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           شمه اي از گهنامه زندگي رحيمه توخي                   
  

   كبير توخي
)2009 -12-15 (   

          
وي بعد .  دنيا آمده ، در كابل  بخورشيدي  1322رحيمه توخي در ماه جوالي سال 

به خاطر عالقه مفرطي كه به مسلك ،   ابتدائيه و متوسطه مكتبةاز اتمام دور
. نرسنگ و خدمت مستقيم به مريضان كشور داشت؛ شامل مكتب نرسنگ كابل شد 

به 1342وي در سال  .    موفق  به اخذ  بكلوريا از آن مكتب گرديد1341در سال و
و مدت .  آغاز  به كار كرد  "علي آباد"   بزرگ اق جراحي شفاخانهتسمت نرس  ا

 را شناسايي سامان آالت طبي اتاق عملياتريننگ در رشته شش ماه كورس ت
 كورس  ماه9 گرفتن و عملياتاق ت سال كار در ا)7(بعد از .  موفقانه به پايان رسانيد

 وي را به خاطر پابندي و جديت "رياست مؤسسات صحي علي آباد" روانشناسي،
 "يف طبي آرش" و"سرويس عقلي و عصبي" مديره عمومي  حيث به دركار هايش 

همچـنان  . سـال در آن پست به كار پرداخـت 10 كه مـدت   مقرر نمودآن شفاخانه
كلينيك شهري خيرخانه "   پل باغ عمومي و "كلينيك مركزي"  سال در 9مـدت 
   .   در خدمت مريضان قرار گرفت  سـمت نرسبه "مينه 

اي خواست با استفاده از بورسه  كه مي1352 سرطان سال26نامبرده در
 تحصيلي ايران غرض اخذ  ليسانس نرسنگ از يونورستي تهران، عازم آن كشور گردد

اين رويداد ناميمون و بد . ود خان  به وقوع پيوست و دا1352 سرطان26؛ كودتاي 
و  (  شوروي سوسيال امپرياليزمكه زمينه ساز كودتاي بعدي و تجاوز ارتش[ فرجام 

 به افغانستان )جنايتكار امريكا وقواي ناتو متعاقب آن تجاوز مستقيم امپرياليزم 
  . شد  مانع عزيمت  وي به كشور ايران ]گرديد 
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 به مجوز شوروي و به كمك غير مستقيم 1357 ثور7 و منحوسكودتاي ننگين
 را به رهبري  كودن  سياسي  ) "دموكراتيك خلق افغانستانحزب  "(باند كشور  آن
  . رويكار آورد )  تره كي ( 

 توخي را كه كارمند رتبه چهار ، رحيمه)خلقي ها  (  حزب حاكمآدمكشان
، از پست  مديريت   شان منفور به سبب عدم پذيرش عضويت در حزب)دولتي بود 

 وي،   ، عامدانه تنزيل مقام داده"سرويس عقلي و عصبي" و " آرشيف طبي"عمومي
 پل باغ "يك مركزيكلين"  دردهـليز  )فقط (  به كار رهنمائي مريضانطور جزائيرا  

  . شهر كابل،  توظيف كردند عمومي
، ارتش متجاوز و اشغالگر  سوسيال امپرياليزم  دوسال بعد از اين رخداد منحوس

  كارمل مكار، شياد وكاخ نشينان كرملين در مسكو ،. شوروي به افغانستان تجاوز كرد
روش تر از كه در رقابت خايني شيادتر، مكارتر و ميهن ف(  مشهور ميهن فروش

 را به جاي امين جالد به كرسي )خودش ؛ يعني حامد كرزي از او پيشي گرفته است 
  . نمودند به اصطالح رياست جمهوري تعبيه

دولت دست نشانده در اوايل تجاوز،  با  مامورين و كارمندان  ، تكنوكراتها و  
ه اي  نارضايتي گونه ساير  پرسنل اداري ، فني و طبي ، كه از تجاوز عساكر شوروي ب

.  را  در پيش گرفت " نرمش"نمودند، براي مدتي زود گذر  تاكتيك شانرا  آشكار مي
 را به حيث  نرس عادي در ارتباط با تداوي  توخيمهيروي همين ملحوظ  رح

 را  با تحمل چنين  )سـال 9(  مدت  رحيمه.  ؛ گمارد  مركزي مريضان  كلينيك
 ش  اِعمال مي اجانب مزدوران روس بر وي و امثال كه از -وضع  مختنق وحقارتبار 

  .  سپري نمود -شد 
 و كشورهشت ماه بعد از تجاوز شوروي به افغانستان كه خيزشها ي مردم آزاده  

؛   را  شديداً  سراسيمه و هراسان ساخته بود آن كشورمقاومت مسلحانه  آنان، ارتش
و پر افتخارعضويت در  سازمان سبب  به -   اينجانب راجنايتكاران  حرفه اي خــاد

  .ند  سال زندان نمود16 دستگير  و محكوم به - "ساوو"تسليم ناپذير 
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 امپرياليزم  سوسيالرحيمه در امر مبارزه به خاطر آزادي كشور از سلطه 
را  ) "ساوو" سازمان( اش  و سازمانمن مخفيانه  مي رزميد و در مبارزه ، ،شوروي 

  .   ياري مي رساندآن بود ؛كه خود يكي ازاعضاي فعال 
، همانند هزاران زن دلير و با شهامت   و با همت ، مبارزاين زن  شجاع

،  با يك جهان  دلهره و تشويش  ،در گرماي سوزان و سرماي انجمادگستر افغانستان
، يا لباس يك پارچه خط و با تحمل قيودات و  مشقات ضد كرامت انساني،  به خاطر 

  ك، در برابر  دروازه و ديوار سهمنا) كبير توخي ( ديگر از شوهرش و يا كدام نشاني  
آن را به  اگر تا ،  مي ايستاد مخوف پلچرخي ،  روز ها ، هفته ها ، ماهها و سالهازندان

   .      دست آرد
 كه هم  اكنون در باز سازي [رحيمه روز هايي كه به سوي  زندان پلچرخي 

 امپرياليزم  غارتگر و جنايتكارآن ارتش متجاوز ةبالك چهارم وبخشهاي تخريب شد
 مي شتافت ، دچار اضطراب شديدي مي  ]كار شده  استه  دست بامريكا مستقيماً

 تا آندو از  ، مي فشردما را دست هاي لرزان دو كودك  حيرت زده اين زن مبارز  .شد
 هاي در روز(  عمومي زندان پلچرخي ةديدن هنگامه اي كه در صحن مقابل درواز

پايواز ها  مي ديدند كه چسان  مادران و .  شد ؛ دچار هراس نشوند برپا مي) پايوازي 
، دختران و  پسران ، خواهران و برادران ، خانمها و ساير وابستگان و  پدران

، از گرفتن لباسهاي زندانيان  ، آنگاهي  كه دژخيمان اجير شده عالقمندان اسـيران
 ناهموار  ميدان مقابل  زمينو بر.  رياد مي  كشيدند، ف كردند شان خود داري مي

، از آن به مشام مي رسيد   هاكه  بوي خون انسان بزرگ زندان مخوف ،  ةدرواز
زدند و موي شانرا   چيغ مي. كردند  چنگ مي زدند و آنرا بر سر و روي شان  باد مي

رتش اشغالگر روس، و  به خلقي ها ، پرچمي ها  و به  جالدان خــاد  و ا.  مي كندند
 امپرياليزم روس از  سوسيالو به آرزوي بيرون  راندن. ننگ و نفرين  مي فرستادند 

 -  پرچمي ها - خلقي ها  ( كشور، و محكمه  جنايتكاران و جالدان حزب وابسته اش
ه را  لحظه اي ب ناشي از مرگ زندانيان شانفرسا ،  ، درد جانكاه و طاقت )خادي ها 

  .   سپردنددست فراموشي مي
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زاران  زنداني سياسي ـد هـ ، ماننانبـاينجبعد از هشت سال انتظار  سر انجام ، 
نصف  مدت  ،  گرباچف به  دولت پوشالي ة ديكته شد" مصالحه ملي"كه به سبب [ 

  آن دولت  مزدور و " عفو "، مورد  به اصطالح  حبس شان را سپري كرده بودند
 بعد از مدتي ، من ، .گشتم  بر خانهبه ]  دان رها شدند ؛  و از زن منفور  قرار گرفتند

  دهن هـند پناه كشور  بهة مادختر شديداً هراسيدو  همسر با شهامت و مبارزم رحيمه
  .   سال اقامت در دهلي به كانادا پناهنده شديم 7بعد از گذشت . شديم 

 ، داشت ، به ادبيات دري عالقه مفرط  كه از گذشته ها بدينسوهمسرم رحيمه
  به شعر مقاومت روي آورد ، تا رنجهاي مردمريان مبارزه بر ضد استعمار شورويدر ج

  .   ، آنان را بر ضد تجاوزگر بيانگيزاند ش را فرياد نمودها
 خود قصه ،  به كشور تجاوز ارتش شوروية در دور وي ةحريق  اشعار چاپ نشد

  . كه بيان اش در اين فشرده نگنجد اي دارد
 از طبع 2006جنوري سال   د ر  )"پيام آتشين"(  بنامدفتر  شعر  رحيمهنخستين 

از  ) "!  اي زن "( دفتر شعرش تحت عنوان )  بخش اول ( جلد دوم . برآمد 
جلد سوم .  منتشر گرديد 2008 در اول مارچ "اتحاد زنان آزاديخواه " انتشارات  

 در "ي فدايي خلق ايران  چريكها"از انتشارات  ) "!  اي كارگر"(دفتر شعر وي 
  .   از طبع برآمد و دردسترس  عالقمندان گذاشته شد 2008اكتوبر 

عنوان گرفته ، به ) " اميد به آزادي"(م دفتر چهارم  رحيمه توخي كه يآرزو مند
  ◙  .همين زوديها منتشر گردد
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   ) 9002 دسامبر 18 ( سهـيال دهماسي
  )ن آزاديخـواه اتحـاد زنـا( يك تن از فعالين 

  
  " خاطرات هشت سال پايوازي "سخني چند در مورد        

  
 شاعر آگاه و مبارز "رحيمه توخي" نوشته "خاطرات هشت سال پايوازي"كتاب 

به عنوان ) كبير توخي( سالي است كه همسرش 8افغانستان، شرح خاطرات او در 
  . وديك زنداني سياسي چپ در زندان پلچرخي افغانستان محبوس ب

از بسياري جهات هم مفيد ) به عنوان يك ايراني(خواندن اين كتاب براي من 
بود، و هم يادآور بسياري از خاطرات تلخ سالهايي كه عزيزترين افراد خانواده ام در 

  .  زندانهاي رژيم پهلوي و جمهوري اسالمي شكنجه و اعدام شدند
) هرچند مختصرأ(ستان در اين كتاب به مسائل مختلف تاريخي و سياسي افغان

اشاره شده و از اين جهت كه خواننده كتاب را با وضعيت افغانستان در آن سالها آشنا 
  . ميكند، بسيار مفيد است

عالوه بر اين، در البالي صفحات اين كتاب با مسائل اجتماعي و فرهنگي 
 مفيد متعددي آشنا ميشويم كه بررسي دقيق آنها نيز در فرصتهاي مناسب تر ميتواند

به عنوان مثال موضوعاتي مانند مكر و حيله رژيمهاي ستمگر و مزدوران آنها و . باشد
همينطور ترفندهاي امپرياليستها برعليه توده هاي زحمتكش در كشورهاي وابسته 
مانند ايران و افغانستان، ايجاد و رشد و گسترش فرهنگ هاي ارتجاعي مذهبي 

ري براي ايجاد ناآگاهي در جامعه و درنتيجه توسط رژيمهاي ضدخلقي به عنوان ابزا
متوقف كردن و به شكست كشاندن جنبشهاي آزاديخواهانه، چگونگي برخورد اقشار 
مختلف جامعه با حكومت و با زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان، گسترش فرهنگ 

كه موجب صد چندان شدن رنجهاي زنان (مردساالرانه توسط رژيمهاي ضدخلقي 
، شيوه هاي مختلف و ابتكاراتي كه مردم )ه هاي زندانيان سياسي شده استخانواد

آزاديخواه به كار ميبرند كه بتوانند در مقابله با سركوبهاي رژيم به يكديگر و به 
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زندانيان سياسي و خانواده هايشان كمك كنند، برخوردهاي كثيف افراد خودفروخته 
ادآور اعمال وحشيانه حزب اللهي ها و كه ي(با زندانيان سياسي و خانواده هايشان 

، و نقش مقاومتهاي زندانيان سياسي در داخل زندان و )وابستگان رژيم در ايران است
خانواده هايشان در خارج از زندان در رشد آگاهي انقالبي در جامعه، جزو مطالب 

بسياري از مطالبي .  توضيح داده شده اند"رحيمه"متنوعي هستند كه در خاطرات 
ه در اين كتاب شرح داده شده اند، مسائلي هستند كه مردم مبارز ايران نيز با آنها ك

رو در رو هستند و در اين روزها كه مبارزات انقالبي توده ها در ايران روبه رشد است، 
  .بررسي بيشتر و دقيق تر هر كدام از اين مسائل ضروري تر است

آن احساسات خود را در شب رحيمه شعر بسيار زيبايي را نيز سروده كه در 
مطمئنأ خانواده هاي . دستگيري همسرش و روزهاي پس از آن شرح داده است

شب هاي "زندانيان سياسي مبارز در ايران نيز چنين شبهايي را به خاطر مي آورند، 
 و استثمار خورده شده "به هر در و دروازه، مهر خاموشي استعمار" كه "پر اضطرابي

ه هر دستي دستبند، وز زخم دستان گيرافتادگان، چك چك ب"بود، شبهايي كه 
اما رحيمه مانند هر انسان مقاوم و مبارز ديگري، مانند ... "خون مي رسيد به گوش

او نيز مانند آنها . خانواده هاي مقاوم زندانيان سياسي مبارز در ايران، از پا نمي نشيند
به كوره راه خطير و " وجودشان،  كه تنيده در تار و پود"همه داغ و با همه درد"با 

  .  مي انديشد كه درنورديدن آن به همه زحمتكشان اجبار شده است"غبار اندود
  . رحيمه در خاطرات و در اشعار خود نويد اميد ميدهد، اميد به مبارزه و آزادي

 "كه در هر پيچ و تاب اش، گرگان خونين دهن"او راهي را توصيف ميكند كه 
با مشعل " با استقامت يك شاعر مبارز ميگويد كه بايد آن راه را زوزه ميكشند، اما

 . پيمود")اميد به آزادي(رخشنده اميد 

با سپاس از رحيمه عزيز براي انتشار خاطرات و اشعار زيبايش، و با اميد به پيروزي 
زحمتكشان مبارز و انقالبي ايران و افغانستان در سرنگون كردن رژيمهاي ضدخلقي و 

  ◙ . دن دست امپرياليستها از اين كشورهاكوتاه كر
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     نقدي از داكتر مير عبدالرحيم عزيز
    2012 / 5 / 30 تاريخ 

   
  "خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي "

   اما دلخراش از يك خانم مبارز و انقالبي ،يك اثر ماندگار
  محترمه رحيمه توخي

  
 برجسته و با اهميت خود را  خواهر گرامي و  مبارز محترمه رحيمه توخي اثر

بعد از مطالعه اين كتاب استثنائي و دشمن سوز الزم . به اينجانب اهداء نموده است 
البته نقد من . دارم آنرا نقد نموده  و مورد ارزيابي قرار دهم دانستم با همه ناتواني كه 

واهد توانست به هيچوجه نميتواند  ارزش معنوي اين اثر را بيان دارد  ، اما حد اقل خ
  .كه  احساسات بنده را انعكاس دهد و هم ميهنان را به مرور آن ترغيب نمايد 

 كه  نخستين اثر در نوع خود است"خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي"
 كه تجاوز سوسيال امپرياليسم 1980لق و پرچم را در دهة خونبار خاعمال دژخيمان 

 ، مادران ، خواهران رزمنده و نجيبي كه مسرانشوروي را در برداشت ، از نظرگاه ه
شوهران ، فرزندان و برادران مبارز و شجاع شان  در محابس وحشتناك نظام مزدور 

تعداد كثيري از اين مبارزين با . شوروي زجر و شكنجه مي شوند ، توضيح ميدهد 
شهامت بوسيلة خاديست هاي وحشي و خلقيان و پرچميان شرف باخته سر به 

مؤلف سالهاي تار .  شدند و فاميل هاي قربانيان را براي ابد داغدار ساختند نيست
دوري همسر عزيزش آقاي كبير توخي يكي از مبارزان ضد ارتجاع و ضد سوسيال 
امپرياليسم  شوروي را كه در زندان مخوف پلچرخي عذاب مي كشيد با سحر كالم و 

نسان با احساس را به لرزه قوت احساس به رشتة تحرير كشيده است كه قلب هر ا
واقعاً تا لحظات مطالعة اين كتاب من نمي دانستم كه همسران ، مادران  . درمي آورد 

و خواهران مبارزين با شهامت ما در كدام كابوس هولناك  حيات پر از مشقت خود را 
چيزي كه براي من ماية افتخار و مباهات است ،  روحيه تسليم . سپري مي كردند 
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ي اين پايوازان شريف و رزمنده بوده كه حتي شيوة رفتار حيوان صفتان ناپذير
هر .   خاديستان هم نتوانست ارادة قوي آنها را  درهم شكند – پرچميان –خلقيان 

سطر و هر صفحة اين كتاب هيجان انگيز معلومات بس مهمي دارد  كه مطالعة آن  
 متوجه مي شوند كه خواهر هم ميهنان ما.  ميهنان حتمي مي شمارم را براي هم 

. مبارز ما چه زجر هاي بود كه متحمل نشده و چه روزگار بدي نبود كه تجربه نكرد 
اما همه فشار هاي نيروي اهريمني دشمن  نتوانست ارادة محكم  وي را درهم شكند 

با شهامت و دليري خلل ناپذير ، سالهاي پر مشقت . و  او را وادار به تسليم سازد 
 خادي – پرچمي –هر مبارزش را كه در زندان مخوف  دژخيمان خلقي غيابت شو

  .زير نظارت بود، پشت سر گذاشت و از آزمون تاريخ سرخ روي بدر آمد 
واقعاً كه مطالب اين اثر دلخراش  حوادث  ضد انساني  بي شماري را بازگو مي 

ايات  نظام كند  كه هم ميهنان ما  بايد خود اين كتاب را بخوانند تا به عمق جن
  . امپرياليسم شوروي پي ببرند دست نشانده و مزدور سوسيال

براي بدست آوردن  رايگان اين كتاب با ارزش كه از جنايات هولناك سفاكان خلقي 
  به نمبر   رحيم عزيز خادي پرده بر مي دارد، شما مي توانيد با – پرچمي –

  ◙  .   تماس حاصل كنيد) 7034554702(
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    نسرين معروفيوم انجنيردپل
   )2012  سپتمبر 5 (

  اداي احترام به كتاب ماندگار
  "خاطرات پايوازي زندان پلچرخي "

    .و نويسنده اش

  
آن كشور را تا آرزو دارند و  اشغال مي كنندكه متجاوزان يك كشور را  زماني

 دشت و دمن، صحرا و بيابان آن كشور به زندان مستعمرة خود بسازند، كوه و
وطنفروشان و خاينان به زندانبان ها و . ستمديدگان و آزاديخواهان مبدل مي گردد

، كه با سالح مدرن و شكنجه هاي قرون وسطائي خلق را به خاك و يشكنجه گران
پس در .  خاك وخاكستر يكسان مي نمايندي ازخون مي كشانند و كشور را به تل

ا زندان است و زندانبان، وحشت  ،  داخل و خارج از زندان ، همه جيچنين شرايط
 .است و دهشت، قتل است و قتال

پايوازي  سال 8خاطرات " چند در بارة اين اثر ارزشمند يكه سطور قبل از اين
 كه تحرير اين خاطرات را بايد ي بنگارم، مي خواهم از زنداني" پلچرخيزندان

زاديخواه رفيق  پايواز آن دانست، شهيد زنده، مبارز نستوه و نويسندة آ"مديون"
  .  به مثابة ابراز امتنان نيز يادي نمايم "توخي"

كه آرزو دارم از ده ها شهيد زنده نام ببرم مگر با شناخت بيشتر  در حالي
 كه تا امروز از جان و دل در راه رهائي يو آزاديخواه مبارزاتي كه از شخصيت مبارز

دارم ؛ ارند، ذ مايه مي گ ما عليه امپرياليسم و ارتجاع هارةخلق به اسارت كشيد
درست به پاس فداكاري هاي گذشته و حال ايشان به حيث يكي از مبارزان راه 

 آگاه، رزمنده و زخم خورده رفيق كه پايوازش خانم يآزادي و هم به حيث زنداني
 كه اين اثر ارزشمند را در رشتة ، توانا و شاعرآزاديخواهة نويسند"رحيمه توخي"

