . اين جوان بسيار مهربان ، مؤدب و بسيار دلسوز بود . و سه تن ديگر زنداني بود ) 

زماني كه يكي از رفقا . درجاده ميوند دكان لوحه نويسي داشت . خطاط و رسام بود . ترين كسانش است ازنزديك

سر و پيشاني و شانه هاي رفقا را در هنگام سر دردي و . مريض مي شد ، اگر دواي مي داشت آنرا مي آورد 

  ] *. [ مساژ مي داد مريضي 

  

 زنداني " 1 بالك" كه در سمت  شرقيچمته پردر هاي برجسا گپي در باره سه تن از ك-8

  :بودند 

كدام تاريخ به  ه معلوم نشد كه آنان را ب.  سه تن زنداني بودند "1بالك"در طبقه اول سمت شرقي  

وي احد رهنورد ، منشي كميته واليتي واليت . خاطر دارم ه نام يك نفر اينها را ب.   انتقال داده بودند "1بالك"

سر و .  را به زندان انتقال دادند " دموكراتيك خلق"  بانددر برجسته و مشهورا كسهاين زماني كه . بلخ بود 

خلقي هاي زنداني شده و خادي .  بالك ها پيچيد  همچنين درساير،"1بالك"صداي آمدنشان به سرعت در 

گرفتاري وچگونگي . هاي وابسته به اعضاي كميته مركزي در مورد اينان گپ ها و سخن هاي زياد مي زدند 

  . شان ، همچنان از نوع اتهام آنها مطالبي را با ساير زندانيان درميان مي گذاشتند 

 به مسايل اين ها وكاوشهايي كه   شفاهي از اشخاص آگاه  با در نظر داشت يك سلسله فاكت هاياين قلم ،

موده ام ، به نتايجي در زمينه عملكرد شوروي درداخل نهاد هاي ساخته شده توسط اين كشور درافغانستان ن

  .دست يافتم كه در زير فشرده آنرا تقديم خوانندگان گرامي مي نمايم 

  

  

عارف كه بر ضد تسليم ":چنين گفت  مصور در مورد عارف، يك زندان كه نخواست اسم اش برده شود -  ]*[

نگارنده " نيامده است تا به حال هيچ اثري از زنده بودن و يا مرگ وي به دست  طلبي ساما شديداً موضع داشت

  . حذف  نمود از زير نويسنقل قول قبلي را ،  را در مورد عارف مدار اعتبار قرار دادهوينقل قول 
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، همچنان ]  )1342 و 1341 (مصادف با سال هاي  [ "جمعيت دموكراتيك خلق"ليدر جريان تشك

گرديد ، شماري از اعضاي   تسميه  )1343در جدي  ( "حزب دموكراتيك خلق"آنگاهي كه اين تشكل به 

 قرار گرفتند و تعدادي  منفوربرخي ها در تقابل انتاگونستيك با اين حزب. آن  از تشكل اولي و دومي بريدند 

در ميان  . ان بعد از اعدام رهبرانش"سفزا "  و "سازا"مانند . سيون آن حزب را اختيار نمودند يهم شكل اپوز

.    افرادي هم حضور داشتند كه به پيوند شان با آن حزب ادامه مي دادند "حزب"افراد انشعابي و بريده از آن 

كه يا (  با عضو ارتباطي شان ءكلي با حزب  قطع كرده بودند ؛ مگر در خفاه تني چند هم  رابطه شانرا ظاهراً ب

 5[ كريم ادي كردند ؛ مانند ه  برقرار ميتماس) بودند افغان و يا از اجنت هاي روسي تاجك و يا ازبك شوروي

 )گوهري(نام  ه  يك تن از اين طيف ، شخص بود ب. من در خالل يكي دو نوشته قبلي ، به آن  پرداخته ام  كه] 

.   داشت KGB گفته مي شد كه گوهري رابطه مخفي با  ،يكجا از حزب بريدند از اهالي بلخ كه با شهراهللا شهپر

با نيرو هاي مقاومت در مزار شريف و بلخ  . تل وي گرفتار شوند قبل از آنكه احد رهنورد و دو رفيقش به اتهام ق

 و دور از چشم عوامل خاد مزارشريف و بلخ صورت مي ءارتباط وي با آنكه در خفا. ارتباط بر قرار كرده بود 

