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  :   تمام زندانيان  در سلول خود منتظر مرگ بودنـد -6

    
مرگ ه  بي توجه به ضربان قلب اسيران محكوم ب- عقربه ها به تندي كشنده اي برروي صفحه مدور ساعت 

عقربه ها از روي .  مفهوم خود ادامه مي دادند ، و از روي  ثانيه ها و دقيقه ها عبور مي نمودند  به حركت بي- 
من ، .  آهني دهليز شنيده شد ة دروازه پنجرةهم خوردن قفل با حلقه  گذشته بودند كه صداي ب7ساعت 

 شيشه اجازه مي داد ، تا جايي كه آن حايل لعنتي آونگ شده در عقب.  سلول رفتم ةطرف دروازه برخاسته ب
هواي متراكم . چشم نمي خورد ه در آن ساحه باريك چيزي ب.  از سطح جنوبي دهليز انداختم يخشه بنظري ب

 از طرف غرب - بدون آنكه مفهوم كدام كلمه و يا جمله شان فهميده شود -و دم كرده ، گپ و گفت سربازان را 
  . ساند دهليز تا پشت  حلبي گك آونگ شده سلول ما مي ر

صدا هاي زيادي ازبرخورد چكمه هاي سربازان بر روي سمنت .  پنجره با صداي هول انگيزش باز شد ةدرواز
 تن سرباز  در چهار اتاق خالي شده 20شايد " : پيش خود تخمين كرديم . هاي سنگ شده دهليز شنيده شد 

ن دهليز بستري براي حركت خود يافته جرياناتي كه در اي. سرو صدا ، يك دم خاموش شد  . "شده باشندداخل 
چند دقيقه صداي باز شدن دروازه هاي چهار اتاق خالي شده ،  بعد از. نظر مي رسيد ه بود ، كامالً اسرار آميز ب

در .  منعكس گرديد ءدرپي آن صداي پاي سربازان كه به احتياط به طرف زينه مي رفتند ، درفضا. شنيده شد 
 بر زندان پلچرخي نازل شده بود ، تمام "خداي زمين وآسمان" از جانب چنين فضاي رعب و وحشت كه

زندانيان اين دهليز از پشت شيشه مراقبت دروازه سلول هايشان ، دهليز را تا آنجايي كه امكان  نظر اندازي 
 هاي نوبت و بدون نوبت در پشت دروازه ايستاده شده ، گوشهه ما هم ، هر يك ب. ميسر بود ، ترصد مي كردند 

  . را مي پائيديم ، تا اگرچيزي دستگيرمان شود  سمت چپ و راست دهليز
 كه چهار زانو بر روي توشك خود نشسته بود ، با صميميت يك برادر مرا مخاطب قرار داده "عبداله جان"

مه كه براي قره وانه برآمدم ، متوجه شدم كه .  توخي صاحب اوضاع دگه قسم معلوم ميشه ": چنين گفت 

آنگاه  . " كنم ءباش كه وضو. فكر مي كنم كدام گپي اس . يگان سرباز يك قسمي ديگه  طرف ما مي ديدن 
. بكس كوچك حلبي اشرا از زير چپركت قيوم بيرون كرده ، آنرا در پهلوي توشك خود گذاشت و باز نمود 

را از بين  تنبان اش. وع كرد انگشتانش به لرزيدن شر.  را بيرون آورده برروي آن گذاشت  خودگيه كاالي شست
 تار رنگه سندي گره خورده و نگاري را كه از سوراخ يك سر آنلباسهايش برداشت و بندكش چوبي پرنقش 
را به بندكش   اش"بند تنبان"در اثنايي كه مي خواست يك سر . نمايان بود ، با شتاب از كنج بكس برداشت 

چهره اش سرخ شده . راند ؛ لرزش انگشتانش مانع انجام اين كار شد گره بزند و آنرا از نيفه بسيار دراز آن بگذ
بر اين حالت بي . آهنگ صدايش را دچار ارتعاش ساخته بود  هيجانات ناشي از رفتن به پاي چوبه دار. بود 

را بر روي زانويم مي گذاشت ، با صميميت زياد و با آواز  در حالي كه تنبان شستگي اش. سابقه اش غلبه كرد 
  : چنين گفت -  طوري كه سه هم سلولي هم  شنيدند -بلند 