  .   با بيان چند سطرمختصر از ايشان تجليل به عمل بياورم، تحرير درآورده اند
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، دوران زندان را با استقامت و دليري و ش و همرزمان زنداني ا"توخي"
 آنان جالدان پرچمي و خلقي قادر نشدند كه روحية مبارزاتي .دنسرافرازي گذراند

 يشت ميله ها كه از پند بودآنهارابا بد ترين شكنجه ها در زندان نابود كنند اين 
 مرگ بر ه خشم به دشمن توده و عشق به توده ها را فرياد زد،سلول هاي زندان

 شان ة حزب دموكراتيك خلق را با نداي آزاديخواهانةسوسيال امپرياليسم و دهار
 را با صبر و مقاومت درس مبارزه شان ةخون خفته هموطنان داغديده و ب. ندسر داد
  .ند استوار و نترس گام بر مي دارشان مبارزاتي  و تا امروز به ارزشهايهآموخت

نشاندة سوسيال   رژيم دستةدر رابطه به شكنجه هاي وحشيانو اينك 
صفحات تاريخ را با هويت و چهرة سياه دشمنان خلق به عالوة آن كه امپرياليسم، 

 مقاومت انقالبيون و شرح فداكاري ها و جانبازي آن ها را در رشتة مي زنند،رقم 
مي  فهم نسل آينده منديسطح آگاهي سياسي جوانان و بر غنابه  ه،ر درآوردتحري

  .افزايند
 سال پايوازي زندان 8خاطرات " و مكمل آن "خاطرات زندان"نوشتن 

  كه با تالش پيگير و خستگي ناپذيرمي باشند پيروز مند ديگري هاي گام"پلچرخي
زنداني به بزرگي تمام دو زنداني يكي در زندان مخوف پلچرخي و آن ديگري در 

درد، هم راز وهمرزم ثبت صفحات تاريخ  همو هم دل  دو ، كشور، دو همسر
  .شده استدرخشان ستمديدگان وتاريخ سياه ستمگران و جهانخواران 

دي خانواده هاي زندانيان حاكميت استعمار سوسيال ي از تراژه ايبيان گوش
 اولين "دموكراتيك خلق"الح امپرياليسم و قاتالن دست نشاندة آن حزب به اصط

.  در رشتة تحرير درآورده اند"رحيمه توخي"اثريست كه خانم مبارز و شاعر توانا 
كه مي دانم هيچ زن و فرزندي و يا عضو ديگري از خانواده هاي زندانيان  تا جائي

 در زمينه نگارش يافته، به يقين ياند و اگر هم مضاميننزده  يدست به چنين ابتكار
ن از زندانها وشكنجه گاه ها و زندانيان و شكنجه گران در ميان بوده نه از كه بيا

  .خانواده هاي زندانيان
كه خانواده هاي زندانيان چه رنج و شكنجه هاي روحي و جسمي را متحمل  اين

 به واقعيت هاي تلخ و " پلچرخيپايوازي زندان سال 8 خاطرات "شدند، مي توان از
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 "رحيمه توخي"رفيق  اثريست كه خانم مبارز اين كتاب .  پي بردهدردناك آن دور
ه ليت مبارزاتي قادر شدواز كوشش و تالش فروگذاري نكرده با مسؤدر نگارش آن 

 خود خاطره هاي تلخ از تراژيدي  خانواده هاي زندانيان را از اعماق ه اي گوشاست
   .بيرون بياورند و اينك در روي صفحات كاغذ به نشر آن همت گماشتند

 خود شاهد آن بوده و "رحيمه توخي" رفيقي است  كه ئاين اثربيان واقعيت ها
  . اندفجايع را با روح و روان خود احساس و باجسم خود لمس نموده

 ه اي گوش" پلچرخيپايوازي زندان سال 8خاطرات "واقعيت هاي تلخ و سوزان 
وهران، خواهران، ي است كه مادران، پدران، زنان، شئاز تاريخ دردناك خانواده ها

سر مي بردند وهر روز با تمام برخورد هاي ه دران، و فرزندان شان در زندانها بابر
 كه در حق آنها صورت مي گرفت، دست و پنجه نرم ي انساني ، فجايع و جناياتضد

 يك كالم هر زنده  درمبارز آزاديخواه و ملي مردمي وو هزاران به صد ها . مي كردند
 نموده در زندانها و قتلگاه ها ع و قمعآنها به حركت مي آمدند قلجاني را كه عليه 

 مادر وخواهر و پدر و برادرو زن و به ده ها و صد ها هزار. وگورستانها مي فرستادند
به داغ نور سرحد غير قابل وصفي  تا اًشوهر و فرزند را چشم به راه نگهداشته و اكثر

  .ديدگان شان مي سوختند ومي ساختند
 اين خانم رنجديده و دلير، "رحيمه توخي"رفيق يد يكي از وجوه مميزة بي ترد

 ه ايانگيزخود به يقين كه اعتقاد راسخ وي به آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي 
بي رنج هاي سرنوشت از  قلب هراسان و تن لرزان ،با چشم گريانوي را بوده كه هم 

 كودكان خورد سالش با وجود ربند وبه همان سان ياران دپايان سرزمين خونچكان و 
 راه همه وقت كه در شرايط اشغال حاكم است ي خطرات، وحشت و دهشتةهم

شكنجه گاه رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليسم را پيش مي گرفت و به پايوازي 
زنداني خود يعني شوهر مبارز و پدر فرزنداني كه رژيم ددمنش آنها را از ناز و نوازش 

 . نموده بود، مي شتافت تا اگر بتواند خبري از زنداني خود به دست آوردپدري محروم
 را به حيث يك انسان از ياد برد و يا به فراموشي يآيا مي توان خاطرات چنين لحظات

  !هسپرد؟ به يقين كه هرگز ن
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ت و شهامت اين زن مبارزكه با استواري، تالش، و أ اين اثربايد به جرةبا مطالع
رزه و پيكار عليه هر گونه ناروائي و ستم جنسيتي مقاومت نموده، پيگيري در مبا

 در برابرشرايط سخت و طاقت فرساي "رحيمه توخي" رفيق.  گفتحسينتهنيت و ت
استعمارسوسيال امپرياليسم و حاميانش هرگز راه عجز و سازش با دشمنان خلق را 

و رنج بي كران هشت پيش نگرفته بلكه به استواري كوه بابا و با تحمل ده ها درد 
  .سال آزگار به مبارزه و مقاومت خود در اين راه ادامه دادند

آموختن يك سلسله ارزشهاي انساني و . است ماندگارو آموزندهي  اثراين كتاب
 آموزشي ازصداقت است و شجاعت، مقاومت است وپايداري، ،مبارزاتي است

 وطن است و وفاداري است و خودگذري ، احساس است وهمدردي، عشق به
 وطندار، عشق به انسان است وانسانيت و مبارزه است و مبارزه و باز هم مبارزه،

كه آينده را ند ي ائ كه مربوط به گذشته نيست بلكه ارزشهاندي ائ اينها ارزشهاةهم
اگر نتوانيم دست آورد هاي گذشته را .  بسازيم،بايد بر بنياد دست آورد هاي آن

 براي امروز و آينده به كار بگيريم، قادر نخواهيم شد گام جمع بندي كنيم و آنها را
هاي مبارزاتي واقعي و جدي را عليه امپرياليسم جنايتگستر و ارتجاع حاكم بر 

پس وظيفة مبارزاتي ماست تا از آنها مانند مردمك چشم . سرنوشت خلق ما برداريم
ابوس وحشت انگيز  كه كي آن در شرايطا به كار بستن و بهحفظ و نگهداري كردخود 

استبداد سياه حاكم بر سرنوشت خلق ستمديدة افغان و خلقهاي جهان است، وظيفة 
 و عليه جنگهاي امپرياليستي و ارتجاعي خويش راسيوناليستي و انترناسيوناليستي ان

  . به سرانجام برسانيم ،در راه آزادي كشور و بهروزي مردم آن
، ان كشور شايسته ترين زنيكي از  را كه مي خواهم نثاره ايدر اخير هدي

تقديم و  آرزوي  " پلچرخيپايوازي زندان سال 8خاطرات "نويسندة اين اثر ارزشمند 
 :نمايم پيروزي هاي بيشتر براي شان

  
  سوگند به درد و رنج بي كرانت

  سوگند به خون شهيدانت
  سوگند به گلگون كفنانت 
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  سوگند به شكنجه هاي مبارزانت
  انتسوگند به اشك يتيم

  سوگند به رنج و درد بيوه زنانت
  سوگند به خاك ويران و خونچكانت

  سوگند به خلق دربدر و بي پناهت
  سوگند به بازوي پرتوان دهقانانت
  سوگند به كارگران بي سر پناهت

  سوگند به ناله هاي شب گير خلق بي گناهت
آنها از به توده هاي ستمديده و به اسارت كشيده وفادار باشم و در راه رهائي 

  ◙   !م از ايثارخونم دريغ نورزچنگال متجاوزان و ارتجاع هار 
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 عضوي سازمان انقالبي افغانستان جميله، 

                      ٢٠١٢ سپتمبر ١٤ 
  

  » خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي «

  ينمونه اي از شكوهمند
 

» رحيمه توخي«ق نوشتة رفي» خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي«
مبارز بي همتا كه ديوارهاي بلند پوليگون پلچرخي از » كبير توخي«همسر رفيق 

اولين نمونه از مقاومت و پايمردي او و ساير مبارزان انقالبي به لرزه درآمدند، 
خاطرات مبارزاتي خانوادة مبارزي است كه تاريخ مبارزاتي افغانستان آن را به ياد 

  . ندارد
به خاطر به تحرير درآوردن » رحيمه«ت و تبريك به رفيق من ضمن تهني

هاي جنايتبار، تلخ، جانسوز و پر از خيانت، قلم هر دو رفيقِ مبارز را  خاطرات آن سال
در مبارزه عليه امپرياليزم خونخوار امريكا و امپرياليست هاي ديگر و ارتجاع هار 

  .تر مي خواهم مذهبي كماكان برنده
از سوي يكي از زنان مبارز »  سال پايوازي زندان پلچرخيخاطرات هشت«نوشتن 

گزيده و در كام امپرياليزم براي هر فرد انقالبي و  سرزمين سوخته، جهادي و طالب
متعهد كشور ما ماية مباهات بوده و ما را در مبارزه عليه امپرياليزم امريكا و دولت 

اخالقي بلكه حقيقتي پوشالي آن نيروي بيشتر مي بخشد، چه اين نه يك تمجيد 
اين اثر از آن جهت براي من به حيث عضوي سازمان . است روشن به مانند آفتاب

انقالبي افغانستان بيشتر حايز اهميت است كه از سوي زني به رشتة تحرير در آمده 
كه با استواري در سرزمينِ زن ستيز و مردساالر به عزيزش كه در بند دژخيمان، 

بخشيد؛ زني كه از بام تا  حر مي كرد، نيرو و قوت قلب ميشب را به فكر اعدام س
شام زحمت مي كشيد، عرق مي ريخت، كودكانش را پرورش مي داد و به پايوازي 
شوهرِ دربندش مي رفت كه جالدان، او را از او ربوده بودند و مهر پدرانه را از 

ه هاي پست كودكانش دزديده بودند؛ زني كه در ميان تحقيرها و توهين ها و نگا
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مزدوران سوسيال امپرياليزم شوروي با غرور و سرافرازي، جالدان را به تمسخر مي 
  . گرفت و به همسرش پيام استواري مي داد

زنان كشور ما كه در طول تاريخ در دوزخ ارتجاع هار مذهبي، طبقات حاكمه، 
دولت هاي مستبد و حاكميت مردساالرانه سوخته و مي سوزند، بدون شك از 

قيرترين و مظلوم ترين زنان جهان به شمار مي روند، بنابرين مبارزه در چنين ف
زيرا در كشوري شرايطي براي زنان ما دشوارتر از مبارزة زنان در هر كشوري است، 

كه حتي صداي پاي زن جرم پنداشته مي شود و زن نيم مرد به حساب مي آيد، 
استواري كوهگون است كه در دفاع از عقايد ماركسيستي همسر، مسلماً مستلزم 

  . خاطرات رفيق رحيمه ميتوان آنرا ديد
به زنان و » خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي«با نوشتن  رفيق رحيمه 

دختراني نويد مي دهد كه نوميدي سر تا پاي آنان را فرا گرفته و با انحرافات و 
اي به  ر شده و روزنهخيانت هاي موجود در جنبش چپ انقالبي، به مبارزه بي باو

اين خاطرات به خوبي گواه آن است كه ولو شرايط هر قدر . بينند سوي روشني نمي
توان به پيش رفت، مبارزه كرد و  دشوار و مبارزه هر اندازه مشكل باشد، باز هم مي

ها و مشكالت غلبه  با ايمان راستين به ايديولوژي طبقة كارگر و توده ها بر دشواري
  .را به سوي روشني باز نمودنمود و راه 

باورم بر اينست كه مبارزه براي رهايي از چنگال خونين امپرياليزم، ارتجاع و 
استبداد و ساختن دنياي جديد با نيروي بازوي زنان و مردان امكان پذير است، و 
مبارزه براي گسستن زنجيرهاي استبداد، امپرياليزم، ارتجاع و مذهب از دستان 

و  ر و پيكار مشترك هر دو نهفته است كه مبارزه دو رفيق، دو همرزم زنان نيز در كا
  . عزيز، نمونه بارز و زنده كنوني در راستاي اين آرمان به شمار ميرود

با اعتقاد راسخ به رهايي زنان از عفريت سرمايه، ارتجاع و مذهب، به كار 
كه اين راه درين راستا ارج گذاشته، باور دارم » رحيمه توخي«شكوهمند رفيق 

 خارايين را با سرافرازي بيشتر، با پشتكار بيشتر و اميد بيشتر ادامه خواهند داد، زيرا
نيروهاي انقالبي زماني مي توانند جگرگاه امپرياليزم و ارتجاع را بهتر نشانه گيرند كه 
در كنار هم و براي هم، دست در دست يكديگر مبارزة خستگي ناپذير را به پيش 
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فرجام دشمنان توده ها را در دريايي از خون خويش غرق سازند و كشتي ببرند و در 
  . انقالب را به ساحل نجات رهنمون گردند
 ◙  !قلم تان برا و شكوهمند باد                                               

    

    
  نمای دروازۀ  درآمد زندان پلچرخی

   )لقی ھادر دورۀ خھجوم پايوازان به داخل زندان ( 
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  ناتور رحماني
  )2012 سپتمبر  30(  
  

  »زندان پلچرخيخاطرات هشت سال پايوازي  «  كتابنگرش كوتاه به
    )  رحيمه توخي( رفيق مبارز و شاعرآگاه ديار خون وخاكسترةنوشت

  
نگرش كوتاه به هيچوجه نميتواند ژرفنا وبزرگي آن فجايع را كه  عمري   اين 

  ... .مايد قرن گونه داشت  بررسي ن
 دنياي بزرگي از مفاهيم " زندان پلچرخيخاطرات هشت سال پايوازي" كتاب 

تلخ و جانگدازي را به تصوير ميكشد كه واژه ها و حرف ها براي تفسير و تعبير آن 
 نميگردد ، بي گمان كه رفيق ءهمه بدبختي در مضيقه ميماند و حق مطلب ادا

                . صيبت اش بازتاب داده اند رحيمه توخي هرلحظه را با همان بزرگي م
در آن سالهاي خونبار ، آنگاهي كه كابوس هولناك تجاوز و تهديد بر كشور  

مسلط بود ، و سرزمين مان را به يك زندان بزرگ تبديل كرده بودند ، تا با اين 
 شيوه استعمارگران تزاري بتوانند روحيه آزادي وسلحشوري مردمانش را از بين برده

افغانستان را بچاپند ، در همان برهه شهامت زن افغان را درمقابله با شدايد سالهاي 
وبا ، آنگاه كه در تنگناه فاجعه تنها مي ماند وتاريكترين راه خطير را با پشتاره اي 

، بدون هراس ، كمدلي و ناتواني درمي نوردد كي ميتواند ناديده بگيرد  ازدرد و داغ 
بي ويا خوشبين به انقالب مردمي برمال و آشكار است ، آنها شايستگي زن انقال ؟ 

باني وسلسله دار نسل ديگري از انقالبيون هستند ، طاليه داراني كه به جنگ شب 
 اكنون  و صالبتو سياهي ميروند ، دليراني از جنس پدرانشان كه با ابهت و هيبت

ام مي اندازند ، سرانگشت لرزه بر پيكر امپرياليزم جهانخوار امريكا و ارتجاع خون آش
انتقاد و انتقام هريك شان هرازگاهي چهره كثيف وكريه رژيم مزدور ، دست نشانده 

  .و خود فروخته هاي وابسته به آنرا مي خراشد
كدام برگي از تاريخ مبارزات كشورمان ميتواند از فرهيختگي و استواري زن  

نسي كه مادر است و خانم ، افغان بي نشان باشد ، از شخصيت واال و خجسته آن ج
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خواهر است و دختر ، آنهاي كه در راه مبارزه با لشكر متجاوز سوسيال امپرياليزم 
شوروي و وجدان مرده هاي خلقي ، پرچمي و خادي هاي آن براي نيل به آزادي 
مردم و سرزمين شان عزيزترين هاي خودرا ، مردها و زن هاي خانوار خود را به 

 ، و يا رژيم سفاك آنها را شبيه عقاب هاي زخمي به غُل وزنجير قربانگاه فرستادند
كشيدند ، ازآن تناوران حماسه آفرين و ازآن گشن درختاني ميگويم كه غرور شان 
پنجه برآفتاب ميكشيد ، آنهاي كه زخم تبر شبروان خاكفروش را بر تنه خويش 

مپرياليزم داشتند ، و در سلول هاي زندان پلچرخي خار چشم سوز سوسيال ا
با وضاخت بار آن همه مصائب وبدبختي هاي سالهاي وبا ، سالهاي ... شوروي بودند 

تجاوز و اشغال ، سالهاي وحشت و دهشت بدوش زن بود ، زن افغان بويژه زن هاي 
از طيف چپ انقالبي اين آزمون را با شهامت گذشتانده و با درشت ترين و 

  . رزات آزاديخواهي نموده اند سرخترين نشان خودشانرا درج تاريخ مبا
هشت سال پايوازي شوخي نيست ، اين هشت سال در قيد دقيقه ها و لحظه 
ها خودش را نمايان ميسازد ، آن لحظه ها كه تنش قلب مادري ، درد تلخ و 
استخوانسوز همسري ، سرشك غمبار خواهري و آه سوزان دختري از ترس نبود 

ن آسمان دل غمديده شانرا تيره و ابري مينمود ، فرزند ، شوهر ، برادر و يا پدرشا
وقتي آنها را دون همتان مزدور ، خادي هاي همه رنگ آلوده ، بي نشان به آدرس 
رياست هاي خاد ، رياست تحقيق صدارت ، يا زندان پلچرخي براي يافتن گمشده 

ي اين همه سوا از رذالت هاي تفنگداران و زندانبان ها . شان سرسام ميساختند 
، كه با رويه غير اخالقي و وطنفروشانه  بود )  خلق و پرچم ( وابسته به حزب بدنام 

اشك پردرد آن پدر پير و نوجوان پدر  .شان با پايواز هاي ستمديده روا ميداشتند 
گمكرده را خاك سياه پلچرخي مي نوشيد تا دل در گرفته اش را از آن همه ظلم 

 توانست بزرگي آن همه رنج و اندوه را تصوير كدام قلم... اندكي تسكين بخشد 
  و دقت و شهامت اينكار را كرد ، كه ذهن و قلم» رفيق رحيمه توخي «  نمايد ؟ 

 خواننده در برگ برگ اين كتاب يك حقيقت . است توجه و ستايششان در خور 
  ... .مسلم را مي بيند ، حقيقت روشن مثل آفتاب 
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ر نيمه سوخته از اندوه زار يك سرزمين رفيق رحيمه توخي بمثابه نيلوف 
درگيرمانده برخاسته ، سرزميني كه همجنس هايش در درازناي تاريخ بار بار در 

تيز ـتبد زن سـاي مسـوار و رژيم هـاالري ، ارتجاع خونخـدوزخ ستم مردس
گمكرده  راه به خودسوزي هاي  درد انگيز ادامه ميدهند  وخته اند ، و هنوزهم ـس
  !!؟ 

 «همان شرايط بد حاكم بر سرنوشت مردم و وطن ما ، آنگاهي كه شوهردر  
در »  كبيرتوخي «  ، رفيق مبارز و هميشه مبارز چپ انقالبي»رفيق رحيمه توخي

سلول هاي زندان پلچرخي نوك برچه سوسيال امپرياليزم شوروي را زير گلو داشت 
ه يگانه راه رهايي توده از عقايد شان به دفاع برخاسته بودند ، زيرا ميدانستند ك

            .  مستلزم استواري و صالبت خارائين مي باشد و بس  ،هاي دربند كشيده
رفيق رحيمه « اين زن و شوهر ، اين دو همرزم و رفيق ، اين دو پوالد آبديده  
هر كدام دين خويش را به پيشگاه مردم ، وطن و » رفيق كبير توخي « و » توخي 

 نمودند ، يكي خاطرات ءم چپ هاي انقالبي به وجه بهترين اداياران شان ، تما
آنها با .  را  زندانزندان را زنده ساخت و ديگري خاطرات هشت سال پايوازي

حتا اگر دشوار هم باشد مبارزه براي رهايي ،  ، وضاخت دريافته اند كه درهر شرايط 
ه به دژ اشغالگران و يگانه راه غلب) م ، ل ، م ( ولوژي ئبا ايمان راسخ به ايد

   . استعمارگران است ، كه ميتواند فرداي روشن و آزاد را بشارت دهد 
تمنا دارم اين سروده ام بتواند . ... دم شان گرم ، قلم شان شيوا و خنجرگونه باد 
  .پيشكش  خوبي براي آن دو رفيق همرزم باشد 

  

!بلي ، رفيق    
  درين روزگار نامردي و نامردمي

در شناسايي اشتباه نمي كند چشمان ما    

  كس هايي را مي بينيم

  كه بي تغيير و بي تفاوت

  در خون ستمديده ترين مردم
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                                    شنا ميكنند                              
  و باز با دو دست بلند

  به پيشگاه خداي ستم
              دعا ميكنند               .                       