احد و دو تن از رفقايش كه هر كدام در پست هاي . گرفت ، با آنهم وي تحت نظر افراد احد رهنورد قرار داشت 

جمله   من- چونكه طيف كارمل وطن فروش (مهمي در بلخ گمارده شده بودند ، بدون آگاهي خاد مركزي 

 بطور مخفيانه اقدام به ،)  قرار داشتند شديد  با خادي هاي داكتر نجيب جالد در تضاد- خادي هاي كارملي 

    :قسمي كه در زندان شايع شده بود. گرفتاري وي نمودند 

ه وهري را كه فكر مي كردند با مجاهدين روابطي بر قرار كرده است  در زير شكنجه ب احد و رفقايش ، گ«

     .» بودند زيرخاك كرده  بعداً جسد وي را قطعه قطعه كرده  خارج از شهر برده . ند قتل رساند

 "  باندازپرچمي هاي سابقه دار بود كه بعد از انشعاب تاكتيكي از) گوهري(از آنجايي كه اين اجنت 

همين سبب  تحقيقات و ه  با سازمان امنيت شوروي ارتباط مستقيم برقرار كرده بود ، ب"دموكراتيك خلق

عوامل و شبكه هاي جاسوسي روس ، سر انجام  به محل دفن . وي صورت گرفت   در موردجستجوي جدي

 ترديدي نيست كه در اين امر هيچ جاي. بردند  پي  قاتلين وي و متعاقب آن به هويت. يافتند   دست  جسد

 شان در رابطه با چگونگي بر خورد با نيروي باند ناشي از تضاد هاي درون بود[*] شهپرگوهري كه رفيق قتل 

  .هاي مقاومت بود 

)  "نور پنجوائي"مشهور به (  احد رهنورد نيز از زمره پرچمي هاي سابقه دار گروه كارمل و نور احمد نور 

 نامزد شدن به كميته مركزي حزب وطن فروشان قرار داشت ، كه گرفتار گفته مي شد وي در آستانه. بود 

سر و صداي آوردن شان در آن بالك . انتقال دادند )  "1بالك"(زماني كه آنان را به زندان پلچرخي . گرديد 

  .  در آن وقت ما در سمت غربي زنداني بوديم . پيچيد 

  

  

 ، از اهالي شبرغان كه بعد از مدتي كار در وزارت تجارت شهپر قبالً عضو كميته مركزي فركسيون پرچم] *[

شغل معلمي پيشه كرده بود و هنگامي كه اسناد مورد  ضرورتش را از وزارت تعليم و تربيه به دست آورد و به 

  . صوب محل كارش در شمال كشور روان شد ؛ در راه توسط مجاهدين  شناسايي شده  به قتل رسيد  

  



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                   دوم                                                         جلـد  

 

 
 

   

 

 

10 

 اجازه مي اوقاتدربعضي . شمال قرار داشت ه ديوار كوته قفلي هاي سمت شرقي رو بآالت سپورت در زير 

 رفقايش را به منزل اول سمت شرقي انتقال  وزماني كه  او. دادند زندانيان از آن آالت سپورت استفاده نمايند 

) وفا  مقرر شده بود كه به عوض خواجه عطا محمد ( ريف را عدادند ، آنها قومندان عمومي زندان پلچرخي رزاق 

 نگذارد كه  زندانيان به زير اين نزد خود احضار نموده ، به آن مزدور تازه كار در زندان هدايت دادند كه بعد از 

 بيايند ودر آنجا سر و صدا ايجاد -سمت شرقي موقعيت داشت   كه در منزل اول-ديوار كوته قفلي هاي آنان 

اصالً از گشت و گذار زندانيان در آن . زنداني اجازه نداشت به آنطرف برود بعد ، هيچ ه از آن تاريخ ب. نمايند 

كه احد رهنورد به قومندان عمومي دستور داده كه  همچنان شنيده شد. ممانعت كردند "1بالك"قسمت ميدان 

مي و  خواب پرچ (  از شمار زندانيان در منزل اول سمت شرقي كم نمايد تا سر و صدا در آن سمت كمتر شود

  ... ) . مختل نگردد "  نازدانه"اي ـه

 و اصلي خود ه كارمند بود ، و حال سيماي كريهريف ، كه زماني در وزارت تعليم و تربيعقومندان عمومي 

نمايش گذاشته بود ، حاضر شد به امر اينها عمل كند ه سمت سر دسته جالدان زندان پلچرخي  با افتخار به را ب

چهار سلول نزديك به اتاق آنها را از زنداني خالي نموده و با مفروشاتي كه معلوم نبود از اين جنايتكار سه و يا . 