ت كم ـ كنم كه وقءوـود  اين را بند بيانداز كه من به تشناب بروم و وضـت نشـب اگر زحمـ توخي صاح" 
  . " است 
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ندرت ديده و يا شنيده شده كه مردي ه خصوص مليت پشتون ، ب ب در ميان تمام مليت ها و اقوام كشور 
. مع ، از مرد بيگانه و يا حتا از خويشاوند و يا قوم خود ، بخواهد كه تنبانش را بند بياندازد در ميان يك ج

 كه مردي بود استوار ، با نزاكت ، بسيار شجاع و مغرور، در حاالت عادي ابداً اين خواست را از "عبداله جان"
 لحظه اي بعد سربازان دروازه را باز كرد شايد  كسي نمي كرد ؛ مگر وي كه كامالً غافلگير شده بود و فكر مي

جا آوردن حد اقل خصوصيات و ه ب  ساختن و لباس پاك پوشيدن و سرمه برچشم كشيدن وءنموده مجال وضو
خاطري كه ساير رفقاي ما در سلول هاي ه همچنان  ب [وي ندهند ، از همين سبب ه مراسم قرباني شدن را ب

؛ مرا با آنكه نماز نمي خواندم و ]   او را كمك نموده بودندبه نمودهت بي شاييديگر زندان با وي محبت و صميم
من در حالي كه بر لرزش نه چندان محسوس و . از آشنايي ما نگذشته بود ؛ انتخاب كرد  دوهفته و يا بيشتر
، با من سپرده بود ه كلي فايق آمده بودم ؛ كاري را كه با خلوص نيت ، يك انسان نجيب به نمايان انگشتانم ب

  .شتاب هر چه تمامتر  انجام دادم و آنرا بر روي بكس اش گذاشتم 
 و دوباره به  ، برداشت اش از روي بكسرا لباسهاي شستگي اش. زودي از تشناب برآمد ه  ب"عبداله جان"

 و بر خود و  ،و لباس هاي پاكش را پوشيد،  گرفت ء و وضو ،بعد از آنكه غسل كرد. تشناب داخل شد 
بعد از پايان نماز، برجايش طوري . وي با شتاب به نماز ايستاد .  غلبه كرد ؛ از تشناب خارج شد احساساتش

 كه - ور زانوانش حلقه كرد و با انگشتانش ده هر دو دستش را ب. نشست كه دو زانويش بزير زنخش قرار گرفت 
سرخي ه خش دو طرف رويش بب. حركت درآورد ه را ب   دانه هاي تسبيح اش- ارتعاشي در آن ديده نمي شد 

از انجام اين مراسم  فرحتي برايش دست داد ، توگويي  . مدتي نگذشت كه اورادش را تمام كرد . گرائيده بود 
  .وزني به سنگيني يك صخره بزرگ از روي دو كتف اش برداشته شده باشد  

دور دست در شب هاي سكوتي شبيه خاموشي گورستانهاي .  و چند دقيقه شب را نشان مي داد 8 ،ساعت
 با تمركز  ،ما همه. هيچ آوازي از هيچ سلولي برنمي خاست . تيره و ابرآلود ، سلول ها و دهليز ما را پر كرده بود 

حواس بر يك نقطه ، صداي پاي سربازان را كه به آهستگي و به احتياط در چوك زينه  مقابل اتاق غالم علي 
 -لرزه درآورده بود ، با صداي گرفته ه ق هراس از مرگ ، وجودش را بقيوم كه شال. برداشته مي شد ؛ شنيديم 

بعداً با فشاري كه بر زانوان . " اينه سرباز نزديك دروازه ما آمد":  گفت - گوش مي رسد ه توگويي از ته چاه ب
 باز نكرد تا لحظاتي دروازه سلول ما را كسي. جايش نشست ه لرزانش داد ، به سرعت از عقب دروازه دور شد و ب

من ، در حالي كه خود  دچار اضطراب و هيجان شديد شده بودم و با ترسي كه مي خواست بر من غلبه كرده . 
طرف دروازه سلول رفتم ، و از زير حايل ه خرد و كوچكم بسازد ، در ستيز و كشمكش بودم ، از جايم برخاسته ب