*** 
   در كاخ هاي مجلل زندگي ميكنندآنها

  رخت هاي شان پرنياني

  و دست هاي شان

  از خون مردم ارغواني است                      

  اين ها وجدان مرده هاي مزدور اند
  چاكران استعمار                                   

   راكه كوشيده اند صداي آزادي

  در حنجره اي تاريخ

  خاموش بسازند .                    

*** 
   خرمگس هاي انگلاين

 پيچيده در دستمال هاي ابرشمين 
   ،دين

   با اشتهار مذهب و كين    

  بد آيين "راست و چپ "                        

   خنجر بوده اندةهميشه دست

به قلب آزادي                                                

 مگر هيچگاه ، 
هيچوقت                   

و هرگز                           ،                         

نتوانسته اند                                       
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  صدا و سيماي آزاديخواهان را

  .از تارك تاريخ بزدايند
  *** 

 تنها يك شورشي عصيانگر
   سركش مبارزهة از شعليك جرقه

 كافي است 
تا آتش به بنياد ستم و بيداد زند              

  آنها براي پيكار هاي بزرگ
             براي آزادي                                  

  ديگرةدركنار مليون ها دربند كشيد

ي كه نشان از طبقه شانرا دارنديآنها   

  به شورش مي پردازند
مايدارانآنوقت سر   

 از ترس به خود ميلرزند
  و نوكران شان

  آنجاي خود را كثيف مي سازند .              
***  

ي كه ارزش آزادي را ميدانندي فقط آنهاآري   

  آن رزم آوران دلير
  ميتوانند با غرور وشهامت

  پيام آور آزادي باشند                           
ي كه به جرم وطنپرستييآنها   

ر پگاهي يا بيگاهيد   

  تيرباران ميشوند ؟ !!                     
ند  ــر دار بلـشت سـزو گـار کــت آن يـ گف «      * *  *   *             *  

»  جرمش اين بود که اسرار ھويدا می کرد                                         
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  ه آزادي  اميد ب   اميد به آزادياميد به آزادي  .
  .اميد به آزادي. اميد به آزادي  اميد به آزادي   
 

 
  در ژرفـاي كوره راه آتش گرفـته يي  آن زمـان

  كز تهاجم آتش دشمن ، خاكستر هم سوخته بود
  در مجمر گداخته اي قلب كشورم

  چكـمه پوشـان مـزدور ،
  .  دري هر خـانه را  زنجـير شكسـته بـود 

   فـراز  زادگـاه امدر  وادي  هاي پر نشيـب  و
  پيكر آتش گرفته اي هر زنده جان فتاده بود

  ***  
  آن نيمه  شـبِ وحشـتـزا ، 

   ربـوده  بود"  گرگان خونين دهن "كه 
  همسر و همرزم و همسنگر و يـاورم

  آن شب كه مني شكسته ، نشـسته بر خاك
  پا نهاده  بودم ،  در جوي خشكِ كوچه ام

  ي جانِ مندر انجماد سوزندة  جسمِ  ب
  هر در و ديوار ، و هر خشت و گلِ كوچه 

 .     يكجا با من گريسـته  بود 

***  
  در ظلمتِ آن شـبِ  پر اضطراب  و ساكت ،  

  كه مـاه و سـتارگان خفـته بودند  در بستري  ابر هاي توفانـزا                                         
  .  كشورم خـزيـده  بود شد زندگي ام  واژگـونِ دستي كه بسوي

  در تسلسلِ لحـظه  هاي  ديـر پـا          
  از يـأس و دردِ بـي كسي ، زپـا فتـادم
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  زانـو زدم  بـر زميـن ، 
  چون ابـر سـيه ،  از هيـبت توفـانِ انـدوه 

  ...  .زار زار گريستم ، گريستم  ، گريستم 
 ***  

  در آن نيـمه شـبِ وحشتبار و ظلماني ، 
  ـان شـده بود برپـاكه توف

  من غـرق در اضـطراب ، 
  .من تنهـاي تنهــا 

  به هـر در و دروازه ، 
  مهر خموشـيي استـعمار خورده بود

  )چون عنكـبوتِ  كـبود ( آن شب كه خوف و هراس  
  .به تـار و پـود وجـودم دويـده بود 

  ! هيـچ دست  اي ،  از براي  تسلي ام  دراز نشـد 
  ـوش دسـتها ، همه خم

  نه صداي داشـتند ، نه آوائي
   ، "دسـت بنـد" به هر دستي ، 

  و ز  زخم ِ دسـتانِ  گير افـتادگان  ، 
كِ خون مي رسيد به گـوش  ك چـ چـ              .  

 ***  
  در آن هنگـامـه يي سـياه ، 

  كه نا  اميدي آميخـته بود  با هـراس     
  هر دو  بسـان گـرگـان گـرسـنه ، 

  ي دريـدنـم  زوزه  داشـتند ،از برا
  و  آن كوله بارِ انـدوة  بي كـران را 

  برامتـدادِ  دو كـتفِ خم گشـته ام  مي كاشـتند
  همسايـگانِ چارسـوي خـانه ام  گريـه داشـتند 
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  درآن شـب ، كه  غبار قير انـدود  تنـهائـي ،  
                          ... .          نشسته بود بر بـام و در و ديـوارِ خانـه ام 

***  
   درآن سـپيده دم ، كه دشـنة  خونين شفـق            

   مي دريـد خرگـاه تيـره يي شـب ،  
  :  به چشم خويش -ديدم من 

  .                   چشم سحـر گريـه مي كـند ، چون چشـم ِ من 
 ***  

                  در پايـان لحـظه هاي  آن شـبيِ دهشـتبار ،            
  كه طلـوع خورشـيد داشت رنگ دگـر،

  كيـوان و كـهكـشان ؛ هـم  زميـن و هـم  زمــان
  مي گفتند حكايت ،

 .            زآغازيـن روزي  پـر ماجـراي زندگـيم 

 ***  
   من زنـي بودم ، تنـهاي تنـها                             

  هيـچ دسـتي نبود كه گيرد دسـتِ من
   با همـه داغ  و با همـه درد 

 كه تنـيده بـود  در تـار و پـود  وجـودم

  انديشيدم  به كوره راه  خطير وغبار اندود 
  كه نورديدنش  را  برمن اجبار كرده  بودند

  )اميـد به آزادي ( بامشعل رخشنده يي اميـد 
  پيمودم  راهي كه  در هر پيـچ و تاب اش

   . تند   زوزه داش" گرگان خونين دهن"
  

                  ◙   ◙   ◙  
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  سال پايوازي) 8(خاطرات هشت 
                                               بخش اول

  
  : در آمدي بر موضوع - 1
  

كه شرح حال خود و هزاران پايواز زندانيان متأسفانه من  ناتوانتر از آنم 
 و چاكران خلقي و پرچمي و روس رژدهاي استعماا در درون دهان "آزاديخواه را كه 

 ، آنطوري به تصوير "روزانه هزار بار جويده مي شدند) زندان پلچرخي ( خادي اش
به بيان ديگرحوادث و اتفاقاتي كه  ، يا عينيهاي بكشم كه بازتابي باشد از واقعيت 

تمام فاميل هاي محبوسين روي پوست وگوشت و استخوان خويش درد جانكاه ، 
ايان و داغ نا زدودني اش را احساس  كرده بودند و تا اكنون هم احساس اندوه بي پ
در هر صورت ،  سعي ممكنه و تالش . ؛  بيان كنم  و آنان را رنج مي دهدمي كنند 

برما زنان و مردان پير  مداومم بر اين زمينه استوار خواهد بود كه اين نگاشته آنچه را
 " پايوازان "كه اصطالح نا خوشايند [  يدار  و كودكان بند و پسرانو جوان ، دختران

 بستة  ضد انقالب   به زنجير وابستگان زنداني پاي"  ،را ، كه به زعم آن وطن فروشان
]  را در اذهان آن مزدوران تداعي  مي كرد ، بر ما اطالق كرده بودند"ظفر آفرين ثور 

،  است گذشته همان شكلي كه بر ماه شته به همان  گونه اي كه بوده ، و بذگ
  .انعكاس داده بتوانم 

 از واقعيت دهشتبار آن روز هاي پايوازي كه  است كه مي نويسم  بازتابيآنچه
 زندان -سنگي جهان  تانك هاي سوسيال امپرياليزم شوروي به دور عظيمترين دژ

ر، سربازان روسي را ژدهاي آدمخواا چنبر زده و براي حفاظت آن - مخوف پلچرخي
هول در برابرآن زندان   كه سالهاهمچنان انعكاسي است از آن حوادثي ؛ گمارده بودند

  .اتفاق افتاده بود ؛ همينطور تبلوريست از آنچه بر من گذشته است انگيز 
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 من ، از خاطرات تلخ و رقتبار و اندوه آفريني مي خواهم پرده بردارم  كه 
حتي ؛  نسبي و   بوده و آسايشذهن و روانمنگهداشت آن هميشه  آزار دهندة 

ش بوده ام ؛ از من  سلب  ا ثور بدينسو ،خواهان7قتي يي را كه از كودتاي ننگين وم
به يقين كه  مطالعة اين خاطرات ، تخريش سوزناكي درقلب و ذهن  و . كرده است 

)  بيفتد  چشم شان هرگاهي كه به اين نگاشته (روح و روان تمام پايوازان آن زمان 
 وانسان همچنان  مطالعة آن بر ذهن هر خوانندة با عاطفه . به وجود خواهد آورد

اني روسها ضد انسجنايتكارانه و كه از ناهنجاري ها و اقدامات (  و وطن پرست دوست
 راس زندان  ه خادي آن-  پرچمي - خلقي لينو و ساير مسئو، قومندانان و سربازان

 و بر نفرت و .  خواهد گذاشتهمين اثر را)   ندارند  اطالعانگيز، در برابر پايوازان
كه هم  ( شان بر ضد وطن فروشان خلق و پرچم و خاد ،  و خروشانزجار و خشم

 بازبان لشم و چرب شان چكمه هاي خونين سربازان متجاوز امپرياليزم "اكنون 
 و سر ِ قبالً فروخته شده يي شانرا بر آن "جنايتكار امريكا و شركايش را مي ليسند 

امروزي نيز به اثبات برسانند   بردگي و صداقت  شانرا به قدرت اشغالگرمالند ، تا مي
   .؛ خواهد افزود )
  

    ، ما  به خانة  شرفباخته  يورش  خادي هاي-2
  : شوهر مبارزم  وگرفتاري      

  
 به مجوز  ، ننگينيزماني كه باند وطن فروشان خلق  و پرچم  توسط كودتا

 به قدرت رسيدند ، از همان آغاز 1357ور سال  ث7سوسيال امپرياليزم شوروي در 
 تحقيق و شكنجه واعدام و كشتار  زندان و، گير و گرفت و دورة شوم و سياه و ننگين

دفاع ، و   غارت اموال مردم بيچاره و بيوضبط خانه ها غصب و ،  هاي دسته جمعي
  . ؛ آغازگرديد...  تجاوز به ناموس آنان و

بسان ساير محافل  ) " ساوو" - ي وطن پرستان واقعيسازمان انقالب( سازمان ما 
 به خاطر آگاهي هر چه  ،گري سازمان ها و احزاب آزاديخواه د، نهاد ها ، گروه ها ،

 كه -  ان وجدان فروختهزودتر مردم از ترفند هاي اين مكاران دروغگو و وطن فروش
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مه و تبليغ مخفي  از طريق شبنامه ، دست نا- متكي به عساكر اشغالگر شوروي بودند 
 "اه گفتاري و منع اقوام و خويشاوندان و همكاران  شان از شامل شدن به باند رو سي

 و ماهيت سياه استعمار سوسيال  ،، آنها را بر حذر مي داشت"حزب دموكراتيك خلق
 -  با فريب و رياكاري - "صلح و سوسياليزم"امپرياليستي شوروي را كه زير لواي 

ز منافع  خلق هاي جهان  قرار داده  و به افغانستان تجاوز كرده خود را در حمايت ا
تر شده ـعيتر و شديدتر و داغـ ما وسةروز تا روز ابعاد مبارز.  مي كردند ءبود ؛ افشا
. بدينسان درحركت بود  همچنان مبارزات ساير طيف هاي اجتماعي كشور.  مي رفت
 بستر آگاهي دادن به مردم آزادة ما در )در آن شرايط  (  اين انرژي آزاد شدهةمجموع

 خبيثة گير و گرفت ، وبردن و كشتن و ة؛ يكي از عوامل عمده اي بود  كه به داير
نفكران از روش. نابودن ساختن ، و تعدي و تجاوز؛ پهناي بيشتر و بيشتري بخشيد 

 تا كسبه كاران ثابت و دوره گرد ،   ،محصلين گرفته  ومبارز ، استادان و معلمين
، همه و همه  در زندان ها ، و  ، دست فروشان و تبنگ به دوشان هقانان و كارگراند

 انداخته غرض تحقيق و شكنجه دة مردم ـزير زميني ها ، و خانه هاي ضبط ش
و بعد از .   بردندهر شب به خانه ها هجوم مي.   تا نوبت كشتار شان برسد،دند ـش

در ميان   و هراسهولا و توليد فضاي تالشي و برهم ريزي اسباب و اثاثية خانه ه
اكثريت فاميل .  فرد مورد نظر شانرا مي بردند  و ده ؛كوچه و محله و منطقه و شهر

 و تشويش ، هر قدر توانستند فضاي اضطراب.  بنديدار و يا عزا دار شده بودند  يا ها ،
 كشور اه و آزاديخو را در ميان مردم ايجاد كردند ؛ تا مردم سلحشوردهشت و وحشت

 ، و براي نابودي آنان و بادار روسي شان  به  و مقاومت نكنندپا نخيزنده بترسند و ب
مخصوصاً فاميل و بستگان   هر روز و هر شب ، تمام مردم ، .اقدامي متوصل نشوند 

سر مي ه كساني كه بر ضد رژيم مزدور آگاهانه مبارزه مي كردند ، در خوف و هراس ب
آن الش خواران پوزه خونين،  به خانه هايشان و يا محل و منتظر هجوم . بردند

  .كارشان بودند 
كه مشتمل [ از آنجائي كه خاد از تجمع اعضاي كميته مركزي سازمان ساوو 

 سيد بشير بهمن ، استاد مسجدي ، انجنير لطيف ،) م . هـ ( بودند بر رهبر سازمان 
شمار  -ه قبالً اطالع يافته بود در خانة نجيب واقع در گذرگا ]  محمودي و نجيب اهللا
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 ) لطيف شريفي  ( "شاگرد مستري " كه در رأس آنان، گرفتاري خادزيادي از اعضاي 
  ) بودند...تفنكچه و ، ماشيندار و و روشني اندازمجهز با آالت مخابره   و(قرار داشت 

چهارم (دستور گرفتند آن خانه را تحت محاصره شديد قرار داده در هنگام شب 
چهار تن زماني كه حمله صورت گرفت .  نمايند  حمله آن جابه  )1359نبله سال س

سيد بشير بهمن ، استاد مسجدي ، انجنير لطيف [  سازمان كميتة مركزياز اعضاي 
كه در . ) م . داكتر هـ (  غير از رهبر سازمان  .شدنددستگير ] محمودي و نجيب اهللا 

 ( علي البدل كميته مركزي دو عضو ] 1. . [.. دستگير نشد ؛ اماخانه حضور داشت 
  . شدند دستگير  كه در آن خانه نبودند بعداً )يونس  زرياب و شيرعلم 

ه بود كه خفاشان سيه روي و سيه تپنج شب از گرفتاري  اعضاي رهبري گذش
 بجه شب  2به ساعت . شانرا بر خانه ما هم پهن كردند   بال هاي سياه و نكبتبار ،دل
  حريم خانة ما مورد تهاجم  تيم  مزدوران )  بود 1359اي آن  دهم سنبله كه فرد( 

  ]2[  .ناموس باختة خاد  قرار گرفت
 در و ديوار ما و همسايه هايه  مور و ملخ بلخادي هاي مزدور و شرف باخته مث

ديوار هاي همسايه ها باالي  بر ها ، روشني انداز اسلحة دست داشته و با. ريختند ما 
از باالي ديوار كوچه ، خود را به صحن حويلي ما پرتاب .  خانة ما سنگر گرفتندو بام 
 به شوهرم گفت چرا از راه دروازه نمي آئيد كه خود را از باالي ديوار كوچه.  كردند
 آنها با سالح دست  داشته . در جوابش با خشونت چيزي گفتند  مي اندازيد؟خانه

يكي بعد  هر اتاق را.   ما شدندة داخل  خانبعد.  مارا به خاموشي وادار ساختند
 پاليدند ؛ حتي دو طفلم  را كه در خواب بودند با خشونت  -  با دقت خاصي - ديگري

. زير توشك هايشان را پاليدند   و ، از جاي خواب شان پائين كردندند ، وبيدارساخت
هاي خشن پسرم كه شديداً گلون درد بود و تب خيلي بلند داشت ، از ديدن چهره 

ديدن . شدت ترسيده و رنگ صورتش پريده بود ه آن دزدان در آن شب سياه ، ب
 آنهم در شب - سال ردتفنگچه و ماشيندار كه بر شانه و كمر داشتند براي اطفال خ

  .  سخت اضطراب انگيز و وحشت آور بود -
ي آنان بعد از تالشي وزير و رو كردن تمام اسباب و اثاثية اتاق هاي ما ؛ حت

   ميانش  كتب كه را  چوبي  كه در عقب حويلي قرار داشت و صندوق  "خرچ خانه"
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از آن جا برروي حويلي كشيده ورق به ورق پاليدند ، تا   نيز ،درسي و مجالت بود
درد آن مزدوران ه دست آورند كه در محكوميت شوهرم به اگر بتوانند اسنادي ب

حتي نقشه  ي كه بنام كاغذ در خانه بود ؛بعداً تمام كتاب هاي ما و هر چيز. بخورد 
ساختمان خانه و البوم فاميلي ما را هم در خريطه هايي كه با خود آورده بودند ، 

 شوهرم " پيش شو كه بريم ": مغرورانه  به شوهرم گفتند و. گذاشتند و با خود بردند
فغاني  لباس اجورهمن يك  . " را عوض نمايم  خوابم بگذاريد  كه لباس": گفت 

 تيلفون ": در اثناي پوشيدن  لباس قسمي كه آنان نشنوند برايم گفت . برايش دادم 
 اگر مرا ": من گفته بوده چونكه  بعد از گرفتاري اعضاي رهبري  ب . "يادت نرود 

من ه شوهرم با اشاره ب.  "گرفتار كردند ، تو براي دو نفر تيلفون كن كه مخفي شوند 
 چند  تابليت آنرا در  وي هميشه. را به وي بدهم "ميگرن "فهماند  تا دواي ضد 

 "گرين ي م"ش نگهميداشت و در اثناي حمله  اقطي كوچك فلزي انداخته در جيب
، دوا را گرفته طوري برايش دادم كه سگ هاي  زودي از آن استفاده مي كرده ب

بوي مه هم چيز را زير نظر داشتند ؛ ـها ، كه چهار چشـزنجيري و بويكش روس
  .نبردند 

 هوش ": كرد  به آهستگي گفت   توخي وقتي بند هاي بوت خود را بسته مي
  [ "كني به خاطر واسطه و خالصي من به خانه كسي نروي  ؛ حتي به خانه برادرت 

يكي از آن .  ]برادرم صاحب منصب وزارت دفاع بود كه با وي رابطه خوبي نداشتيم 
بند هاي بوت ات را بسته ميكني؟ زود باش كه  چرا ": سگها با خشونت فرياد زد 

كه شب و روز را ازهم تفكيك نمي توانستم لحظه اي بسيار درد انگيز بود  . "! برويم 
و دشمني خاصي كه اين مزدوران بي فرهنگ و خود فروش با  به خاطر ضديت. 