را نزد ) "شمس الدين پنجشيري"(   "1بالك"آنها زماني كه قومندان . ؛ فرش كرد  دست آورده بودنده كجا ب

آماده باش ( حالت تيارسي ه خود مي خواستند ، اين مزدور بي آزرم و جالد مشهور در برابر آنان در درون اتاق ب

داخل اتاق آنان مي آمد و با اداي احترام رسمي از اتاق آنان خارج ه با رسم تعظيم عسكري ب. ايستاده مي شد ) 

تلويزيون رنگه را دراختيار اينان قرار داده بودند ؛ همچنان ويديو و ساير وسايل تفريح را در سلول . مي شد 

لي و برايشان غذا و مشروبات الكه"1احضارات درجه"زان آنها در هر شرايط ؛ حتا پايوا. هايشان گذاشته بودند 

براي اينكه احد و رفقايش دربيرون از زندان مصونيت نداشتند ": ريف گفته شده بودعبه قومندان . مي آوردند 

ا به حيث مهمان  در واقع از اين ه. "خاطر حفظ امنيت شان  به زندان منتقل كرده انده ب) قتوطور م(آنان را 

خاطر امنيت ه  شما را ب": ريف با كرنش و ستايش به آنها چنين مي گفت عچنانچه قومندان . پذيرايي مي شد 

ما همه درخدمت شما رفقاي پيشتاز و گرامي كه چند روز مهمان ماهستيد ، قرار . تان در اينجا انتقال داده اند 

  ◙  ) .مفهومه نقل ب ("داريم 

       �  
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 توضيحات

 

قرار اطالع معتبر از منابع .  در جبهه پنجشير كه گفته ميشود يك جبهه اسالمي و ضد روس است ... «   -  ]5[

 نفر خلقي و پرچمي گماشته شده از طرف دولت تفنگ به شانه 350موثق و چشمديد مردم منطقه، در حدود 

.  بريژنف نمايند–د، تابتوانند آزادنه پنجشير را تسليم ببرك  درگشت و گزار و فعاليت ان زير قومنده آمر آزادانه

 -!). مخالفين روس بايد كشته شوند، براي آنكه موافقين بتوانند با دست باز پنجشير را به روس بدهند! بلي(

 ةاين شرف باخت.  خاد-  كام- دريور افسوتر جاسوس اگساد ضابط متقاعد و فعالًرداراب از منطقه بازارك خ

 بنوبه خود آمر پنجشير را به سفارت و هادي كريمروش واسطه ربط احمدشاه با هادي كريم است، كه وطنف

اين غالم روس در ابتدا عضو .  هادي كريم را مردم پنجشير مي شناسند.اردوي متجاوز شوروي ارتباط ميدهد

و افشاء گري ظاهري خلق و از آن به بعد به بدگويي . پس از مدتي تسليم دولت ظاهرشاه شد.  بود"خلق"باند 

وقتيكه عساكر متجاوز روس افغانستان را اشغال نمودند، او شبكه جدا از خلق و پرچم ساخت و .  پرچم پرداخت

تا هنوز هم خلق و . تكيه گاهش سفارت شوروي و اردوي شوروي است. رابطة خود را با روس مستقيم تر ساخت

ي كند و با اين روپوش وظيفه جاسوسي را براي روس ها و بر ضد پرچم را نزد همه ظاهراً بي باكانه تخريب م

هادي كريم فعالً در خانة خود از تجهيزات جاسوسي به اندازه كافي در . ملت و وطن ما ماهرانه پيش مي برد

بعضي از صاحب منصبان اعضاي خاد نزد او رفت و آمد دارند، راپور مي آورند، وظيفه مي گيرند و . اختيار دارد

وقتيكه نزد ... ": چنين گزارش مي دهد هادي كريم هم يكي از اينهاست، كه روزي در حضور داراب.  روندمي

، بقيه گزارش با شفر "كه باالخره پيشت خود را رساندم! هي: احمدشاه رسيدم، كاله ام را بزمين زدم و گفتم

   يالديم2010/9/12سايت استقاللكاپي از   »احمدشاه مسعود قهرمان يا جاسوس؟ « [ »... ادامه مي يابد 
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