ديوار نزديك به دروازه اتاق ما تماس ه  اش ب متوجه موزه چرمي يك سرباز كه كري هر دو چكمه،ُكپ شده 
ديوار ه باز هم يك سرباز ديگر  با همان شكل پشت اشرا ب. طرف راست  دهليز ديدم ه با شتاب ب. داشت ؛ شدم 

 در تونل -  توگويي-هر دو جالد با پشت طوري به ديوار چسپيده بودند . سلول ما چسپانده موضع گرفته بود 
،  شخصي فراري خودش را با ترس و لرز از چنگ پوليس به ديوار نمناك تونل چسپانده ، باريك زير زميني شهر

 به هنگام عبور از برابرش ، به كدام نقطه بدن و يا لباسش بند نشود و توته هاي گوشت و استخوانش " ترن"تا 
 موضع  ماو جناح اتاقدرستي فهميده شد كه سربازان در ده ب.  پوالدين آن خرد و خمير نگردد در زير چرخهاي

جان ، يا قيوم ، يا كاشفي ، يا صباح الدين و يا كبير را اله گرفته اند ، تا غالم علي داخل اتاق شود و نام  عبد
   . " ! بيا كه قومندان صاحب تره كار داره "بگيرد و بگويد 
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  رفته به دهليز نگاه ميگاهي ايستاده و زماني در عقب شيشه دروازه -  هم سلول چهار- در داخل اتاق ، مـا 
خود مي ه منكه شديداً تحت تأثير وضع عبداله جان قرار گرفته بودم ، كمتر ب. گفتيم  و چيزي هاي مي. كرديم 

 دولت مزدور "كمه اختصاصي انقالبيامح"توسطه )  با جمله اعضاي ساوو ( با آنكه مدت حبسم . انديشيدم 
 له راديو تلويزيون دولت پوشالي اعالم شده بود ، با آنمج ي ، منرسماً تعيين شده و از طريق رسانه هاي رسم

و براي غلبه بر آن ، ذهنم را  متوجه دهليز و . هم ، با نوع هراس كشنده و شخصيت خردكن در ستيز بودم 
فهميده نمي توانستم كه  لحظه اي بعد ، چه . جريان خونم سريع شده بود . اوضاع داخل سلول ساخته بودم 

 "در چنين وضع ، بارها قرار گرفته بودم ؛ حتا يكبار مزه زهر سيانايت .  اي براي خودم  پيش خواهد شد اتفاق
 برمن و "اعدام ساختگي "تجربه عجيب آن حالت و چيزهايي كه در آن شب .  را هم چشيدم "اعدام ساختگي

 و اتفاقاتي كه درسال هاي ) 1362 قوس 2(  در شرايط آن روز ها و آن شب -سلولي هايمان گذشت  ساير هم
زودترين فرصت ه ميدان عمل بكشانم ، و چطور به من آموخت ، چگونه تجاربم را به  ب- بعدي در زندان رويداد 

 را از خود - اين دشمن آشتي ناپذير شخصيت  انقالبي و مبارزاتي -و ترس. بر حالت رواني خود مسلط شوم 
  . برانم 

 كه در ميان امواج حفظ بقاي نسل اش غوطه ور بود بيشتر به پسرش "نعبداله جا"درهمين گيرو دار ، 
يك شكلي پسرم ه  اگر پايواز هاي شما و يا رفقاي تان ب":  به آهستگي اظهار داشت مي انديشيد تا به خودش ،

  "... را پيدا كنند و برايش  بفهمانند كه به كدام جاي فرار كند كه اينها او را نگيرند 
طرف تشناب رفته با همديگرصحبت ه طرف دروازه و زماني به  كه گاهي ب- آن سه هم اتاقيخاطري كه ه ب

مي كردند ، متوجه  مطلبي كه عبداله جان مطرح كرده بود ، نشوند ، حرفش را بريده  به آهستگي در جوابش 
  :گفتم  
 او مشكالت زياد . كدام گپي نيست تشويش نكن ، جزخانمم كسي ديگر نيست كه به پايوازي من بيايد "

   ."... دارد ، اينكار از وي ساخته نيست 
زودي قايق زندگي شيرين وي ه  كه متيقن شده بود  توفان خوني كه در زندان برپا شده ، ب"عبداله جان"