 كردم كه داشتند ، فكر مي) به مفهوم كمونيستي (  هاي چپ انقالبي سازمان
اشك در چشمانم خشكيده و فرياد در گلويم . نخواهم ديد  گز  ديگر هررم را شوه

 دلم مي خواست بر روي هر كدام اين وطن فروشان تف بياندازم و. گره خورده بود 
هر كدام شانرا بي ننگ و خود فروش و وطن فروش بگويم ؛ ولي از هر كسي شنيده 

ر پيشروي فاميل دستگير شده را با ، د  اگر با آنها پرخاش و خشونت شود ،بودم كه
  .قنداق تفنگ لت و كوب مي نمايند 
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  حويلي بيرون بردند وةخانه ،  توخي را از دروازدوبارة  بعد از تفتيش و بررسي  
آواز چند عراده موتر .  سوار كردند ،يكي از جيپ هايي كه در كوچه ايستاده بود در

 گوش هايم را به لرزه در آورده بود ، راكت و بمب و گلوله پرده جيپ ، بسان  آواز
چيغ زدم و فرياد : فرياد خفه شده در گلويم تركيد . كرد  شدت درد ميه سرم ب

روي زمين كوچه نشستم و گريه سردادم و با آخرين نگاههاي نا اميدانه  ركشيدم ، ب
از پس پرده هاي اشك داغ به طرف جيپ هاي در حال حركت آن آدم ربايان 

  .و دورتر شده رفت  تا اينكه آن عراده هاي مرگ از نظرم  دورنگريستم ، 
 از اندوه اي به سنگيني كوه كه بر شانه هايم فشار خرد كننده مي آورد ، به كي 

آخر در آن وقت شب كه . كلي خلوت بود ه كوچه ب. كي را صدا مي زدم . مي گفتم 
سايه ها ، همه از ترس نمي ش را بر هر در و دروازه زده بود و هم اقيود مزدوران قفل

هايشان بيرون  نمايند ؛ كي مي توانست نزدم  خانه توانستند سر خود را از دروازه
من تنهاي تنها در كوچه مي .  نمايد بيايد و دستم را بگيرد و از  روي خاك بلندم 

از .   ايستاده با من يكجا مي گريستند حويليو دو اوالدم دردهن دروازه . گريستم 
از .  احساس كردم كه مرا به خودم باز گرداند م، دردي در قلب  گريه آن دوديدن

 را مي بستم صداي  دو انسان زنده و دلير و  حويلي ةحينكه درواز.  جايم بلند شدم
با عاطفه را شنيدم  بلي ، صداي مرد و آواز زني را از عقب ديوارسمت راست خانة 

م ، نترس ،  وقتي قيود شبگردي خالص  رحيمه جان ما بيدار هستي": خود شنيدم 
   ."ت مي آئيم  اشوه  پيش

بود ) خليفه انور درايور و خانم  شجاع وي(آواز نيرو بخش از همساية  مهربان ما 
همديگر را   ما چون دو خواهر و دو برادر. مردم نجيب و دلير پنجشير بودند اينها از. 

تمام  همسايه .  دانسان  باقيستو دوستي ما ب حرمت  هم اكنونتادوست داشتيم و 
هاي همرديف  خانة ما و مقابل آن ، از اين رخداد شديداً تكان خورده و بسيار متأثر 

هم بنابر  و اندوهگين شده بودند ؛ زيرا كه شوهرم نزد آنان محبوبيت داشت ، من
 مشكل صحي آنان را  به خانة ما مراجعه مي كردند هرگاه كه همسايه ها    اممسلك

  . ت و مهرباني حل مي كردم يا صميمب
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هر . تمام همسايه ها به خانة ما آمدند . صبح وقت كه قيود شبگردي  شكست 
يك شان مرا و دو كودك شديداً  تكان خورده ام را به آغوش مهر آفرين شان گرفتند 

همه فهميده بودند  كه  گرفتار  شده ،    تره كي و امين بدينسوةاز دور.  و گريستند
. هر فردي را كه مي بردند ، دوباره اورا كسي نمي ديد.    ديگر كسي نخواهد ديدرا

فضاي .  كردند سرش را زير بالش مي) بنابرگفتة خود جالدان ( در همان لحظه اول 
و  مي پنداشتم كه زمين و آسمان ، در و ديوار.  خانه را يأس و نا اميدي پر كرده بود

  .  ه با من يكجا مي گرستندهر چيزي كه دور و برم بود ، هم
، زماني كه برايش دوا   داشتشديد، پسرم  تب  پيش از حمله گرگان به خانة ما

دست ها ه  بيدار شد و خانه را پر از ماشيندار بوقتي  دفعتاً. به خواب رفت . دادم 
 كرد و درپي آن صحنه  ديد و جريان تالشي تحقير آميز خانه و لوازم آن را تماشا

ر بردن پدرش را ديد، دوباره تا به صبح چندين بار حالت تهوع برايش وحشت آو
 مادر جان زود ": برايم گفت . ه بود خراب شدخيلي وضع صحي  وي . دست داد 

  گذاشتم ، تبترمامتروقتي برايش  . "باش مرا پيش داكتر ببر كم مانده كه بميرم 
به . يخ تربند را شروع كردم با آب . ش خيلي بلند رفته بود كه موجب هراسم گرديدا

سببي كه  حوصله پاليدن لباس و پوشاندن آنرا به تن دختركم نداشتم و از جانب 
 كرده بودند ، به درهم و برهمديگر اوباشان  همه لباس هاي شسته و ناشسته را 

از دو  . "! يك لباس برايت پيدا كن و بپوش ": دختركم كه پنج سال  داشت ، گفتم 
ف خانه در گردش اطر سرك ابه صبح عسكر به سرك پيشروي خانه و دوبجه شب تا 

بعد .  درد واندوه ، براي آوردن تكسي بيرون رفتم ي ازبا پاي هاي لرزان و دنياي. بود 
 مقداري يخ با يك ظرف  اًبعد. از انتظار زياد يك تكسي خالي يافته آنرا آوردم 

از پيش . ه ما به تكسي سوار شديم هر س. ودستمالي را براي تربند با خود گرفتم 
. كوچه تا پل باغ عمومي و كلينيك مركزي ، موتر جيپ  خاد ما را  تعقيب نمود 

نسخه برايش داد ، باز هم همان جيپ ما را تا كوته سنگي  وقتي پسرم را داكتر ديد و
را كه دوا را از آنجا خريدم و بعد تا خيرخانه كه منزل ما در آن موقعيت داشت ؛ ما 

با وجوديكه وضع نهايت وخيمي داشتم  باز هم از كلينيك به شخصي . تعقيب كرد 
تيلفون كردم از محل كار آن فرد مورد نظر كسي گفت  كه ، كه شوهرم گفته بود 
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با نفر دوم از سبب نداشتن نمبر تيلفون در . شخص مذكور  باالي وظيفه اش نيامده 
 ":  به خواهرم تيلفون كردم و برايش گفتم.دفتر كارش  موفق نشدم كه تماس بگيرم 

 او كه خانم خيلي "! پسرم مريض است تنها اگر خودت آمده بتواني به خانة ما بيا 
 مهمي رخ داده ؛ زيرا وي اين را مي ة باهوش و زود فهمي بود ، دانست كه واقع

با خواهرم . فهميد كه من  به خاطر مريضي اوالد هايم  كسي را تكليف نمي دادم 
مرا .  ما آمدند و از جريان دستگيري توخي باخبر شدند ة زودي به خانه شوهرش ، ب

                                                                                        . خيلي دلداري دادند كه صحبت هايشان به مقاومتم افزود
  

  ؛   با تعهدي كه در برابر سازمان داشتم - 3
   : نجات دادمي هادو عضو آنرا از چنگ خاد       

  
  قرار بود چند رفيق در خانة ما  با هم ببينند ؛ چون توخي 59  سنبله10شب 

 زير نظارت قرار داشت ، عالمتي را را شب قبل  دستگير  كرده بودند ، خانة ما شديداً
 ناحيه دولت احساس كه اگر كدام خطري از[  براي رفقا گوشزد كرده بوديم كه قبالً

من با آنكه در . آماده ساختم ] نمائيم شما متوجه عالمت روي ديوار كوچه باشيد 
دو ساعت پيش از . فكرنجات رفقا  هم بودم ه ميان شعله هاي آتش  مي سوختم ، ب

آمدن آنان خشتي را  در طناب كاال محكم بسته نموده آنرا به آنطرف ديوار سرك 
با اين رمز هر رفيقي كه داخل سرك مي شد [ ور ديده شود طوري انداختم كه از د

 ] عبور مي كرد -  مانند ساير عابرين - از دور عالمه خطر را ديده از سرك مقابل خانه 
چند .  باالي طناب چند پارچه كاال را هموار كردم كه حالت عادي را نشان بدهد. 

باز هم . ا بر روي زمين ديدم دقيقه نگذشته بود كه طنابِ بريده و لباس هاي افتاده ر
دفعه سوم عسكر . بار دوم نيز  آنرا بريدند. آنرا بسته كرده به آنطرف ديوار انداختم 

  من در جواب" اين رمز چيست كه مي گذاري": شدت زد و گفت ه  كوچه را بةدرواز
 كدام رمز چون ديوار حويلي خامه است و ميخ از آن مي برآيد من ": ش گفتم ا

 در خشت مي بندم ، من فكر كردم شايد در هر  كاال ا به خاطر خشك شدنطناب ر
با خشونت تمام برايم  . "دو بار طناب كاال را اوالد هاي شوخ كوچه بريده باشند 
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. فكر افتادم كه چه كنم ه  ب"را نيندازي همينقدر برايت گفتم   ديگر اين": گفت 
از . زديك دروازه كوچه ايستاده شدم   ن-  كه هوا تاريك شده بود - وقت آمدن  رفقا 

.  مي آيد ) اسطوره مقاومت  برادر زنده ياد  بشير بهمن ( رفيق سرور دور ديدم كه
  دلير و مهربان ةهمساي آن وقتي او نزديك دروازه رسيد ، طوري كه وي بفهمد پسر

داده گفتم  كه اتفاقاً  پيش روي خانه اش ايستاده بود ، با آواز  بلند مخاطب قرار ،را 
 بجه شب كاكايت را نفر هاي دولت 2 ديشب تو بيدار بودي كه ساعت  ! شير جان": 

بدون آنكه خودش را ببازد و دست پاچه  (يده ـپم را شنـ آن رفيق گ."ود بردندـبا خ
 فوري مسير خود را تغيير داد و با قدم هاي تيز تر از كوچة ما به كوچه ديگر  ) شود

قادر از دور نمايان شد  چند دقيقه بعد تر بايسكل انجنير. ديد شد دور زد و از نظر ناپ
 ما مي آمد ؛ چون به سرعت بايسكل مي راند در برابر دروازه خانه ة خانوي به طرف. 

 با وي سالم و عليلك كرده به درون حويلي دعوت) صميمانه ( من فوراً  . ما رسيد 
و بعد با عجله . م نزديك ما است اقو اش كردم تا خادي ها فكر نمايند كه از جملها

رنگ از رويش  پريد و دچار . جريان دستگيري توخي را طور فشرده برايش گفتم 
اين وضع اش مرا واداشت تا . طوري كه خودش را كامالً باخت . ترس شديدي شد 

 خونسردي ات را حفظ كن  وقتي بايسكل را از ": به وي توصيه نموده  بگويم كه 
سرعت خودت را به كوچه ها و پس كوچه ها بزن ، در كج ه رون كردي ب بي دروازه

 "، كاله و كرتي ات را دور بينداز تا آنها ترا شناسائي نتوانند  گردشي كه دور خوردي
ش بيرون شد وتا اخير سرك رسيده بود ، موتر  اوقتيكه از دروازه خانه با بايسكل. 

چند دقيقه عقب .  دستگير نتوانستند خوشبختانه وي را. جيپ از عقب اش روان شد 
به شتاب دروازه  .  ما آمد ة طرف دروازه خانه ديدم كه عسكر ب.  خانه ايستادم ةدرواز

 جايي كه شوهرم براي ديده باني  ،بالفاصله از درز دروازه . خانه را بسته كردم 
 مول ماموريت پليسـشه  ب،رك ـت سـدين متري دوجهـدرست كرده بود كه تا چن

فكر كردم رفقا از . ديگر كسي نيامد .  بيرون را نگاه كردم  ؛  از آن ديده مي شد] 3[
  . واقعه حمله به خانة ما با خبر شده اند 

در حالي كه دچار تشنج و هيجانات ناشي از دستگيري شوهرم و بيماري يگانه 
 ميان در واقع خودم در.  دختركم به خاطر گرفتاري پدرش، شده بودم ةپسرم و گري
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ه تنور شعله ور مي سوختم ، با آنهم تعهداتم  را در برابر سازمان و رفقاي سازمانيم ب
دست فراموشي نه سپرده و در صدد نجات آن ها برآمدم و دوتن را از چنگال 

   .گرگسان خادي كه در كوچة ما درگشت وگذار  بودند ، نجات  دادم
از زندان  هم يان سياسي كه توخي زندان"عفو عمومي"بعد از : بايد ياد آور شوم 

كشور  در هفت سالي كه در آن. شديم ) سازمان ملل(آزاد شد ، ما به هند پناهنده 
 كشور كانادا مقيمپيش ازآمدن ما به هند ، سالها ير قادر نسوزان اقامت داشتيم و انج

 ؛ )با آنكه آدرس ما را داشت  ( و ناسپاس ، فراموشكار  با تأسف كه اين؛ بود شده
   .   ...حتي يك پرزه خط  هم براي ما ارسال نكرد

 رسيديم ؛ در شبي كه مهمان ي كانادا تورنتوبه شهر همبعد كه ما سال هاي 
مبارز شجاع ، مردم دوست و "ي در مورد اين به اصطالح ي و گپ ها بوديمكسي

 به "ان احمد شاه مسعود قهرم"  ازصحبت از هواداري نامبرده ،  زده شد" !!آزاديخواه
 كه سالها بعد فهميده شد كه ضد  زيركميزبان. ميان آمد كه ماية تعجب ما گرديد 

 جنايت و خون و  محفل بزرگداشت  قهرمان ويديوكست بيدرنگچپ انقالبي بوده ،
 را  برصفحه تلويزيون خود به نمايش  )" مسعود قهرمان"(خيانت به مردم و كشور 

م كه ـديدي قـادر رايعني انجنـير ظار؛ ـانتالف ـل چيزي خـدر آن محف. ذاشت ـگ
 واداران اين جنايتكار ـاير هـس ار اشتراك در آن محفل را كسب كرده ، و باـافتخ

 بخصوص - وهزاران هموطن ما  ، اي شوروي در افغانستان و قاتل دهها شعلهواجنت 
 سخناني  برا و هيجانيكجا و با حرارت... و...  و- از مليت نجيب و زحمتكش هزاره 

   هاي"جنگ"  و" كرامات" و" كماالت "كه در وصف (   از اهالي پنجشيرسخنران
كف مي  -  بار بار -با تبختر )  خطابه مي داد  ها  ساختة  دست روس" قهرمان"اين 

يك  به )مشكالت امنيتي و كمبود جا( از روي ناچاري  سازمانكهرا  بلي فردي. زد
 ؛  ]  از آنجايي كه  [ و بعد ازضربه خوردن سازماناء دادارتق از حلقة قبلي باالتر هحلق

 متعاقب آنو، ساوو "كميتة مركزي عضو" گويا  واقع شده ايشان  و لطفمورد تفقد
كف با اين   مي خواست ؛ارتقاي مقام داده شد "امال" به سمت عضو كميته مركزي

 جنايتكار و عامل ه عنوان طرفدار اينرا ب د مسعوباند و توجة مهر و لطف - زدن ها
    !!نمايد جلب روس ،
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  :  دو مرد متدين كه در روز هاي بد مدد گار ماشدند -4
        

 موجي از , نخستين شبي كه خود و اوالد هايم را بدون پدر مهربان شان ديدم 
 سراسر وجودم را درهم   و هراس سنگيني مرا در خود پيچاندتشويش سوزنده 

 وقتي توخي صاحب را بردند كارت آنها ":  دوست شنيدم در آن روز از چند. پيچيد 
ش مي  اليخاطري كه اگر كسي را زير شكنجه از بين ببرند براي فامه را ديدي؟ ب

ر آگيني بود كه بر قلب ـ زهةاين سخنان چون دشن. "گويند ما او را نبرده ايم 
پنداشتم  اين مي  . به خوردن وجودم آغازيدچون خوره  و، ه ديده ام  فرورفت ـصدم

غذا . خواب به چشمم راه نداشت .  فرو برده است يگپ وحشتناك مرا در آتشفشان
خودم را به تداوي و مراقبت از پسرم مشغول ساختم . خوردن را فراموش كرده بودم 
فكر .  از ذهنم دور سازم  مؤقتاً اين خبر رازجر دهندة، تا اگر بتوانم لحظه اي اثرات 

مسير يك زندگي مشقتبار . وار خانه دهن باز كرده  مرامي بلعند ديمي كردم كه در و
و تشويش  اضطراب ،ه وبا كوهي اند. رويم  مجسم شده بود  ، و ناپيدا پيش ، طوالني

  .  نمودم هي همرا اميد آفرين ؛وحشت و ظلماني را تا به سپيده دم  پر، شبِ
ي به كمك ما خواهد  ك":  به دروازه دوخته بودم  و از خود مي پرسيدم  چشم

 خادي هاي ناموس -  پرچمي هاي وطن فروش - آخر خلقي هاي خون آشام "آمد 
 انقياد و تسلط دايمي سوسيال امپرياليزم شوروي  بر افغانستان ، ةمطابق پروژ، باخته 

 عدم اعتماد و باور به  يأس و نا اميدي ،فضاي  اضطراب  و تشويش ، رعب و وحشت ،
 وقتي كسي را دستگير  كهرا در ميان مردم چنان خلق كرده بودند ، ...و ... يكديگر و

  ؛ حتي خواهر و برادرشش ام دور و نزديكاقوا دوست و رفيق و آشنا وكردند ،  مي
 ازفاميل دستگير شده ، دوري -  به خاطر اينكه مبادا آنها را نيز به زندان بيندازند-

وجود داشتند كه در چنين روزي مي جستند ، مگر انسان هاي شجاع و نترسي هم 
فاميل  به ياري و كمك -را شكستانده )  "هروز بـد بيادر ندار" (معروف  قول به   –

 به ؛  و نشان مي دادند كه انسان و انسانيت زنده است ،دار مي شتافتندهاي بندي
 به ياري ما  و با حوصلهاين مرد شجاع مهربان  . )آصفصاحب حاجي (زنده ياد مثل 
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 كودكي تا جواني در يك خانه بزرگ شده كه ازفت ؛ وي از نزديكان شوهرم بود شتا
  . بودند و همديگر را چون برادر تني دوست داشتند 

  ساعت هشت بجه صبح را نشان مية عقرب . بود1359روز يازدهم ماه سنبله 
حاجي صاحب آصف  كه ازگرفتاري توخي .   شنيده شدة خانهداد كه صداي درواز

خدمت برادرم و اوالد  من در": اخل خانة ما آمد و گفت ده بود با عجله به دخبر ش
 هردوي ما ."هايش و شما هستم هر كاري از دستم ساخته باشد دريغ نمي كنم 
رفتيم ) خاد( قطعه عريضه اي ترتيب كرديم و با هم يكجا به خدمات اطالعات دولتي 

ز پشت سر دروازه خاد  عبور مي ش ا اوقتي به چهار راهي ملك اصغر كه يك سرك. 
 النه آدم ربايان و جاسوسان روس را ة  حاجي  صاحب از دور درواز،كرد، رسيديم 

  عريضه ام را به خادي درون " برو عريضه ات را برايشان بده ": برايم نشانداده گفت 
   ، بعد از خواندن آن، و فرومايهخاديست بي آبرو. غرفه گك دهن دروازه خاد سپردم 

 دو روز بعد به دروازه پيشروي خاد همان "با خونسردي توأم با نفرت  اظهار داشت 
 آن دو روز ؛ ة هر ثانيه و هر دقيق. "چهار راه صدارت برو و عريضه ات را از آنجا بگير

 -  كه نارسيدني مي نمود - سر انجام روز موعود .  چون  ماه و سال برمن گذشت
  بعد از  لحظاتي . طرف خاد نفرين شده روان شدم ه ببا تشويش و اضطراب . فرارسيد 

 كه يكي از زجر دهنده ترين لحظات زندگي ام بود ، خادي وجدان انتظار،
 59 سنبله 19 تا سر انجام به تاريخ . " چند روز بعد خبر بگير" : چنين فروخته