ه  بدفعتاًرا در كام خود فرو خواهد برد ، درك كرد كه از دست من و پايوازم براي پسرش كاري ساخته نيست ، 
 شما چه فكر مي كنيد اگر از قيوم بخواهم كه احوال اعدامم را به ": حرفم را بريده گفت . افتاد فكر قيوم 

 كندهار ة دكان دارند ، برساند ، و يا اگر در آنجا كسي را نيافت به كدام روند( ... ) كندهاري هايي كه در سراي 
از آنجايي كه از چشم دوختن جواسيس  . "دبگويد كه  اين خبر را به نشاني كه برايش ميگويم به خانه ما بده

به كاال و اسباب و اثاثيه قيمتي و انگشتر و ساعت اعدامي ها ، در هنگام بيرون كردنشان از سلول ، شاهد عيني 
 ، مثل معلم كبير ازحزب اسالمي ، بصير بدروز  و وجدان مرده هاي بي عاطفه"مال خور"، و شماري از اين  بودم

پنجره چپ و در آخرين دقايقي كه رفقاي ساما را براي اعدام از آنجا بيرون مي كردند ، از نزديك و امثالهم را در 
 در صورتي كه ساعت و انگشتر و اگر پول داشته باشي تمام آنها ":وي گفتم ه  بهديده بودم  ، با احتياط و آهست

او . دهار مي رود و خبر را مي رساند را به قيوم بدهي و برايش بگويي كه پول هايت را به كسي بدهد كه به كن
به احتمال زياد . دهد ، بقيه پول هايت را خودش مي گيرد  پول كرايه رفتن به كندهار را به آن شخص مي

   . "اينكار را برايت انجام خواهد داد 
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ه  ب ،كه فكر مي كرد چه كند مثلي.  كه شخص ذكي و تيز هوش بود ، به انديشيدن پرداخت "عبداله جان"
براي او كه در آستانه مرگ قرار داشت ، خبر دادن اين واقعه به اعضاي فاميلش نهايت . قيوم اعتماد كند ويا نه 

و تصور خطري كه پسرش را از ناحيه بي خبر . تشويش وي از نرسيدن خبراعدام اش به كندهار بود . مهم بود 
به همين علت از تمركز فكرش به . ي گرفته بود كرد ، آرامش را از و ماندن گرفتاري و اعدام پدرش تهديد مي

در چنين حاالت انسان براي بقاي نسل اش مي انديشد كه دراساس بقاي خودش را . مرگ ، لحظاتي كاسته شد 
ي  مردم از سلطه استعمار و امپرياليزم و ئو انسان با آرمان به رها. در ادامه حيات اوالدش جستجو مي نمايد 

 بيشتر به رفقا و ادامه كاري شان در بيرون و داخل زندان -  در چنين لحظات - آزادي واقعي ارتجاع و رسيدن به 
سوي ه هرگاهي كه به اين امر باورمند شود كه راه اش پيگرانه دنبال مي شود ، با غرور و آرامش ، ب. مي انديشد 

  .مرگ مي شتابد 
ا دراين جهان زيبا و پرماجرا سپري كرده بود ؛ سال از عمرعزيزش ر 32  و يا30سلولي ما كه  هر رو ، همه  ب

مرگ نابهنگام و به وداع گفتن ه كه تمركز قواي فكري اشرا ب( با نوع مسرت زودگذر . سرانجام نظرم را پذيرفت 
 توخي صاحب درست گفتي من پول زياد دارم ، ": ؛ چنين گفت ) با زندگي و زيبايي هايش ، برهم زده بود 

  ندادم پول هايم را همراه ساعت سيكويم كه قيمتي ]1[ د افغاني مي شود ، آنرا دركانتينص... چهار هزار و 

        ."دهم ، خدا مهربان است ، دلش بسوزد و خبر را برساند  است برايش مي
   

                                             )رتبيل . پ (                                                    اآدم نما ه

  در آن شبهاي ظلمتبار زندان
  پلك هايمان ،

   نبود با هم آشنا
  چون گذشته ها 

  بهم نمي پيوستند ،
  كه شاهين سركش خواب را

  در پس ميله هاي مژگان مان  ببندند
  تا دمي در چنگ آن بلند پرواز مغرور ،

   بجوالن آئيم و بگريزيم زين دخمه سياه  و سقف خونچكانش ،
  دانش از هر سقف ،كه جال

   نطع اي ساخته بودند از براي آنكه نچكد  خون آزادگان
  برُكنده و زنجيرِ سرد و بسترِ نمناك اسيران

  بلند مان نمي كرد آن بلند پرواز مغرور 
  - آن خواب گريز پا -

  زنجيران را مي بريدند سر  در لحظه هاي كه هم
  اين آدم نما هاي كه هم اكنون

  مي نهـند سـر 
  . هاي اشغـالـگـر " يانكـي" چكمه ي بر
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  * * *                              
  "!  ننگ و نفرين باد بر شما ، اي دژخيمان ": نگوئيم 

  .كه اين واژگان از براي انسان است ، نه حيوان 

     * * * * *                           
  

  : ز ما مرگ ، از دهليه  نماي از بيرون كشيدن  محكومين ب-7

  
انتقالش  دهليز و شكل محاصره اعدامي در ) 1362  قوس2 ( در كشتار دسته جمعي و فاجعه عظيم انساني

،كه  داد  اين تفاوت را نشان مي- مين منظور ه به-، با محاصره اعدامي ها درگذشته " اتاق كنفرانس ها "تا
اً سه سرباز درميان گرفته تا اتاق كنفرانس درگذشته بعد از خروج محكوم به مرگ از سلول اش ، اعدامي را صرف

دور زنداني قرار گرفته وي را چون نگيني ه ها همراهي مي كردند ؛ مگر در اين شب  خونبار پنج سرباز ، ب
درچوك زينه هاي هرمنزل ، همچنان در .  همراهي مي كردند " اتاق كنفرانسها "درحلقه انگشتر قرار داده ، تا 

 در حالت آماده باش قرار داشتند كه از ديدن آن ، دل سنگ هم جالدان سر فروخته زياد پته هاي زينه ، شمار
 درآن موقعيت داشت ، "اتاق كنفرانسها"در دو طرف دهليز اصلي منزل اول كه درب. لرزه در مي آمد ه ب

  . سربازان در دو جناح آن صف بسته بودند 
 اتاق ها ، تفنگچه كوچكي داده شده بود كه آنرا در  به تمام سربازان تيم بيرون كشيدن اعدامي ها از«

   ]* [»جيب خود گذاشته بودند ، تا درصورت مقاومت و يا حمله اعدامي باالي جالدان ،  وي را با مرمي بزنند 

دقيقه بود كه جالدان  مطابق طرح قبلي ، از اتاق سوم رو به شمال ، كار بيرون 15 و 8 ، يا 8ساعت 
كليد دروازه اتاق سوم با صداي دلخراش و هول انگيزي ازحلقه دروازه . ا شروع كردند كشيدن اعدامي ها ر

غالم علي ، كه . گوش زندانيان درون سلول ها رساند ه كشيده شد و آغاز كشتار اعدامي هاي آن دهليز را ب
ن تمام سلول هاي  از مدتها قبل زندانيا و بود ،"1بالك"نگهبان كوته قفلي هاي دهليز منزل سوم  سمت شرقي 

به كارش بسيار وارد بود ؛ حتا از سازمان و تنظيم طور معروف  [آن دهليز را با دقت خاصي  شناسايي كرده بود 
 ":دروازه اتاق را باز نمود و به اعدامي گفت ...] و حزب زنداني و موقعيت وي درتشكيل مربوطه اش اطالع داشت 

 زنداني با روحيه ،قراري كه بعدها گفته شد] خواسته ["! تره خاسته دان صاحب نفالني نام تو است بيا كه قوم
اعدام هاي "سربازان مزدور، كالً به شيوه . قوي با هم سلولي هايش خداحافظي كرده ، به پيشواز مرگ شتافت 

به مجردي كه زنداني از اتاق سوم رو به شمال خارج شد ، خودش را .  در گذشته ؛ عمل كردند "دسته جمعي
. خود گرفتند ؛ يافت ه  كه از دو جناح دروازه آن سلول دور خورده ، شكل دايره را ب- ر ميان چهار سرباز د