  : در زير عريضه نوشته بودند . عريضه ام را مسترد كردند 
رار مالحظه سوابق نفر مطلوبه شما در يك موضوع خاص ق! عارض محترم « 

تحت تحقيق و نظارت قرار دارد در صورت بيگناهي بعد از مراحل قانوني آزاد خواهد 
     » 19/6/59شد 
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ز اينكه  خائينان وطن فروش وجالدان مردم از بودن وي در خاد رسماً اطمينان ا
  . را در روان كوبيده شده ام ؛ احساس كردم  خوشي زود گذردادند ، يك 

روز جمعه يك دست لباس با بعضي لوازم مورد ضرورت و مقدار ميوه و شير 
 تهيه كرده به خــاد رفتم و اطمينانيه رياست  ،خشك و چاي و بوره و مسكه و پنير

قم زده شده  از موجوديت توخي در شعبه تحقيق خاد ر خاد را كه در پاي عريضه ام
پايوازان ديگر هم در آنجا حضور .  به يكي از صاحب منصبان خاد صدارت  دادم  ،بود

سربازان  نام زنداني را خوانده لوازم تهيه شده از طرف پايواز را گرفته  براي . داشتند 
 مي سپردند  از طرف زنداني آورده به پايوازش بعداً پرزه خطي .زنداني وي مي بردند 

ش بود ، در  اين پايواز كه منتظر آوردن پرزه خط  اطمينانيه از جانب زندانيتا آخر. 
آنجا ايستاده شدم ؛ آنگاه  صاحب منصب خادي اسم  توخي را خواند و عريضه ام را 

 من از ."!   او اينجا نيست برو پلچرخي را خبر بگير": مسترد كرده اظهار داشت
همچنان خبر نداشتم كه كدام موتر از موقعيت زندان پلچرخي چيزي نمي دانستم ؛ 
 آناني كه به مشكل من ناچار باه ب. كدام منطقه شهر كابل به پلچرخي مي رود 

 يكجا شده خود را به زندان  و همدردي و لسوزي نشان مي دادند ،گرفتار بودند
 عسكري آمده  لباس و لوازم دست  داشته ،بعد از ساعت ها انتظار.  پلچرخي رساندم

 بندي "بعد ازيكي دو ساعت انتظار دوباره برگشت و گفت .   گرفته با خود  بردام را
شدت به ضربه افتاده بود و روز هم ه  در حاليكه قلبم ب."ات اينجا نيست صدارت برو

سرويس طي  نموده   ش نزديكتر شده مي رفت ، همان راه طوالني را با موتر ابه پايان
.  بي پايان سپري كردم  طاقت فرسا وا غم و اندوهدوباره به خانه برگشتم و شب را ب

بندي ات در پلچرخي هست  روز "آنها باز گفتند كه  . صبح  باز هم روانه خاد شدم 
از آنجا  دو   و ،به پلچرخيو گاهي  در يك روز گاهي به صدارت . " ! جمعه آنجا برو
   . مي شتافتم  و از صدارت باز هم به زندان پلچرخيباره به صدارت

دريكي از روزهايي كه حاجي صاحب آصف همراهم بود ، از فرط خستگي توأم با 
 فروماية مزدوران  زماني كه به خاد رسيديم ،كم مانده بود بر زمين  بيفتم ،گرسنگي 

 "!    به زندان پلچرخي برو" براي سرگردان ساختن و اذيت كردنم  گفتند روسيخاد
انان ناموس فروخته با بي تفاوتي  اظهار داشتند ،  نگهب به  زندان پلچرخي  كه رفتم
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فاصله  زندان پلچرخي و  . " سراغ بندي ات را بايد  از خاد بگيري نه اينجا ": كه 
  ": ظف باز هم گفت وخادي م. خاد صدارت را  دو باره  طي كرده به آنجا رسيدم 
   ."بندي ات را به پلچرخي انتقال داده اند اينجا نيست 

، اينهمه بي وجداني وپستي  سگهاي آموزش ك زار و اذيت  سادستياينهمه آ 
 اين  به درستي دريافتم كه  . شد كه علت آنرا دريابم روسها ،  سببةديد

 مغز ضربه ديده و قلب دردمندم هندجنايتكاران حرفه يي با چنين شگردي مي خوا
 قرار دهند جسمية رواني و  هاي متداوم و كشندفشار زير  بيشتر و باز هم بيشتررا
 و ، اين  مزدوران هويت باخته ، خم نمايم " انقالب ثور " تا سر تسليم در برابر، 

 ضد هدفاستنتاج از  . ... و   دست بردارمممازكمك و مساعدت به همسر و همرز
 ام  و تحمل شكيبائي آخر.انساني اين ناموس فروشان بي آزرم مرا سخت برآشفت 

 و بر سر آن مزدوران ،  را شكستمفرسامدهش و طاقت سكوت . به سر رسيده بود 
 از شوهرم يك   امروز كهتا " فرياد كشيده گفتم وطن فروش ،و بد سگال  فرومايه

 بر افروخته و خشمگين چون خيلي ها . " نشاني برايم نياوريد از اينجا نمي روم
، ديگر آن  مبودم ، درهمان لحظه مرگ و زندگي ، تنهائي و بي سر پرستي اوالد هاي

 صالبت با آن اجيران  پربا لحن خشن و. اهميت حياتي اشرا  برايم از دست داده بود 
هوا رو به . در همان جا نشستم )   بين ما تبادله شد خشنگپ هاي( برخورد كردم 

كه داغ هاي چيچك در صورتش  ديده مي شد و ظاهراً  يك عسكر. تاريكي مي رفت 
 نزدم آمده با لهجة مردم شريف و شجاع هرات دلسوزانه مهربان  به نظر مي رسيد ،

  : مرا مخاطب قرار داده ابراز داشت 
 خواهرك قطرات اشك هريك شما چون خنجري است كه به قلبم فرو مي "

 هوا اگركمي تاريكتر  . اينها مردمان بي ناموس هستند . مگر چاره اي  ندارم ؛رود
اگر از من به ، ل دروازه دوم خاد نبرند شود خداي ناخواسته ترا كش نكنند و داخ

ما در اينجا چيز هايي مي .  از اينجا هر چه زود تر برو  ،حيث يك برادر مي شنوي
اينرا برايت مي گويم كه . بينيم و مي شنويم كه براي هيچكس قابل باور نيست 

هيچ كسي نزد آنها رفته . تحت نظارت شديد و تحقيق هستند . شوهرت اينجا هست 
 اگر يك هفته بعد اينجا  ،كنند كنم كه روسها از آنان تحقيق مي  فكر مي .مي تواندن
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ورم كه اسم اوالدت باشد و يا كدام Ĥبيائي وعده مي دهم كه يك نشاني از او برايت بي
   ."نشاني ديگر

آرامشي در خود احساس  .  توخي زنده است خالل جمالت وي دريافتم كه از
 سخنان زيادي در مورد بي ناموسي اين بد ذات هاي  منكه حكايت ها و(كردم 

 انسان شايد او انسان شريفي بوده باشد كه لحنش ) . خواهر نشناس شنيده بودم
از وي ،  ش را صادقانه يافتم ااز اين كه سخنان.  بر من اثر كرد ودوستانه مي نمود 

بيشتر از حد از خستگي و نارامي . تشكر كرده بسوي دروازه خروجي خاد روان شدم 
تصور، در چند جاي سرك داخل خاد كه منتهي به سرك عمومي مي شد ، بر زمين 

وقتي از دور برزمين .  صدارت منتظرم بود ةحاجي صاحب آصف پيش درواز. خوردم 
خوردنم را ديد ، مي خواست به كمك ام بشتابد ، و بكس كاال و مواد خوراكه را از 

ش به داخل  اا محكم گرفتند و مانع داخل شدندستم بگيرد ؛ ولي چند عسكر وي ر
فكر كرد . ليت  سرآسيمه شده بود واين مرد مهربان و با مسئو.   خاد شدندةدرواز

براي اينكه از بودن توخي در خاد برايش . من گفته اند ه كدام خبر بدي را خادي ها ب
ي صاحب  حاج":  رسانده گفتم هاطمينان بدهم ، هرچه زودتر خودم را به درواز

چون شخص متدين .   وي از اين مژده خيلي خوشحال شد"توخي همين جا هست 
 - كدام زيارته طرف فظي  نموده  ب حابود ، از همان چهار راهي صدارت با من خدا

من با كوله بارتشويش كه سنگين تر . حركت كرد  -دادن  و صدقه  كردن براي دعا
  .، به خانه برگشتم  از كوه مي نمود

 يكماه و  و اضطرابات بسيار تلخ و كشندة هول انگيز هيجاناتآنجايي كه زجر از 
 قبل از  ( تصميم گرفتم،يا بيشتر جستجو كردن شوهرم را متحمل شده بودم 

روز جمعه كه روز پايوازي در ه  ب)كه آن عسكر دلسوز برايم وعده داده بود تاريخي 
 و به  ، عمل كردممكه گرفته بود به تصميمي.  بروم  به آنجازندان پلچرخي بود ،

كه  اسم و ولد  توخي  و مشخصات كاال و اشياي ، زندان پلچرخي رفته  و كاغذي را 
بعد از . ظف دادم و به صاحب منصب م ،ش در آن نوشته شده بود امورد  ضرورت

نتقال كاالي زندانيان لباس ها ل اوانتظار زياد آن مزدور نامم را صدا زد ، سرباز مسئو
 از زندان بيرون شده پرزه خطي را به   ،بعد از مدتي. مواد خوراكه را از من گرفت  و
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اين نخستين باري بود كه  اطمينان يافتم كه شوهرم زنده . امضاي توخي برايم آورد 
 از زندان پلچرخي به شهر آمدم ، و از آنجا .است و اورا در زندان پلچرخي  آورده اند 

 ما در آن ساحه موقعيت داشت ، ة بل ليسه مريم كه خان دوم خيرخانه مقاةبه حص
ي كه در ذهنم راه باز كرده بود ، مي يهوا تاريك شده بود ؛ اما من به روشن. رسيدم 

 متجاوز و دست نشانده و شكست مفتضحانة قوايبه سرنگوني رژيم . انديشيدم 
خواه آن ، مي سوسيال امپرياليزم روس و آزادي كشورم و زندانيان آزادياشغالگر 
  . انديشيدم

 يك هفته بعد از هائي و بي كسي ، هميش مرا به ياد روز هاي تنةخاطر
در آن روزي كه به زندگي ازهم پاشيده خود و سرنوشت . گرفتاري توخي مي اندازد 

پسرم از خانه بيرون  .پسر و دخترم مي انديشيدم ، زنگ دروازه كوچه به صدا درآمد  
 ما را به ة زنگ خان- شهامت نشان داده جرأت كرده و -كه تا ببيند كي است  شد

) عزيز ولي(ازعقب درز جاسازي شده دروازه  متوجه شد  كه . صدا در آورده  است 
پدرش بود كه )  نه سياسي(  رفيق شخصي  كسي كه[ زنگ را به صدا درآورده است

 "كاكا عزيز"اس را رده شن و خواهرش اين انسان بسيار متدين ، شجاع ، با پاس و ِكاو
عزيز جان بعد از سالم و عليك طبق .  دروازه را باز كرد باشتاب. ] صدا مي كردند 
بلي كاكا جان داخل بيائيد "پسرم  گفت   . " پدرت خانه است ؟ ": معمول پرسيد  

 وقتي وي داخل حويلي خانه شد  من هم از خانه بيرون شده و در صحن حويلي  "
وي كه  . تگان خاد به خانه  و بردن توخي را برايش  گفتم جريان  هجوم شرفباخ

بعد از شنيدن خبر . انساني خيلي احساساتي و دوست بسيار مهربان  ما مي باشد 
زماني كه مي خواست از خانه بيرون شود ، .  دستگيري توخي با من يكجا گريست 

د تا پوليس خاطري شما را به داخل خانه دعوت كره  پسرم ب": من برايش گفتم 
از . ظف فكر نكند كه شما از جمله رفقاي سازماني ما هستيد وماموريت و خادي  م

شما خواهش مي كنم كه بعد از اين  از آمدن به خانه ِ ما خوداري نمائيد كه  گزندي 
دراخير ( اين مرد مهربان  تا زماني كه به خارج از كشور نرفته بود . متوجه تان نشود 

  نيكيكل"هفته يك بار به )  ش به پاكستان رفتند  انه با فاميل  مخفيا1361سال 
د رتوسط پسر خ( روز عيد  .  آمده  جوياي حال و احوال ما مي شد "صحي  مركزي
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  و ، صد افغاني براي خريد  شيريني  و ميوه براي اوالد ها فرستاد500مبلغ ) سالش 
مايد ، معذرت خواهي هم از اينكه نتوانسته لباس هاي جديدي براي آنها تهيه ن

من اين . مبلغ پنج هزار افغاني پول قرضي را كه توخي از وي گرفته بود .  نموده بود 
 بعد از خبر شدن   كه) توخي محمودداكتر (مبلغ را از پول كمك برادر شوهرم

و تا رهائي برادرش از زندان همچنان  پول [ دستگيري توخي از آلمان فرستاده بود 
نيك صحي  براي خبري گيري ما آمده بود ، ي روزي كه به كل،  گرفته ]مي فرستاد 
 توخي در "ش را مسترد نمودم ؛ مگر وي آنرا نگرفته ابراز داشت كه  اباتشكر پول

 فراموشم نمي شود ، اين پول در مقابل  هيچوقتمن نموده كهه زندگي كمك هاي ب
زماني كه به پاكستان مي . "به هيچوجه آنرا نمي گيرم . آن كمك ها چيزي نيست 

 را به پسرتان  اگر تصميم داشته باشيد كه ": رفت ،  نزدم آمد و به آهستگي  گفت
از اين ناحيه دلت جمع .  برم  او را با خود  به پاكستان ميمن،  بفرستيد پاكستان

 . " مي گذارم ، بعداً  براي  اوالدهايم پسرتان، من غذاي تهيه شده را اوالً پيش  باشد
 را در مورد  ش تا مشوره  پدر": ش گفتم  اازعزيز جان ولي تشكر كرده در جواب

زودي مي ه  ب شما كه. چيزي گفته نمي توانم   به پاكستان نگيرمپسرمفرستادن 
،   به انتظار اين مشوره كه مدتي را در بر خواهد گرفت ، از كشور خارج شويدخواهيد

 سال قبل كه 9ش از كابل برآمدند تا   اليبا فاماز زماني كه وي  . "مانده نمي توانيد 
 2003عزيز جان ولي در سال .  كرد ، ازوي خبري نداشتيم ء سال را احتوا21تقريباً  

گرفته براي ما )  از آلمان  (كه با توخي در زندان بودنمبر تيلفون ما را از دوستي 
  .ما دست داد ه بادي  سال خوشي و سرور زي21از يافتن همديگر بعد از. تيلفون كرد 

 بعد از هم كه خواهرم و چند دوست شخصي كهبايد تذكر بد اين نكته را
( ظفين خاد تحت تعقيب  قرار گرفتند وگرفتاري توخي به خانه ما آمدند از طرف م

كه  خاد اطالع پيدا كرد   وقتي   .)متوجه اين تعقيب شده بود  خواهرم همچنانچه 
يستند ، اقدام به گرفتاري شان نكرد ؛ مگر حاجي كه آنان سياسي و سازماني ن

زماني كه وي را شناسايي . صاحب آصف را تا  پنج ما ه تحت تعقيب قرار داده بودند 
، در   ارتباط  گرفته" زيارت جاذبي"كردند كه با دو تن از اعضاي  حزب اسالمي در 

بعد . ه خاد بردند نيمه شب به خانه ايشان هجوم برده وي را دستگيركردند و باخود ب
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از تحقيق و شكنجه اين مرد متدين را كه از ارتباط آن دو جوان با حزب منفور و 
 "زيارت"هنگام  دعا و نيايش درآن  ، كدام اطالعي نداشت و صرفاً در گلبدينآدمكش

  سوال هاي آنها را  پاسخ داده بود ، به  موضوعات شرعي، يكي دو بار در را بطه با 
                                 ◙. يكجا بود " اتاق محصلين"كه مدتي با توخي درمحكوم كردند شش ماه حبس  
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 توضيحات بخش اول
 

با خانم اش به خانة ما  در تورنتو آمده بودند ، "  ساوو "  زماني كه رهبر سازمان- ] 1[ 
«  :  خود از آن خانه چنين گفت "رفرا"درجريان صحبت به جواب پرسش توخي در رابطه با 

ده بجه روز بود ، خادي ها كه خانه هاي مردم را در آن كوچه تالشي مي كردند اتفاقاً به 
پيش از . داخل حويلي خانه اي كه ما در آن بوديم ، آمدند و به تالشي اتاق ها شروع كردند 

ق ديگر رفتم و در گوشه اي آنكه وارد دهليز خانه شوند ، من از ميان رفقا برخاسته به اتا
به مجردي كه خادي ها داخل اتاقي كه من در آن نشسته بودم ، شدند ؛ يكي از . نشستم 

 من از شيخ هاي قندهار ":  من در جواب اش گفتم  " تو كي هستي ؟ ": آنان از من پرسيد 
متب نخوانده   بلي من ":  گفتم " با سواد هستي ؟": گفت . "هستم  ، اينجه مهمان آمده ام 

:  گفتم " چه كار مي كني ؟ ": پرسان كرد  . "ام كريما و چند كتاب را در مسجد خوانده ام 
  آنها از اتاق " گمشگو ، اي پيرمرده بان كه بريم ":  يكي از آنها گفت " من خياط هستم "

بام خانة مدتي بعد من از راه بام آن خانه خود را به . خارج شدند و رفقا را با خود بردند 
  ] .نقل به قول مستقيم ... . [ ؟؟ !! »...  همسايه رسانده از آنجا فرار كردم 

 

  بعد ها  توخي  نام هاي تعدادي از تيم گرفتاري را كه در تحقيق و شكنجه  - ] 2[ 
سرگلة اين  سگ هاي شكاري ،  : زندانيان سازمان ما نيز اشتراك داشتند ؛ برايم گفت 

 جالدي كه از شكنجة اعضاي گرفتار شدة "شاگرد مستري"وف به  معر( لطيف  شريفي 
بقية آنان . بود ) سازمانهاي چپ انقالبي بخصوص اعضاي رهبري ، لذت خاصي مي برد 

 ؛  ) " كومه كته "معروف به (عبارت بودند از قيوم صافي ؛ حميد شتاب 

 "مشهور به (مين دست دراز ؛ ا) رقصنده -" بازنگر"معروف به عبداهللا (  بچه سرور "عبداهللا 
؛ و شمار ديگر از  )  آمر سياسي وزارت داخله كارمل " فاروق  زرد" برادر -  "امين جالد

  ] . شكنجه گران و جالدان اجير شده و ناموس فروخته 
  

دورتر از مقابل خانة ما طوري  خانه  چهار- سه  ماموريت پوليس -   ] 3[ 
سادگي مي توانست زة ماموريت به موقعيت داشت كه پوليس موظف دهن دروا

درآنروز عالوه بر پوليس .  ورودي حويلي ما را تحت نظر داشته باشند ةدرواز
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 ماموريت ايستاده بود ، جاسوس ديگري هم بر روي ةظف كه در برابر دروازوم
  ] . ماموريت نشسته  خانة ما را تحت نظر گرفته بود ةچوكي در دهن درواز

  
◙   ◙   ◙   ◙   ◙     
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  سال پايوازي) 8(خاطرات هشت 
 بخش دوم

 
    :                      نگاهي به نخستين پايوازي -1  
  

نخستين بار بعد از تجسس زياد و نا آرامي هاي جسمي و رواني از شوهرم پرزه 
 روز ، براي بردن 15بعد از آن هر . كمي از اندوهم كاسته شد . ت كردم خطي درياف

 به زندان   ، لباس و ساير مواد مورد ضرورت توخي كه اجازه آنرا به پايوازان مي دادند
بعضي اوقات كه احضارات  مي بود هيچ چيز را نمي گرفتند و .  پلچرخي مي رفتم

ماه و يا بيشتر  بعضاً احضارات دو . "ئيد احضارات است جمعه آينده بيا" :مي گفتند
هرشكلي كه مي ه تمام پايوازان ب.  از آن  ادامه مي يافت ،كه بسيار رنج دهنده بود

مقدار غذا ميوه و غيره چيز هايي كه باعث تقويه جسمي زنداني مي شد ، يك بود 
ي سگ هاي آموزش ديدة روسي به بهانه هاي مختلف آنرا برا. باخود مي آوردند 
 ": وفته را ممنوع قرار مي دادند و مي گفتندكيك روز گوشت و . زنداني نمي بردند 

روز ديگر سيب را  . "در بين استخوان و ميان كوفته كاغذ نوشته شده را پيدا كرديم 
شكل سيب ساخته شده آنرا در ه  كه بي راديوي كوچك"منع مي كردند و مي گفتند 
و مي گفتند ،  هم منع مي كردند ربوز و خربوزه رات . "ميان سيب ها جاي داده اند 