  سرتيم   .هم وصل شده سرعت به را در ميان گرفت و دو سر آن ب توگويي كمربند پوالديني كمپيوتري وي
  

  
 كه در سمت غربي همين بالك ان پاكستISIنثار احمد صاحب منصب به نقل قول مستقيم و رويا روي از ] *[

  . لين زندان ، نشست و برخاست داشتوماهها هم سلولي ما بود و با اطالعات و مسئو
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 -روي پته هاي زينه ه  اعدامي را از برابر صف سربازاني كه بجالدان كه در پيش روي اعدامي حركت مي كرد  ،
آنگاه از ميان صف . بودند ، عبور داده به پائين بردند  در حالت آماده باش ايستاده -سه و يا چهار پله در ميان 

دو طرفه سربازاني كه در دهليز اصلي درحالت آماده باش ايستاده بودند ، گذشتند و در برابر درب اتاق 
  لين بلند پايه وآنجا مسئو.  دلبستگي خاصي داشتند "اتاق كنفرانس ها"آخر اينها به .  ايستادند "كنفرانس ها"

 و زندان ، همچنان شماري ازباداران روسي شان در  رؤساي باصالحيت خاد و )ضاي كميته مركزي اع ( حزب
جالدان در . لباس كماندو با تعدادي خادي هاي آموزش ديده و كاركشته در حالت آماده باش حضور داشتند 

واري و بهم پيوستگي آنان با اين دلخوش بودند كه اين اتاق ؛ تداوم است. آنجا  اندكي احساس آرامش مي كردند 
  . كله شخ و تسليم نا پذير تضمين مي كند " اشرار"را  در برابر 

.  كوچك پنجره را نه ؛ بلكه اصل پنجره آهني بزرگ دهليز مارا باز گذاشته بودند ةدرچنين شبي ، درواز
  ايم سرهاي برافراختههنوزه. ضرورت براي دوباره بستن آن نبود ، زيرا كه كار ها هنوز تازه آغاز شده بود 

 مردم و خاطر رهائيه سركشان اين سرزمين حماسه آفرين ، برگردنِ شخ و قامت استوار شان قرار داشت كه ب
 شان ازچنگ متجاوزين تا بن دندان مسلح روس و چنگال مزدوران خلقي ، پرچمي و  ايكشور اشغال شده

  . خادي آنان ؛ مي انديشيدند 
بار ديگر . حالت آماده باش جنگي  قرار گرفته بودند ه يت ، در چهار اتاق اولي بخاطر حفظ امنه سربازان ب

اينبار باز هم ، به همان اتاق قبلي آمدند و زنداني .  سربازان از روي سنگفرش دهليز ما بلند شد ةصداي چكم
 ند اهريمن آدمخوارسلولي هاي ما ، بعد از اينكه متيقن شد هم. دومي را هم  به همان  شيوه  با خود بردند 

اژدهاي در شرايطي كه . هر كدام به جا هايشان نشستند . مرگ دهان باز كرده ، رحم و گذشتي در كار نيست 
هرگاه جالد دفعتاً . را مي بلعيد ، نبايد درعقب  دروازه سلول ايستاده مي شديم  مرگ دهان گشوده و انسان ها

 شيشه مي ديد ، آنگاه متوجه مي شد كه زنداني  متمرد و سركش داد و درون سلول را از پشت حايل را دور مي
  .درپشت دروازه سلول ايستاده ، معلوم نبود چه واكنشي در برابر وي نشان مي داد  

سرخي گرائيده و سايه اي از تمسخر نيمه پيدا بر لبانش نشسته بود ، با نگاه ه  كه رنگش ب"عبداله جان"
توگوئي در انتظار است تا به عوض پاسخ به سوال غالم علي ، بر .  مي نگريست جانب دروازه سلوله حقارتبار ب

  .سخـت ننگين بـراي دشمـنان كشورش تن داده است اي فه ردش تف بيانـدازد كه به چنين وظيروي ز
قيوم را مخاطب ساخته  . وي احساس كرد كه وقت كم است بايد گپ دلش را با قيوم در ميان بگذارد 

   :چنين گفت 
در كوته سنگي به كدام دكاندار برسان و ( ... )   قيوم جان يك كاري كو كه خبر اعدامم را به سراي"