 غرور و با "ه را با پيچكاري داخل كرده اند  ميان آنها الكهول و ساير مواد مخدر":كه 
كسي  هستيم  ما بيدار . نفر هاي آن به سزاي اعمال شان رسيدند"اظهار مي داشتند 

 كه مواد غذائي خوب و پر باين بهانه ها نمي گذاشتند. "ما را فريب داده نمي تواند 
و باين  شيوه به كام پايوازان زهر مي ريختند و زندگي را . انرژي براي زندانيان برسد 

بخصوص براي وابستگان زنداني هايي كه از اطراف .  براي آنها  دشوارتر مي ساختند
مل پايوازاني كه از ساير واليات  با تح.  از ساير واليات كشور مي آمدند يحت كابل ؛

كرايه موتر، مواد خوراكه براي  (مشكالت راه و مصارف پول به زندان مي رسيدند 
 زنداني ، خرچ و خوراك خودشان و همراهاني كه با آنها در پايوازي از روي همدردي
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؛ اينان از ) و يا به خاطر تنهائي شان ، مخصوصاً همراي خانم ها اشتراك مي نمودند
پايوازان . " برويد كه احضارات  است":شنيدند ن  به وطن مي صاحب منصبان خاي

 كي ة  كه باز شب را در كجا و به خانبيچاره حيرت زده به اينسو وآنسو مي نگريستند
روز بعد كه بار ديگر به پلچرخي مي آمدند و در برابر صاحب  . به روز برسانند

مي شد و ، باز هم  مواد غذايي شان گرفته ن منصبان بي رحم  عرض حال مي كردند
وقتي  زن هاي سرسفيد ) . "!احضارات است برويد"(همان جمله قبلي را مي شنيدند 

 او برادر جان پول تهيه غذا و كرايه موتر را قرض ":  مي گفتند  به آنهاگريه كنان
كرده ايم و در كابل هم كسي را نداريم كه به خانه اش برويم ، باز پول از كي قرض 

يوس و نا اميد أم  اگر نيائيم چشم بندي ما در راه مي ماند وكنيم  و اينجا بيائيم ،
 ، "احضارات"وقتي  . "م كند چه كنيم؟ وااگر احضارات تا هفته آينده  د. مي شود 

بهانه هاي مختلف نمي   مي بود ، غذا هاي طبخ شده  را به "حالت آماده باش"يعني 
 ترشيده و فاسد  شده ،تهيه ي  تمام غذاي هادرتابستان به اثر گرماي شديد. گرفتند 

  تهيه شده مي شد ؛ زيرا ازصبح تا به شام و در گرمي سوزان دشت پلچرخي غذاي
 ازواليات دور و نزديك كه ايوازاندليل و داليلي پ. نزد پايوازان نگهداري مي شد 

براي ) دادند   شمار در خور توجه يي را در ميان پايوازان تشكيل ميو ( آمده بودند
  هيچ ارزش و -  بودند  در كشور كه مست از حضور قواي شوروي- وطن فروشان اين 

آنان از  زجر دادن  و درد كشيدن  پير مرداني كه با چوب دست راه  .اهميتي نداشت 
زنان سرسفيدي  مي رفتند و قلب شان براي پرزه خطي از فرزند شان شاد مي شد ؛ و

دن از دور ترين نقاط كشور را به كابل  آمآرزوي آزادي جگر گوشه هايشان رنج به كه
متحمل شده بودند ؛ و كودكان و نو جواناني كه منتظر بودند تا لحظه اي برادر و يا 

  پدر شان را ببينند ؛ لذت خاصي مي بردند 
 ضد " و " اشرار " آدم كشان حرفه اي ، زندانيان و وابستگان آنان را  جزواين
 امپرياليزمي كه از چند سال -دانستند  مي"يكا  نوكر امپرياليزم امر" و "انقالب 

بدينسو كشور را در اشغال داشته و همين وطن فروشان خلق و پرچم و خاد در 
مباهات مي نمايند و در  )  ءو شركا  امريكا جنايتكاريعني امپرياليزم( خدمت به آن 

رسانند و از جنايت و كشتار مردم بي دفاع و مظلوم  ما ، قواي اشغالگر  را ياري مي 
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خود ميبالند ؛ بدانگونه كه در زمان اشغال افغانستان توسط باداران ه  بانخدمت به آن
 در ساختمان "بزرگ شورا ها"سابق شان ، كف بر دهان آورده و از كمك كشور 

افغانستان دم مي زدند و آزاديخواهان  مبارز را دستگير ، شكنجه  و به حبس هاي 
 اعدام هاي دسته جمعي آنان مي به زجر و شكنجه و كرده  محكومطويل المدت 

 از سالها بدينسو اين خاينان ملي و جاسوسان روسي به كشور هاي .پرداختند 
 خود را قايم كرده اند ؛ مثال  هاامپرياليستي خزيده در زير بال و پنجال آن كشور

وا بارز آن كشتمند ، دستگير پنجشيري ، ظاهر طنين اين جاسوسان مفتضح و رس
 مي باشد كه دوتن آن در انگلستان و يكي آن در امريكا اقامت داشته در خدمت

   .زمانهاي اطالعاتي اين دو كشور  قرار  دارندسا
  

  و يأس آور بود ، فرسا  پيمودن راه تا زندان ، طاقت -  2
  ك            سادستي سبب واكنش ،  زندان  دربرابر حضور پايوازان      

   :يدزندانبان مي گرد

  
را ...  ساعت پنج و يا شش صبح  بكس هايي را كه در آن مواد غذايي و لباس و

در ايستگاه به انتظار . سوي زندان روان مي شدم ه ب گذاشته بودم ، مي برداشتم و
كردند و برخي ديگر بعضي سرويس ها در ايستگاه  توقف نمي . سرويس مي ايستادم 

بعد از انتظار زياد سرويسي  . " را مي گيرد بكس هاي تان جاي  سواري": مي گفتند
با مشكل .  به خاطر بكس هاي دست داشته نمي شد ؛ مي رسيد ن ماكه مانع باالشد

اين سرويس ها تا پل باغ عمومي مي . بكس هاي سنگين را به سرويس باالمي كردم 
در  . چرخي پاي پياده بروماز آنجا مجبور بودم تا ايستگاه  سرويس هاي پل . ندرفت

چندين جاي آنها را روي   و ، كوله بار سنگين را به مشكل حمل مي كردمحاليكه
 به ايستگاه سرويس ه ، و بعد از دم گرفتن دوباره آنهارا برداشت،زمين مي گذاشتم 

بعد . تعداد اين بس ها كم بود .  هايي كه به طرف پلچرخي مي رفتند ؛ مي رسيدم 
ايستگاه موتر هاي . ر يكي از آنها سوار مي شدم  داز انتظار زياد آنهم به نوبت
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 در عقب وزارت ماليه بود  مدتي بعد ايستگاه موتر هاي  پلچرخي را  در ابتداپلچرخي
در سرويس هاي پلچرخي به آهستگي . در لب دريا  مقابل مراد خاني تعيين كردند  

ر خراب شده ، اگر  ،  موت، بعضاً در راه خراب مي شدند ؛ چون قراضه بودندتردد بود 
 در برابر هر موتري كه به جانب پلچرخي در ه زودي ترميم نمي شد ما پايوازانب

حركت بود ، دست خود را به عالمت  توقف بلند مي كرديم ، اگر كدام درايور موترش 
به وقت   با عذر و زاري و گفتن اينكه ما همه بنديدار هستيم  اگر ،را ايستاده مي كرد

 لباس هاي بندي خود را  به زندان رسانده نمي توانيم ؛ زنداني  ،ا نرسيممعينه به آنج
به اين اهميت نمي داديم كه اين موتر ها مواد . ما بسيار پريشان خواهد شد 

 غيره را  نمك و ذغال ياتعميراتي مثل ريگ و سنگ و سمنت و خشت و چونه و
 نشسته خود را تا دو راهي )به هر مشكلي بود ( باالي اين مواد . انتقال مي دهند 

چند متر مسافه وبا ساير پايوازان از موتر پائين شده  وقتي كه .پلچرخي مي رسانديم 
را بر روي سرك  طي مي كرديم ، از دور برج هاي بلند و ديوار هاي ضخيم و 
مستحكم زندان مخوف پلچرخي به چشم مي خورد كه بيننده را به وحشت و هراس 

    . مي پلچرخي مي رسيدبهدو راهي از بعد از طي مسافة زياد  حال  به هر.مي انداخت 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    .رخیـزندان پلچ نمای ازموقعيت   
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من مثل ساير زنان و مردان ، پيران وجوانان ،  همچنان كودكان  همراه ، با بار 
هاي سنگيني كه بر دوش مي كشيديم ، در گرماي سوزان  و سردي طاقت فرسا كه 

  راه ،ني در آنجا ديده مي شد و نه خانه اي ، تنها و تنها سرك بود و دشت نه دكا
وقتي به سرك اصلي زندان مي رسيديم  ، عسكر ها ايستاده بودند و . مي پيموديم 

ما را به .  نمايد راجازه نمي دادند كه از سرك پيش روي زندان كسي عبور و مرو
من و شماري از . ي زياد بود بلند، كه داراي پستي و  طرف دشت روان مي كردند

 روز هايي كه مخصوصاً.  مي افتاديم  بر زمينكج و پيچ راه ناهموار آنخانم ها در
و گِل و الي بعضاً تا بند پاي ما مي رسيد ، با صرف انرژي مي باريد برف و يا باران 

ه  همچنان طي مي كرديم ، تا به ميدان  بزرگي مي رسيديم  ك مسافه دشت رازياد 
. م ي ماه را بدينسان سپري نمودين چند.زندان در قسمت بلندي آن  اِعمار شده بود 

آخر  لين زندان به درايوران سرويسهاي خصوصي اجازه دادند كه تاوبعد ها مسئو
 بيايند ، آنرا پياده طي مي كرديم  قبالًما سرك  اصلي كه به زندان منتهي مي شد  و

 دشت را طي مي كردند تا به ميدان پيشروي زندان مي پايوازان ، تنها نشيب و فراز. 
  . رسيدند 

 و ماشيندار هايشان بر روي سرك اصلي زندان درحالي عساكر مزدور با تفنگ
ضعيت آماده باش ه پايوازان در آنجا جمع بودند ، به وي ككه رويشان به طرف  ميدان

 استعماري كه " دسپلين نظم و " ن دست به  حركتي ضد اگر پايوازاقرار داشتند ، تا
  .بر آن ساحه حكمفرما بود ، بزنند ؛ فوري باالي آنان فير نمايند 

 كه به  نشسته بود تخته پوش سقفيك صاحب منصب باالي چوكي در زير يك
  نصب  دو يا سه سانتي دورتر و تخته هاي آن يكي از ديگري ،چپري شباهت داشت 

ما . يد از سقف آن آب فراوان جاري مي شد وقتي باران و يابرف مي بار.  بود گرديده
ورق هاي خود را كه در آن احوالپرسي مختصر و لست لباس و پول نقد و غيره لوازم 

او به نوبه يكي را باالي ديگرش . مي داديم  آن مزدور منصبدار به  ،نوشته شده بود
قات در اثر اكثر او . بوديم در انتظار  خواندن اسم زنداني خود ة ماهم. مي گذاشت 

آن فرومايه كاغذ را .  تر مي شد  ،ظفو ممزدوربارندگي كاغذ هاي داده شده به 
صبح به شام مي رسيد ؛ اما از نوبت .  كرده به زير پايش مي انداخت ]مچاله  [ كلوله
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به ،  كاغذ  زندانياني را كه مي شناخت  و عامدانه برخي اوقات آگاهانه.خبري نبود 
 نوبت آن كاغذ مي رسيد ؛ بار ديگر آنرا به زير كاغذ يوقت. شت زير كاغذ ها مي گذا

دور آن مزدور جمع مي بودند  كسي به مشكل ه چون پايوازان زيادي ب. ها مي ماند 
چتري يكي ، دو پايواز براي اينكه ورق ها تر نشود . مي توانست ورق خود را ببيند 

تمام آب چتري در  . فتندوطنفروش مي گر آن صاحب منصب را باالي سر ي خود ها
ي با همان لباسها.  به زمين  مي چكيد  ماپشت گردن ما مي ريخت و اززير باالپوش

 نام محبوس وي،  بعد از انتظار كشيدن طوالني.  مي ايستاديم  به انتظارمرطوب تر و
ما از عقب عسكر . چهار و يا پنج  كاغذ را به عسكر مي داد . و پايوازش را مي خواند 

آنجا بكس ها را با پول نقد برايش تسليم . پيش جيپ  به سرعت  روان مي شديم تا 
كف دست خود مي نوشتيم كه ياد ما ه و نام آن عسكر را پرسيده و ب. مي كرديم 

هر جيپ . تا او دوباره توسط جيپ  بر مي گشت ، ساعت ها منتظر مي مانديم .  نرود
ل و الي بسيار زياد بود و درايوران گ. طرفش مي دويديم ه اي كه مي آمد ، ما ب

كه آب مخلوط با گل در آن جمع جيپ ها هم براي اذيت و آزار ما از جا هاي چقري 
كي در تالش هر. ما پاشيده مي شد بر سر تا پاي گل و الي .  بود ؛ مي گذشتند شده

رتاب طرف پ  هرآن بود  كه مبادا عسكر بيايد و  او را نبيند و  كاالي بندي اش را به
 عادت كرده  بود ؛ بخش لذت از نظر آنان  كهسربازان سر فروخته به اين كار. كند 

 اگر پايواز به زودي خود را نزد  ، مثالةگونه ب. بودند و هميشه آنرا تكرار مي كردند 
 زنداني را به يكطرف عسكر  نمي رساند ، وي خشمگين شده همه لوازم و كاالي

 و خودش  كاالي  ،زنداني را به صاحب منصب مي داد پرتاب مي كرد وكاغذ تسليمي 
پايواز مذكور بعد از انتظار . يك تعداد زنداني ديگر را گرفته به داخل زندان مي رفت  

ش  ازياد باالخره نزد صاحب منصب  مراجعه كرده و از موضوع نياوردن كاالي زنداني
مخاطب  شت پايواز را با لحن زشده بر آشفته مزدور. به آن مزدور تذكر مي داد 

 پرسيدواز مي ـ وقتي پاي."بگير ورق بندي ته  !   كجا  ُگم بودي": ساخته مي گفت 
 چه خبر دارم برو هم ": ش چنين مي گفت  ا در جواب"كجاست يم  كاالي بند": 

را بيابد   تا  اگر كاالي بندي خود ، را مي پاليد  پايواز بيچاره اينجا و آنجا"! آنرا بپال 
 عسكر وقتي از دير كردن  آن . عضي اوقات عسكر  مذكور تا چند ساعت نمي آمد ب. 

  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

58 

 او چهره اش باز شده با خنده اظهار مي  ،كه نامش را به عسكر ديگر مي گفتيم
آن اجير شده .  " هش برده باش ا امكان دارد در كدام جاي گرم آمده خواب": داشت 

 و ،نيافتن موتر سرويس با خبر بود  واز گرسنگي و خستگي ناشي از انتظار كشنده 
شرايط غير انساني را تحميل كرده اند ؛  چنين مي دانست كه خودشان بر پايوازان 

  . اين جواب تمسخر آميز را به  پايوازان مي داد  و دشمنيمگر از روي عناد
بعضي روز ها ، صبح وقت به پلچرخي مي رفتم و سياهي كه بر دامنه كوههاي 

بعضي اوقات در  .  از آن جا به صوب خانه حركت ميكردم؛ مي نشست اطراف زندان
كابل به  خانه ، كه هوا رو به تاريكي مي رفت ، موتر ها از شهر برگشت از زندان به

سرك زندان تا دو جبور مي شديم خود را با شتاب از ما مطرف زندان  نمي آمدند ، 
 با  ، ما به شهر توقف مي كردل انتقاهر موتري كه  غرض. راهي پلچرخي  برسانيم 

 آنگاه پايوازان هر  .دادن كرايه بيشتر سوار آن موتر شده خود را به شهر مي رسانديم
من هم با سرويس و يا تكسي به خيرخانه . يك با شتاب بسوي خانة خود مي شتافت 

. د ريه دارنگ مي ديدم كه پسر و دخترم  ،دروازه خانه را كه باز مي  نمودم. مي آمدم 
   ؟ چرا گريه مي كنيد" : پرسيدم  از آن دو،در يكي از شب ها كه به خانه رسيدم 

 مادر ما هر ": پسرم  گفت  . " دانيد كه راه دراز است و روز ها  هم كوتاه شده مي
دو فكر ميكنيم  كه تو با آنها جنگ نكرده باشي و پرچمي ها و خاديست ها شما را  

به دو سبب . پسرم نه سال داشت  . "ند ، ما چطور كنيم مثل پدرم زنداني نكرده باش
ترم پنج سال داشت ، در خيكي اينكه د: وي را با خود به پايوازي برده نمي توانستم 

 روي كدام  مي هراسيدم از اينكه وطن فروشانمهمتر از آن. خانه تنها مي ماند 
ري از پايوازاني كه  قراري گفتة  شما. توطئه و دسيسه اي  پسرم را دستگير نكنند 

بين  ( "2بالك" تعداد زيادي خرد ساالن در" :بندي خرد سال در زندان داشتند 
 ستم كه اين معلوم نبود) . ل به مفهوم نق (" سال  زنداني بودند16 تا 7سنين 
 آن فرزندان معصوم  انجام ه اعمال و كردار ناشايسته را درحق چ هرزه گرد ،پيشگان

  .مي دادند 
 به انتظار  بعد از فرستادن كاال. چرخي بردم پسر و دخترم را با خود به پل روزي 

 به همين  ؛برگشت عسكر غرق در افكار و انديشه زندگي  فرو ريخته ئي خود بودم



  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

59 

سبب متوجه رفتن پسرم به طرف  غرفه چوبي ايكه در ميداني قرار داشت و خادي ها 
 بودند ؛ نشدم   كردهش را روي آن نصبباند  خوية شعار هاي بيشرمانه و وطن فروشان

 شعار هاي آنها را پاره كرده بود ،)ها از الي درز تخته (وي بايك توته  چوب باريك .  
سويم ه  ب و عجله  متوجه اين كارش شده بود با شتاب زن سر سفيدي كهاتفاقاً. 

از م زود باش بچه ات را ي بِچ"دويد و با دلسوزي خاصي مرا مخاطب ساخته گفت 
 با "ند غرفه بيرون كو كه شعار دولتي را پاره كرده خداي ناخواسته اورا نبينند و نگير

 بيرون كردم و دور بردمش  و  به آنطرف دويده پسرم را از آنجا غير قابل تصورهراسي
اگر بفهمند  كه تو  شعار !  از اين جا حركت نكني "با نا آرامي زيادي  برايش گفتم 

پسرم با وجودي كه خرد . ( "دي ، ترا هم به زندان مي اندازند هايشان را پاره كر
تا زماني كه سرباز ) سال بود ، با دولت مزدور ضديت و دشمني آشتي ناپذير داشت 

 تشويش و دلهره مرا آرام نمي گذاشت كه  ،برگشت و پرزه خط توخي را برايم آورد
اني كه به داخل سرويس زم. ديده باشد  راپسرم مبادا كدام جاسوس شان اين كار 
بعد از اين واقعه . تشويشم كاسته شد  اندكي از  ،باال شديم و سرويس حركت كرد

هميشه به وي گوشزد مي كردم  .خطرناك  ديگر آن دو را باخود به پايوازي نبردم 
ت باشد  ا مكتب بكس كتاب هايت را بايد با خود ببري و هوش  در وقت تفريح"كه 

ذاري كه كسي  كدام ورق شبنامه و يا كدام نوشتة ضد دولتي را كه آنرا در صنف نگ
 و همينطور هميشه متوجه جيب هايت باش كه كسي كدام ورق .  نماندت  ادر بكس

 من به حيث يك  ."ت نيندازد  ا را در جيب ديگرو يا كدام  دواي مخدر و چيزي
ر دشمنان شان داشتم ، در براب، ... و ي هرزه مادر، با شناختي كه از عملكرد خادي ها

  .   خيلي ها در تشويش بودم  هر دو اوالدمبه خاطر
سوزنده و غير قابل تحمل و سرماي كشندة گرماي  درچه: اگر مي نويسم  كه 

كه انگشتان دستم را كرخت مي كرد ، چناني كه پنجه  هايم را باز كرده ، آن دشت 
رف توخي و گرفتن لباس هايش ساعت ها به انتظار پرزه خط اي از ط ، نمي توانستم

 اين در واقعيت امر صداي هزاران  پايوازي است كه تا كنون در - ايستاده مي شدم
   .گلوي شان خفه مانده است 
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د سال همان منطقه بدآنجا مي  ر بچه هاي خدر آن سرماي استخوان سوز ،
  از آنها  افغاني5 را به مبلغ رهر بار خا. آمدند و با خود خار جمع كرده را مي آوردند 

زودي ه  بة آنوقتي آنرا گوگرد مي زديم  بعد از  دو و يا سه لمبه  بلك. مي خريديم 
توته پاليديم كه اگر كدام بوت كهنه ، تكه و بعد مي .  مي گذاشت يرو به خاموش

 اگر چيز هاي  ،ديگر را بيابيمدريشي عسكري ، يگان پارچه چوب و يا هر چيزي 
 آنرا جمع مي كرديم و به آتش رو به خاموشي مي افگنديم ، تا ،سوختني پيدا ميشد 

من ، . اگر چند لحظه اي بيشتر از گرماي آن  تن منجمد شدة خود را گرم  نمائيم 
  . از سرا پايم  بوي دود و چرم سوخته بر مي خاست  ،وقتي به خانه مي رسيدم

 زندان پلچرخي  غرض پايوازي به كهو در هر ماه چند بار،در مدت  هشت سال 
 تداعي  و تجسم آن در خاطرم شاهد عيني وقايع و حوادثي بودم كه از ، مي رفتم

  .دچار هراس مي شوم 
  

   سرنوشت  مادري كه براي خانمي كه شوهرش راعدام كردند ؛ - 3
  : " ... پسرم ": ش نوشت   اپسر زنداني     

  
ضرورت را تهيه مي مواد مورد  يك هفته پيش از پايوازي آمادگي مي گرفتم و

مقدار غذاي بيشتر از . در شب پايوازي لباسهاي توخي را مرتب مي ساختم . كردم 
مصرف يك نفر را پخته مي كردم تا توخي قسمتي آنرا به آناني كه پايواز نداشتند ؛ 

نيز همين كار را  انجام ، شماري از رفقا كه وضع مالي نسبتاً خوبي داشتند  .بدهد 
  . مي دادند 

، خود را مشغول كار مي كردم تا گذشت زمان را كه به  ب تا صبح پايوازيش
به ياد .  لرزه مي  افتاده به يكبارگي دلم ب. ، احساس ننمايم  ندي سپري مي شدك

به ياد واقعه ئي كه از نزديك ، از چند متري ديده . پايوازي هاي قبلي  مي افتادم 
  .   بودم ، مي افتادم

اكي بود آنروز، كه آن حادثه هولناك بر روان نا آرام وخسته بلي، چه روزي دردن
 زنان زيادي را در روز پايوازي ديده بودم . ام اثر بس  اندوه بار و خشم آفرين گذاشت
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ـُم ": كه در هنگام شنيدن اين خبر  بگيراسباب   [ " بـِگي كااليته ، زنداني ته  نيافـت
 با تمام جانشان چيغ  ، دچار شوكه و رعشه شده،] واثاثيه  ات را ، زنداني ترا نيافتم 

به هر سو مي . و نه به آواز حيوان شبيه بود ، مي زدند ، چيغي كه نه به آواز  انسان 
با ناخن  جدار . موي شانرا مي كندند . دويدند ، بر روي و موي شان چنگ مي زندند 

. نمايان مي شد  خون بر رويشان  مي دريدند ، طوري كه رده هايي ازروي شانرا 
 مرطوب كه بوي خون كشتار هايبر زمين چرب و . ن باد مي كردند خاك را برسرشا

 هزاران  زن ، به خاطر اعدام زندانيان جايي كه(  امين را مي داد -  باند تره كيدوران
واي از براي ".  ؛ مي افتادند) شان توسط همين باند ، دچار همين حالت شده بودند 

داد و فغان و شيون .  و روي  خون آلود شانرا به خاك مي ماليدند گفته سر "خدا
چنان ماتم و محشري به پا مي كردند كه قويترين قلب .  وناله و نوحه سر مي دادند
عمق فاجعه ايرا كه باالي انسانهاي مظلوم اين سرزمين .  ها را به لرزه در مي آورد

 زندان  ابر همين دروازه عمومي در بر ،همين جاگوشه اي آنرا در، آورده بودند 
 كه چگونه طفلي دو سه ساله اي از ديدن آن حالت ديدم. مخوف  پلچرخي  ديدم 

  به هر سو دويده ؛مادرش ، يعني مادري كه خاك و خون بر سر و رويش نشسته ؛
مادري كه چيغ زده ؛ چيغي كه آن طفل  تا قبل از آن روز نشنيده ؛ مويي كه تا آن 

ا نديده ؛ گريه اي كه تا آن وقت از وي  نشنيده ؛ به وحشت  افتاده از روز كندن اشر
از ديدن چنين وضع عجيب ، طفل چيغ . نزديك شدن به مادرش شديداً ترسيده بود 

مي زد ، و به شدت مي گريست ، نمي خواست به آغوش مادر شديداً در هم كوبيده 
طفل . ه بود ؛ باز گردد دداكر را پيشكستهشده اش كه حالت شبيه ديوانه هاي زنجير 

؟ باديدن چنين ... فكر مي كرد ، مادرش ، يگانه پشت و پناهش ، چرا اينطور شده
هراس طاقت . صحنه اي رقت بار ، ساير پايوازان همه در فكر زندانيان خود مي شدند 

درآن . دست مي داد حالت تهيج  به آنان .   درسراسر وجودشان مي دويدفرساي
 نگريست ؛ ما زنان افغان كه گلوي اسيران " آسمان خدا "، اگر مين سوزلحظه هاي ز

 در زير ساطور اشغالگران روسي  و _ به جرم آنكه آزادي را فرياد كرده بودند _ما 
به ... . ؛ خون گريستيم ، خوني به رنگ اشك ران گوش به فرمان شان قرار داشت نوك
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 و ديرپاي را به  سر مي اي  تيره و تار ه، شب فكر همين  واقعه و واقعات مشابه آن
  .رساندم 

 بندي "دولت مزدور وقتي متوجه شد كه مسترد كردن كاالي زنداني  وگفتن 
 همچون صحنه هاي تحريك كننده ايرا "ات به سرنوشت اعمال شوم خود رسيد 

، زنداني كه اعدام مي شد ، سرباز مزدور پيش از   بعد از آن واقعه .گردد سبب مي
بندي ات را براي تحقيق به ": رد كردن كاالي زنداني به پايوازش مي گفت كه مست

  .ش  مسترد مي كرد  ا  آنگاه كاالي زنداني را به پايواز مضطرب."صدارت برده اند
كه اين خبر تار و .  سال رقم زدند 16حبس شوهرم را  ماه بعد از گرفتاري 7  

بسيار بسيار   .انيد رگانم منجمد گرد در راپود وجودم را به لرزه در آورد و خون
 16وحشت آور و درد انگيز بود كه به خاطر  عضويت در يك سازمان سياسي او را به 

  .را  اعدام نمودند   و شش  تن از رهبران سازمان،سال حبس محكوم كردند 
زماني كه دل به اين خوش مي كردم كه شوهرم از زير تيغ جالدان خون آشام 

دفعتاً اندوه بي پايان و غير قابل بيان كه از اعدام بهترين و شجاعترين زنده مانده ، 
فرزندان با فهم اين سرزمين كه براي آزادي رزميدند و در زير شكنجه هاي وحشيانه 

، تسليم نشدند و اسطوره ) در روسيه(و غير قابل تصور  شكنجه گران آموزش ديده 
مي خواست با فرياد خود ، جهاني را بر را  چنان مي فشرد كه دلم روحم آفريدند ؛  

ضد اين وطن فروشان بشورانم و از آنان انتقام خون رفقايم ، انتقام خون ده ها هزار  
اما از شرايط تجاوز بر كشورم و اينكه مردم . فرزند آزاديخواه اين سر زمين را بگيرم 

 رسيدم كه اينها آزاديخواه آن ، همه به پاخاسته بودند ، به اين بر داشت علمي مي 
  سال خلق هاي تسليم ناپذير افغانستان را در انقياد داشته باشند16نمي توانند مدت 

 امپرياليست هاي كرملين سوسيال زيرا در ظرف دو سال گذشته شاهد بوديم كه ؛
 ناموس فروخته تا چه اين كارمل.  قتل رسانده يك مزدور را توسط مزدور ديگرش ب

اميد همگان به مبارزين جان فدا و . ش ادامه خواهد داد  انيوقت به حيات ننگ
م روس را سراسيمه مجاهدين واقعي بود ، كه  دولت  دست نشانده سوسيال امپرياليز

 بودند ، نه  آن مجاهد نماها و رهبران جاهل وبي فرهنگ ، غارتگر و دستپاچه ساخته
 ، مسعود ،ياف  س،گلبدين ،  مثل رباني،  آنهازن ستيز  و ، جاسوسو آدمكش
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ه  كه قالده ئي شان بامثالهم ، و رباني ،، خليلي ،  مزاري، محقق ،محسني ، مجددي 
 )و حاال هم مي باشد ( بود ... دست پاكستان و ايران و عربستان و امپرياليزم امريكا و

  :  يك روز پايوازي در ذهن خسته ام خطور كرد و آن اينكه ة برهمين مبنا خاطر.
 لباس و لوازم مورد  ،رش براي پسر ديگرش كه محبوس بودمادري با پس

 پسرم چند روز ": ضرورت وي را آورده و در بند تنبان  پسر زندانيش نوشته بود 
مجاهدين صاحبان خيلي ، ديگر دندانت را روي دندانت بگذار و خود را از دست مده 

 تان ة نند و همشكمي  زندان را ةزودي دروازه  انشا اهللا ب ،كابل نزديك شده انده ب
تمام .  اين نوشته را در وقت تالشي و پاليدن لباسها  يافته بودند . ".آزاد مي شويد 

نام زنداني را .  صاحب منصب با خود آورد ،بند هاي تنبان  محبوسين را جمع كرده 
مادر و برادر زنداني كه فكر مي كردند پرزه خطي از زنداني شان را آورده اند . خواند 

مگر آن صاحب منصب با . واب داده  باشتاب خود را نزد  صاحب منصب رساندند ج
 مادرش را  .بي رحمي  چند لگ و مشت و سيلي بر سر و صورت برادر بندي كوفت

محبوس را به جيپ باال كرد و  بند هاي  آن و بعد  برادر. و و دشنام فراوان داداد
گردن وي پيچاند و براي ديگران بند ساير زنداينان را به دور اي تنبان جمع كرده 

تنبان نوشته شده را نشان داد و متن آن را با آواز بلند خواند و آن جوان را كشان 
و فرياد مي كشيد .  را به گل و الي مي ماليددمادرش خو. كشان به داخل زندان برد 

مومي  بعضي چيز ها را قومندان صاحب ع :چند دقيقه بعد او را هم بردند و گفتند. 
در همان  لحظه اي كه صاحب منصب  برادر و مادر زنداني را .  از او سوال مي كند 

تمام پايوازان به تشويش و هراس افتادند كه . داخل زندان پلچرخي برد ه با خود  ب
و در داخل زندان بر آنان چه ، سر نوشت آن مادر  پير و دو پسرش چه خواهد شد 

. را در رابطه به اين نوشته به زندان خواهند افگند  و چند نفر ديگر  ،خواهد گذشت
تجسم همچون وقايع خواب را كه به چشمانم  به آهستگي نزديك مي شد گريزان 

و سواالتي را در ذهنم شكل مي داد  كه اين  ستم پيشه گان اجير شده . مي ساخت 
 مظلوم و تحت  كه در بيرون  زندان و در برابر انظار مردم با پايوازان زندانيانيوقت

 آيا با زندانياني كه گلويشان درچنگال  ،شكنجه اين طور برخورد غير انساني دارند
  .  چه ها مي كنند  ؛خونچكان اين  الشخواران قرار دارد
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هر پايوازي قصه هايي جداگانه اي داشت ، كه اگر مجموع اين قصه ها بر روي 
من به .  توان كرد  ميكل شمار سال اوراق آنرا به مش8كاغذ رقم زده شود در مدت 

                                                                                      .برخي از اين وقايع و حادثات كه در مركز ديدم قرار دارد ؛ مي پردازم
  

  :  خبري كه سبب سقوطم از زينه و  نيمه بي هوشيم گرديد -4
    

، شوهر   بودمهز ها كه در كلينيك صحي مركزي مشغول وظيف در يكي از رو
 خواهر يكبار به دكان بيا يكنفر از زندان ": برايم گفت  خواهرم تيلفون كرد و

 بعد از خدا حافظي با "  .  بگيرپلچرخي خالص شده كرتي توخي را با خود آورده آنرا
شي تيلفون را با  كو. مدتي نگذشته بود كه تيلفون دومي هم برايم رسيد  ،وي

 از زندان پلچرخي ": دلواپسي برداشتم  صداي يكي از  دوستانم بود كه مي گفت 
فكر ه ب . "ما بيا ة يك نفر آزاد شده و از جمله دوستان ما است  اگر ميتواني به خان

براي اينكه روز . افتادم  كه اولتر به دكان شوهر خواهرم بروم و يا به خانه  آن دوستم 
 تحت تاثير همين خبر نا.  هر چه زودتر بايد به هر دو جاي مي رفتم  ،ن نرسدبه پايا

هنگام  قرار گرفته موازنه ام را حفظ نتوانستم و از پله هاي زينه  كه شتابان آنرا ه ب
. مي  پيمودم پايم به  قسمتي ازآن طوري بند شد كه  با سر به  چوك زينه  افتادم 

تمام نرسها و همكارانم با عجله  به طرف . هوش رفتم از زانوانم خون جاري شد و از 
نيك يمعاون سرطبيب كل.  شفاخانه  قرار دادند "تذكره "زينه دويدند و مرا به روي 

 الزمه را در  دوايعجله  با،صحي  پل باغ عمومي كه اسم وي را فراموش كرده ام 
. ت انتقال داد رگم تزريق نمود و توسط موتر  شخصي خود مرا به شفاخانه جمهوري

ه ام را از رنم قبل از اينكه با من يكجا به شفاخانه بروند، شوهر همشيادو نفر از همكار
دو خواهر زاده ام نيز به شفاخانه . سانحه اي كه برايم رخ داده بود مطلع ساختند 

وقتي مرا از تذكره باالي ميز معاينه انتقال دادند ، اندكي به هوش . جمهوريت آمدند 
 يكطرف سر و .شدت مي سوزد ه احساس كردم كه هر دو عينك زانويم ب . آمدم

.  نوكري وال داكتر عتيق بود . حالت تهوع برايم دست داد .  بسيار درد داشت  گوشم
 اين ": براي معاون سرطبيب گفت . انسان وظيفه ناشناسي بود . وي مرا معاينه نمود 
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ش  اليتو اگر بميرد مسئو ،تشنج پيدا شدهرا چرا اينجا آورده ايد ببينيد كه برايش 
 در جوابش گفت دشفاخانه كه مرد وظيفه شناسي بو سرطبيب  . "بدوش شما است 

 " آقاي داكتر زانوانش را پانسمان كنيد ببنيد كه از آنها خون جاري است ": 
ي  زخم زانوانم را از رو ،دوران رسيدهه داكترعتيق با غرور يك فرد پر عقده اي تازه ب

تمام گپ هايش را مي شنيدم و دوباره بي هوش . بي ميلي سرسري پانسمان كرد 
به دو  اوالدم مي انديشيدم كه سر نوشت . نا اميدي برايم دست داده بود . مي شدم 

شوهرم كي را  دارد كه از او خبر گيري . آنها بدون وجود پدر و مادر چه خواهد شد 
بعد توسط .  ديده ام  تأثير بدي مي گذاشت اين افكار باالي دماغ صدمه. نمايد 

فوري مرا . نجا رسيديم آوقتي بد. امبوالنس شفاخانه مرا به شفاخانه علي آباد بردند 
 زيرا كه مدت هشت سال را درآن شفاخانه  در اتاق عمليات  بر روي بستر قرار دادند ؛

 سال 11و مدت  .بودم ) سامان دهنده براي عمليات مريضان ( ت يرومانتسسنرس ان
سال را به سرويس  2  و مدت" عقلي وعصبيسرويس"هم  منحيث سرهمشيره 

از همين .  نموده بودم هداخله علي آباد  با كمال صداقت و عالقمندي ايفاي وظيف
 احترامي انهـفاخـ و اداري آن شنل فنيـسبب ، داكتران ، نرس ها و ساير پرس

و متخصص جراحي .  داد مم براي فوراً سيرُنوكريوال آنجا. من داشتنده خاصي نسبت ب
اعصاب موالنا صاحب  عبدالحميد رحيمي را خواستند و ماشين  اكسريس را به اتاقي 

ي م عكس برداريوناز سر و هر دو زا.  انتقال دادند  ،كه من در آن بستر شده بودم
طرف  ": ص اشرا چنين بيان  نمود ي ها تشخموال صاحب بعد از ديدن عكس. كردند 

چند قلم .  ديده است ضيضزانو هايش تر.  برداشته كسر خفيفراست سر ، استخوان 
را دوا دست خواهر زاده ام سپرد تا هر چه زود تر ه  و آنرا ب دواي الزمه را نوشت

 نزدمشب را  خواهر زاده ام  سجيه در شفاخانه . آورده داخل سيرم  مخلوط گردد 
از خواهر زاده .  نشان مي داد  كه به هوش آمدم  نمي دانم  ساعت چند شب را .ماند

جيه س.  زود غم آنها را بخوريد كه مي ترسند. ام پرسيدم اوالد هايم تنها هستند 
همان لحظه كه پدرم خبر شد فوري به خانه تيلفون  ":برايم  اطمينان داد و گفت 

تان  ة د ها به خانمادر كالنم و دختر مامايت  هر دو  يكجا  به خاطر تنهائي اوال.  كرد
با . دو شبانه روز در آن جا بستر بودم  . " از طر ف آنها خاطر جمع باشكامالً. رفتند 
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آنكه صبح همان روز مادر و دو خواهر و ساير اعضاي فاميل با اوالد هايم به شفاخانه 
ب از همين سبب از داكتر صاح.  با آنهم  بسيار نا آرام بودم ، آمدند و آنها را ديدم 

موالنا خواهش كردم كه برايم اجازه بدهد  تا  در خانه استراحت كنم كه اوالد هايم از  
هرباني آميخته با تعجب برايم م صاحب موالنا با اكترد. نبودنم در خانه  مريض نشوند 

شيره صاحب رحيمه جان خودت يك نرس فهميده و سابقه م سره": چنين گفت 
 برداشته اگر درست استراحت نكني موجب دار هستي وميداني كه سرت يك درز

  به داكتر موالنا  قول دادم كه ."بروز امراضي مثل ِمرگي و غيره در آينده مي شود 
خيلي پريشان و نا آرام گرديد ،  شوهرم را هم مي شناخت اوچون . استراحت ميكنم 

 در راحتبعد از يك روز است. نه بروم نسخه اي برايم نوشت و اجازه داد كه به خا. 
مي روم  و مي بينم  كه از توخي  م  ا من نزد دوست"  :خانه براي حاجي آصف گفتم

 تو ":  گفت  با خشم مادرم بسيار قهر شده  . "وي  چه خبر آورده است  كسي براي 
 وقتي حاجي صاحب نا راحتي ام را "خود را مي كشي داكتر برايت چه گفته است

  ةسي مي آورم هر دو سوار شده تا نزديك درواز پيش دروازه خانه تك": ديد گفت 
بعد هر دوي ما سوار .  ببينيم آن خانم چه مي گويد ،كسي كه خبر آورده مي رويم 

با آنهم خود را استوار نگهداشته وارد . سرم چرخ مي زد . تكسي شده به آنجا رفتيم 
توخي  گفت كه شوهرم با صرفاً. كدام خبري مهمي نداشت . منزل آنها شديم 

  ....صاحب در يك اتاق بوده و روز  خدا حافظي  با وي  گپي زده 
 تو " :  مادرم گفت،چند روز بعد نوبت پايوازي  بود . دو باره به خانه برگشتيم 

  صاحب كه با نگراني يك برادر  بسيار مهربان متوجه يحاج. "نبايد به زندان  بروي 
 من خودم  ، رفتن رحيمه جان نيست ضرورت به":  ابراز داشت  ،وضع صحي من بود

 از .تم و با او يكجا به زندان رفتم  ؛ من نپذيرف"به آنجا رفته خبر  توخي را مي آورم 
موالنا . روز افتادنم از زينه تا مدت يك و نيم سال ، گاهگاهي سرم دور مي زد 

 هر وقتي كه احساس كردي كه سرت چرخ مي زند فوراً در ":  صاحب گفته بود
در همين .  مي خوردم " لومينل"هر شب يك تابليت  . "ين ن جا بر زمين بنشهما

داكتر صاحب موالنا داراي . ، تحت مراقبت داكتر صاحب رحيمي بودم  مدت
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ش از وي به نيكويي ياد مي  امريضانو  همكاران شفاخانه . شخصيت برازنده اي بود
 ! يادش گرامي باد .كردند 

  