و يا كدام رونده كندهار را پيدا كن و برايش بگو  . كندهار برساند ( ... )  برايش بگو كه اين خبر را  به خانه ما در
  ."كه اين كار را بكند

كه قيوم مدت ها پيش به آرزوي ( ب ، ساعت قيمتي بند دستي اشرا  در جريان اداي اين جمله ، باشتا
 و اضافه  .دست قيوم داده  ب ،ن دست داشته اش و يك يا دو حلقه انگشترنگين فيروزهآر قبا ) تصاحب آن بود 

داخل جيب اش ه متعاقب آن دست ب. " اين ها را براي نشاني دادم از روي آن فاميل ما مرا مي شناسند" :كرد 
  : روي قيوم گذاشت و عالوه كرد  برده پول هايش را كه قبالً شمرده بود ، پيش
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اين پول را براي رونده كندهار بده كه كرايه راه و خرچ . صد افغاني است ...  قيوم جان چهار هزار و "

  . "رفتنش را به خانه ما كند

ان را با پول هايش فوراً از روي فرش اتاق قيوم جنايتكار و جاسوس ، ساعت و انگشتر هاي نگين فيروزه عبداله ج

 ، و بار ديگر به قرباني بادار روسي خود اطمينان داد كه حتماً نشاني و گپ هايش را به برداشته درجيبش فرو برد
معلوم نبود كه اين قاتل كه از زندان رها شد ، پول و ساعت و اشياي قيمتي چه تعداد [ خانه اش مي رساند 

   .]9 در ص [* -  ] را قبل از بيرون كردنشان از سلول ، تصاحب كرده بود ؟زندانيان اعدامي
ن شيوه شكارشانرا براي بردن به ذبحگاه ، باز هم با هما.  باز هم صداي چكمه پاي جالدان شنيده شد

 بعد از مدتي درنگ ، يك يا دوتن اعدامي را از اتاق چهارم رو به. ازسلول سومي رو به جنوب بيرون كشيدند 
به همين نهج گاهي .  دو زنداني را براي اعدام بيرون كردند  ،شمال و متعاقب آن از اتاق  چهارم  رو به جنوب

  . مرگ را با خود مي بردند ه يك سلول و زماني سلول مقابلش را مي گشودند و محكوم ب
  

  : نگاه اجمالي به روايت داكتر روستار تره كي از كشتار دسته جمعي  -8

  

تر روستار تره كي كه عامدانه جنايتكاران خلق و پرچم را باورمند به امر كمونيسم خوانده اين آقاي داك
انديشه واالي انساني را در وجود جنايات و وطن فروشي اين جنايتكاران مي كوبد ، و در مقابل از بنيادگرايان 

وينيزم مليت بزرگ پشتون را عطاء مي كند و ش دفاع برمي خيزد و به طالبان مدال جنبش مردميه اسالمي ب
 "برطبق نوشته اش ( طرف شمال ه ورد زبان قلم اش مي سازد ؛ نيز در همين دهليز و دريكي از اتاقهاي رخ ب

  .زنداني بود  ) " 46اتاق 
  اين طور1362 قوس 2 شب  كشتار دسته جمعي را در] "زندان پلچرخي"[ آقاي روستار تره كي دركتابش 

   :  نشان داده است 

از دهليز  . دردهليز آواز باز و بسته شدن درب اتاق ها و بيرون شدن محكومين به گوش مي رسيد « 
اتاق ما . نعرة اهللا  اكبر ، مرگ بر دشمنان مردم افغانستان با صالبت فير يك توپ به اتاق ها نفوذ كرد 

سن وي در ( ن جواني ، به دوست ما ، كه دهقا داخل اتاق آمده  شب باز شد ، سرباز ب30 و 8ساعت 
  از لوگر بود ، عباراتي را كه چند لحظه پيشتر حين باز كردن درب ساير )  سال تخمين مي شد 26حدود 

دوست ما ، با درك اصل قضيه بدون . شمارا به قومنداني خواسته اند : كرده بود ، تكرار نمود  اتاقها بيان
ا فشردن دست هر يك ازما خدا حافظي كرده و از آنكه تغييري در مورال وي واقع شود ، با خونسردي ب

شش نفر اشك در چشمان ما ، حلقه زد ، . اين كه هرگاه خطايي از وي سر زده باشد  ، معذرت خواست 
تا در صورتي سرپيچي محكوم از امر بروي ، ،  منتظر بودند در بيرون اتاق] تأكيد از توخي [  از سربازان

شش "نه[ سربازان دست هاي وي را از عقب ولچك كردند . ليز بردند محكوم را ، در ده. حمله كنند 
  را بلكه شمار بيشتري سربازان در دهليز حضور داشتند در چنين صورتي  ولچك  كردن اعدامي"سرباز

   حلبي حايل را از پشت   مثلي كه استاد.  ضرور نمي دانستند  وي  قبلي  در همان دهليز محل زيست
دست همسلولي خودش را در دهليز ه ازه سلول كامالً برداشته بود و ولچك زدن بشيشه دريچه گك درو

 دهليز در آنجا ، مين امنيتأدرحالي كه سه سرباز ديگر به قصد ت] . وخي ت-! شاهد بوده است ؟
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جمعاً  .در فاصله ميان هر اتاق يك سرباز خودشرا بر ديوار دهليز تخته به پشت چسپانده بود [ باقيماندند 
ليت امنيت دهليز درآن وقت و سرباز در دهليز حضور داشتند كه همين ها در واقع مسئو16 و يا 15

كه استاد از خالي شدن ( اينكه چه تعداد درچنين حالت در چهار اتاق اولي . خطير را به عهده داشتند 
ضع گرفته بودند مو) آن اتاقها قبل از كشيدن اعدامي هاي دهليز ما دركتابش ذكري بعمل نياورده است 

 ديگر  با چار تن ] وخي ت- ؛ تا كنون اززبان و يا نوشته كدام زنداني دردهليز ما ؛ چيزي نشينده ام 
  »  ...  در منزل اول بالك همراهي نمودنداتاق ديگريتشكيل يك حلقه محاصره  محكوم را ، تا 

 در حضور (مرگ ه  محكومين ببود كه ذكر آن النه بند و بست "اتاق كنفرانس ها "،"ياتاق ديگر"نام
 هر زنداني كه وقايع و رخداد هاي آنزمان را در بالك اول ة در نوشت)  و خادجنايتكاران بزرگ باند خلق و پرچم

  ◙   . الزم مي باشدشاهد بوده است ، 

  

  

ائي از زندان بعد از ره. امريكا زندگي مي كند ... قرار معلوم اين جنايتكار هم اكنون در ايالت  ] 8 از ص - [* 

خودش را در كيش فوالدي ( من يكبار وي را در اخير قلعة فتح اله خان هنگام عبور ازيك ميداني ديدم 

فقط هر دو با هم به اصطالح سر شور داده از پهلوي ) پيچانده بود تا اسلحه اش نمايان نگردد 

  .يكديگرگذشتيم 

  

  
                                                     �  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                   دوم                                               جلـد            
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  )دهم (  بخش  توضيحات

� � � � � � � � � �    
  
.   شماري از زندانيان كه وضع مالي خانواده هايشان بهتر بود در هر پايوازي برايشان پول بيشترمي رسيد - ]1[

ي شدند ، در مصرف زندانياني كه در زندان دچار تشويش از ناحيه  احضارات و اجازه ندادن براي پايواز هايشان م
. در نتيجه مقدار پولي براي روز مبادا نزد خود ذخيره مي نمودند . داخل زندان صرفه جويي مي كردند ه پول ب

. ل كانتين مي سپردند ، تا سرمايه كانتين بيشتر شود وسربازان در اثناي تالشي پول هاي آنان را گرفته به مسئو
شما ميتوانيد از همان پول هاي . شتن پول بيشتر نزد تان اجازه نيست  دا"به زندانيان هدايت داده مي شد كه 

ل كانتين تمام وخود كه در كانتين است ، مواد مورد ضرورت تانرا بخريد تا آنكه تمام پول هاي شما نزد مسئو
دند گونه اعتمادي نداشتند ، مي كوشي زندانيان كه به سربازان وطن فروش در كانتين هاي زندان هيچ. "شود 

  .د ز دستبرد سربازان  دور نگهدار ا ايگونهه  شده شانرا بهپول هاي ذخير
  
  

  ادامه دارد                                                            

  
  
  