  :گفتم خاد صدارت    چرا به صاحب منصب -5 
   حاال مي خواهيد فروختيد  وطن را "        
          "...   ببريد ازبين   نقشة آنرا هم        

  
 بود كه به روز پايوازي در پلچرخي ناجيه جان 1360 روز ماه سرطان سال يك

علت  ناراحتي اشرا  . وي بسيار مضطرب و پريشان به نظر مي رسيد . بهمن را ديدم 
 كاالي بهمن را ": با اندوهي كه از سيمايش پيدا بود،  اظهار داشت . يدم پرس

 از اين گفته اش دلم به "نگرفتند مي گويند وي را براي تحقيق به صدارت برده  اند 
در   وز كسي در روز پايوازي شنيده بودملرزه افتاد ؛ زيرا خبري كه آنرا اه يكبارگي ب

  : عتاً در ذهنم متبادر شد زير به آن اشاره مي نمايم  ، دف
 بندي ات به سزاي " : اين جمله وطن فروشان متوجه شده اند كه گفتن« 

ني  به خانم و يا برادر و خواهر و يا پدر زندا"!  ديگر اينجا نيا  ،اعمال شوم خود رسيد
 تأثير بي نهايت برانگيزاننده و تحريك كننده اي باالي اعدام شده در روز هاي پايوازي

 كه در آنجا -   ة روس دست نشاند منفور ور ها پايواز خشمگين و متنفر از دولتهزا
زيرا بستگان اعدام شده .  ؛ بجا مي گذارد - تا از بندي خود خبري  بشنوند ،جمع اند 

 فرياد مي كشند ، بر سر و روي خود  مي زنند ، دشنام هاي ركيك  ،چيغ مي زنند
از . قاي رژيم  آنها را  با آواز بلند فرياد مي كنند عدم ب. نثار زندانبانان مي نمايند 

 آرام و با بي با لحن همين خاطر تصميم گرفته اند تا براي پايوازان زنداني اعدام شده 
 برو آنجا لباس هايش.  زنداني ات  را براي تحقيق به خاد برده اند"تفاوتي بگويند كه 

     . » بده را
روز ه بهمن و رفقايش را ب": قا  گفته بود فرد ديگري هم  به پدر يكي از رف

 متمركز كرد  خبر هولناك فكر متشتتم را چنان شنيدن دو. "چهارشنبه اعدام كردند

  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

68 

دچار نفرت غير قابل بيان   و دولت مزدور روس" دموكراتيك خلق"از باند پليدكه 
  . شدم  

فقاي خود كه ردر حاليكه هر كدام ما  با اندوه بي پايان به  بهمن من و ناجيه 
يشيديم ، هر دو يكجا از مي اند قرار داده شده بودند ؛  مزد بگيردر زير ساطور جالدان

آن جاي در. مراجعه نموديم آدمكشان و فرومايگان   حركت كرده به خادِپلچرخي
 ،خلقي  روسي و شكنجه پيشه هاي وطن فروش  النه جاسوسان ، كهيزـرت انگـنف

ناجيه جان برايش  .  انتظار زياد صاحب منصبي پيدا شد  بعد از و خادي بود ؛پرچمي
 در پلچرخي گفتند كه اورا براي تحقيق در  . لباس هاي بندي  ام را بگيريد": گفت 

.  آن صاحب منصب از گرفتن لباسهاي بهمن  خود داري كرد  ."صدارت برده اند 
را به يقين و گمانم  حدسس هاي اين اسطوره مقاومت كشور درخاد ؛ نگرفتن لبا
در چنين وضعيتي كه  من به اعدام رفقا مي انديشيدم و در اوج نفرت و  . مبدل كرد 

 متوجه  پير مردي ضعيف البنيه اي شدم كه كاالي پسر  ،برآشفتگي قرار داشتم 
كاالي پسر پير مرد را در يك دستمال گلدورزي شده . دستگير شده اشرا آورده بود 
دستمال  نقشه  افغانستان  به رنگهاي مختلف گلدوزي پيچانده بودند كه در وسط 

صاحب منصب خاد عمداً  دستمال را طوري باز كرد كه لباسهاي  بندي بر . شده بود 
آواز   با- خشمگينانه . ريه اش گرفتگپير مرد كه گلويش پر بود . روي خاك بيفتد 

اينقدر باالي ما  چرا .ي  همه لباسهاي پسرم را  چتل و ناپاك كرد":  گفت - بلند
 كه از وي و مجموع همقطاران ، بيرحم  ناموس فروخته وخادي . "  ؟كنيد ظلم مي
ة چند مشت محكم به شان ؛ ند حفاظت  مي كرد داخل خاد  شورويسربازانكثيفش 

اينرا .  اين نقشه و رنگهاي آن ، رمز است ":  آن پير مرد زده گفت نحيف و الغر
لرزه درآمده با شف دستار چشمانش را ه تخواني پير مرد ب پيكر اس."اجازه نمي دهند 

كه  سخت  چون سر و صدا باال گرفت ، من. ماليده چيزي بيشتر نتوانست كه  بگويد 
،  به پير مرد  جوهر باختهآرام  و خشمگين بودم  صحنه اي مشت زدن آن خادي نا

خشم  آنها رفته با جا گذاشت كه  نزديكه به نا آرامي و خشمم چنان اثري ناگواري ب
  :  رحم را مخاطب ساخته  گفتم ، آن مزدور بي  نفرت  نمايانو
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 از ديدن آن  ، وطن را فروختيد حاال مي خواهيد نقشه آنرا هم نابود سازيد"
 حرفي برايش بي سابقه بود ،  تهديد  خادي كه شنيدن چنين."!  خوش تان نمي آيد

 در جواب اين قاتل  "رف را مي زني ؟  چطور جرأت مي كني  كه اين ح": كنان گفت
 شما چطور جرأت داريد كه ":  گفتم چنينبيشتر اجير شده  با همان  شدت و خشم 

يد  جالد  فرو مايه  وقتي فهم آن."بندي هاي ما را مي كشيد و نابود مي سازيد ؟ 
تيم  هس"ساوو"زمان پر افتخار و تسليم ناپذير  سا عضو ديگركه ما پايواز بهمن و پنج

ما . تا براي آمرينش حرفهايم را بگويد ، كمي آرام شده به داخل تعمير خاد خزيد  .
 تا ": در آنجا ايستاده بوديم و به آن مزدوراني كه در آنجا حضور داشتند ، گفتيم 

بعد از چند دقيقه   . "براي ما نگوئيد كه بهمن اينجا است و يا نه ، از اينجا نمي رويم 
 شما ":  خاد بيرون شده گفت ة از درواز دوزي در تن داشتيدهارفردي كه لباس قن
  :  ناجيه بهمن در جواب آن جالد گفت "چه مي خواهيد؟ 

 اينجا ". ! به صدارت برو" : گفتند، لباس هاي شوهرم را در پلچرخي نگرفتند«
اي آورد  اين جالد جمالتي گفت و بهانه ه."آمدم تا لباسهاي بهمن را برايش بدهيد 

 اگر او ":  در جواب آن خادي  اظهار داشت  ونفرت ، با خشماجيه با ناراحتي آميختهن
  آن آدمكش حرفه اي خنديده "ش را نداريد ؟  ات گفتنرا اعدام كرديد چرا جرأ

يق ـت تحقـ او تح .ته مي تواندـي كشـيره بهمن را كـ چه مي گويي همش": گفت 
  و جالد  فهميديم  اين  شكنجه گر بعداً ."د ـيائير بـرويد و روز ديگـ حاال ب ؛قرار دارد
 كه در كانادا مي خواست بخشهاي خاد بوده رئيس يكي از"حشمت كيهاني" مشهور ،

 اين سگ كثيف را مي شناختند  افغانهاي مقيم تورنتواز آنجايي كه پناهنده شود ؛ 
اند  از وجود اين قاتل و شكنجه گر مشهور بدست به تظاهرات زده دولت را

 و مانع پناهندگي  اين قاتل پست  ، آگاه  نمودند" دموكراتيك خلق "جنايتكاران 
اين كرگس بويناك و كرمزده به هالند پرواز . واجير بي مقدار روسي در كانادا شدند 

رهبرش داكتر نجيب  ننگ و نفرين ابدي بر وي و.  در آن كشور به پستي مرد  وكرد
  . ! همقطاران خاديش باد و

 از رـمان پـچشو  زخم خورده غمي به سنگيني كوه ، وقلب  با،دوي ماهر 
   .ك  به طرف خانه روان شديم ـاش
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 به  ( مرا"حشمت كيهاني" ودـا نمي بــيق مـدام شش رفــاز سبب اعر ـاگ
  منتظر واكنششايد هم .  در همان لحظه دستگير و زير شكنجه مي برد )يقين

 وطن را " اين جمله وقتي . منصرف شدند مسازمان ما بودند كه از دستگيري
 خشم  مثل قلبش سياه شده بود ت رنگش از شدگفتم، را براي خادي "... فروختيد 

  .و مي خواست همانجا  با مرمي  به سرم بزند 
  

  "ساوو" درنگي بر اعالن اعدام وقيد اعضاي- 6
  : هاي آن  آمد پي و نراديو تلويزيو  از     

  
د ها از  شوهرم توخي شنيدم  دولت مزدور مطابق  امر به اساس خبري كه بع

ب نامعلومي صوه  ب1360سرطان سال12روز ه بادار روسي خود رفقاي رهبري را ب
 اسد 15 ؛ اما شام پنجشنبه تاريخ ند پلچرخي بيرون برداز زندان) غرض اعدام(

و  روز بعد از طريق راديو تلويزيون ، در مورد اعدام شش تن 34، درست 1360
 تن ديگر از اعضاي سازمان  به عرصه هاي مختلف حبس ، تبصره 17محكوم كردن 

 فقط با بردن اسم و ولديت شان ، بدون آنكه -  خائينانه اي نموده نهايت رذيالنه واي 
 آنان را تذكر و درجة تحصيليرتبه علمي تخلص و يا اسم فاميلي و يا محل كار و يا 

  : چنين اعالم داشت  -بدهد 
  .) سيد بشير بهمن كارمند وزارت عدليه  (   محكوم به  اعداميد بشيرس -1
در دارالمعلمين عالي  استاد  -  هدايت -مسجدي   (محكوم  به اعداممسجدي  -2

   . ) كابل
انجنير لطيف محمودي استاد درانستيتوت پلي تخنيك  ( محكوم به اعداملطيف  -3

  .) كابل 
   .)   علم در ليسه عالي ميخانيكي كابلم نجيب  (.محكوم به اعدامنجيب  -4
 معلم دريكي از  عضو علي البدل ساوو ،يونس زرياب ( . محكوم به  اعداميونس -5

  ) ليسه هاي واليت پروان 
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  شير علم عضو علي البدل كميته مركزي ساوو ( .محكوم به اعدامشير علم  - 6
  ) .  كارمند شركت كود كمياوي 

  ؛ ) كبير توخي كارمند وزارت تعليم و تربيه (سال حبس 16 محكوم به محمدكبير -7
فضل الهي رحماني كارمند وزارت (  سال حبس 16محكوم به فضل الهي  -8

  ) اطالعات و كلتور
حميد اهللا سيماب فارغ التحصيل داكتر  (  سال حبس16حميد اهللا  محكوم به  -9

  )فاكولته طب كابل 
وق غرزي كارمند وزارت تعليم و تربيه كه فار (  سال حبس10محكوم به اروق ـف -10

شخصي ظاهراً  ننگرهار و پاكستان توسط در راه؛   مدت حبس كردنيبعد از سپر
   )تل رسيد ــناشناس ربوده شده به ق

  ....) انجنير رحمت اهللا  كارمند وزارت  (  سال حبس10محكوم به ت ـرحم -11
   ... ) مند وزارت اسد دشتي كار (  سال حبس10د  محكوم به ــاس -11
  )قـادر كارمند وزارت معادن و صنايع   (  سال حبس10قــادر محكوم به  -13
   .... ) ير مسافر كارمند وزارت نانج (  سال حبس8مسافر محكوم به  -14
  خبر اينكه  نام ازمبارز  اين رفيقاز آنجايي كه(  سال حبس6يم محكوم به ـعل -15
زندان  اعتصاب در  به  از توخي كه در رابطهشته اي در نو اشتخلص و رتبه علمي، 

ابراز مسرت نمود ؛ اما بعد از مالقات   شده بود ، نخستچاپ... )  ( در نشريه پلچرخي
 اين جا در و محل كارشمخالفت ورزيده بود ، از تذكارهويت به خاطر اين امر( ... ) با 

    )خود داري شد 
كه در اصل ابر برادر خانم  يونس زرياب ص (  . سال حبس6محكوم به رـابـص - 16

رفيق يونس زرياب  د و به خاطر خويشاوندي نزديك با عضو سازمان رهائي بو
بعد از آزادي از   دلير سازمان رهائيقرار خبر موثق اين مبارز،  دستگير گرديده بود

زندان در يكي از قشله هاي عسكري توسط نظاميان پرچمي به زير چرخهاي تانك 
  ؛) تل رسيد ــانداخته شده  بطرز فجيع به قجنگي 

. انجنير فتاح ودود كارمند وزارت تجارت ( ؛  سال حبس7عبدالفتاح محكوم به  -17
 در پاكستان شامل "ملل متحد"زنده ياد بعد ار رهائي از زندان به شعبه مواد غذائي 
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 ينلبدگ يزير پوشش حزب اسالميك تن از نفوذي هاي خاد كه  توسط .كار شد 
  ؛) تل رسيد  ـقه  باختطاف و بعداً شهر پشاور در، درايور ملل متحد بود

در اصل عضو ...  انجنير شمس كارمند  (  سال حبس6 محكوم به شمس -18
  ) سازمان رهائي بود

  )عبداهللا متعلم (   سال حبس5 محكوم به داهللاـعب -19
  ... )شمس كارمند  (  سال حبس5 محكوم به سـ شم- 20
  ... ) معشوق كارمند در وزارت څارنوال  ( سال حبس5 محكوم به وقمعش -21
  )غني كارمند در وزارت زراعت  (  سال حبس4غــني محكوم به  -22
  )عليشاه متعلم  (  سال حبس2 محكوم به عليشاه -23

 ويا 7در بخش خبرهاي  B B C       روز جمعه كه سپري شد از كسي شنيدم كه  
 از راديو تلويزيون  ساووعالم اعدام و حبس  اعضاي سازمان بجه ئي در رابطه  ا8

 -كه آغاز شد درتمام دواير دولتي ) روز شنبه ( روز رسمي . كابل مطلبي داشت 
 در بارة همين –كارمندان كه اكثريت آن بر ضد تجاوز شوروي به افغانستان بودند 

  ناي. ردند حبس آزاديخواهان محكوم شده صحبت مي ك اعدام و  ، يعنيمسئله
جنايت  بزرگ موجب خشم و نفرت كاركنان و كارمندان پائين رتبه دولت دست 

هر كدام به نوعي اين عمل ضد ملي و وطن فروشانه جاسوسان . نشانده شده بود 
حلقات مكتب ها و در. ر مورد نكوهش قرار داده بودند روسي را با نفرت و انزجا

جا گذاشته بود و قرار شنيدگي ه طلوبي ب همچنان اين خبر انعكاسي  نام ،مدارس
 انزجار و نفرت خود را از  ،در شكل تظاهرات دريكي دو ليسه دخترانه ، دختران  دلير

از .  تبارز داده بودند  و خاداين عمل خائينانه ستم پيشگان دوره گرد خلق و پرچم
بروز داده كساني شنيده بودم كه اعضاي سازمان  در شهر كابل هم واكنشهاي از خود 

هم عكس العمل و ) مكروريان ( همچنان شنيده بودم كه در نادر شاه  مينه . بودند 
 هبه خاطر كه به كن. تظاهراتي بر ضد دولت  دست نشانده  روس صورت گرفته بود 

 يكي دو روز قبل از اينكه بخش  ،پي ببرم) كه آنرا شنيده بودم ( اين رخداد سياسي 
 به اتمام برسد ، با خواهر زنده ياد انجنير لطيف "ايوازي  خاطرات هشت سال پ"دوم 

كه در دروره اختناق، پيگرد، گرفتاري  و [ محمودي يعني زاهده جان محمودي 
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 وي و دكتور صديقه  امين ،– شكنجه ، زندان و اعدام هاي دسته جمعي تره كي
 تيلفوني ]جان دختر زنده ياد عبدالرحمن محمودي در خانه ما مدتي مخفي بودند 

 در رابطه همين تظاهرات به خاطر اعدام و حبس اعضاي ساوو در  ،در تماس شده
از وي جوياي ، ي بود دمكروريان كه محل اقامت فاميل زنده ياد انجنير لطيف محمو

مكروريان بود  كه گردانندة تظاهرات در اين دختر شجاع، زاهده جان. معلومات شدم 
  :؛ چنين گفت 

را ) لطيف(  اعدام برادرم وساير رفقايش خاد لباسهاي انجنير قبل از اعالن«  
  وطن فروشان  . مي شد  به بهانه ديگر متوصليگاهي يك بهانه و زمان، نمي گرفت 

 و از اين قبيل  . در شفاخانه است ، مريض است ، او اينجا نيست :خاد مي گفتند
 خصمانه و تحقير آميز د ما با آن  جالدان بسيارور برخ حرف هاي بي ربط مي زند

 در همان جا ؛ يعني  خاد صدارت  آن ها را وطن فروش و نوكر روس صدا مي  .بود
قاتالن بهترين و صديق ترين فرزندان  مردم ، از گفتن اينكه وي  و رفقايش . كردم 

از همين سبب بهانه مي كردند و از گفتن اينكه . را اعدام كرده اند مي هراسيدند 
با نفرت و خشمي كه از جواب هاي  اين .   مي رفتند ه طفر ،م كرده اندآنان را اعدا

 راديو در  .روز پنجشنبه بود. من دست داده بود ، به خانه آمدم ه مزدوران روس ب
فكر نمي كردم كه پيوست بعدي اين حرف ها و .  تبصره اي داشت "خرابكاران"مورد 

از آنجايي كه از راديوي دولت . اشد مقدمه چيني ها اعالن اعدام برادرم و رفقايش ب
مزدور  اين حرف ها را بسيار شنيده بودم  آنرا خاموش كردم لحظه اي نگذشته بود 

ه كه برادرم رفيق داخل خانه شده  با گفتن خبر اعدام  انجنير چيغي زد كه خانه را ب
وي  شدت بر ره  مثلي كه كسي وي را بلند كرده بر زمين زده باشد ب .لرزه درآورد
 بجه 10 و يا 9ساعت .  آن شب تيره را تا صبح روشن خون گريستيم ... اتاق خورد 

كه مجموعاً حدود  -   ها همسايه هواخواهان و دوستان و شماري، اعضاي فاميل  باروز
 جمع شده به طرف 48پيش بالك همة ما بعد از اينكه در - نفر  شده بوديم 60

النه جا  در آن  ، خاين به مردم و كشورمل كه اكثريت كابينه ببرك كار50بالك 
دراكثر بالك هاي مكروريان وطن فروشان  .  به تظاهرات پرداختيم  ،كرده بودند

با عكس هاي از انجنير لطيف وبهمن به تظاهرات ادامه داديم  . پرچمي اقامت داشتند
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نابود  " "!  مرك بر وطن فروشان خلق و پرچم": از جمع ما اين آواز بلند  مي شد 
 بر قاتالن لطيف و گمر" و " زنده باد افغانستان آزاد " "! باد تجاوزگران روسي 

   »"... بهمن و مسجدي و
 احزاب و سازمان هاي ،مردم آزادي پرست ما ، سازمانهاي چپ انقالبي كشور 

 و نهاد هاي چپ انقالبي در كشور هاي همجوار مثل  ،دموكرات داخل و خارج كشور
به نقد كشيده آنرا تقبيح را ور هاي اروپائي اين  عمل اجيران شوروي ايران و در كش

                                                       ◙   . كردند
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شـعله اي سـر بر افرازد زفريـادم
  حقله گردد بنشيند بر حلقه اي دار
  )ت . ر(   
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  سال پايوازي) 8(خاطرات هشت 
سومبخش   
 

  :  رمزي كه  معني اشرا  برعكس پنداشتم - 1
  

 و به قدرت رسيدن آدمخواران خلقي ، گير و 1357 ثور 7بعد از كودتاي ننگين 
بعد از  و. گرفت ، بردن وزنداني كردن و شكنجه دادن  و به قتل رساندن آغاز گرديد 

،  -  بيگناه اين قاتل  بيرحم ده ها هزار انسان -به قدرت رسيدن حفيظ اهللا امين 
در خانه ها و محافل و  .   وسعت بيشتر اختيار كرددامنة اين كشتار ها روز تا روز

محفل عروسي با مجلس . شد مي از هر دهن قصه ها و سخن ها شنيده مجالس ،
برخي . همه مردم دل نا آرام و چشم گريان  داشتند . فاتحه داري يكسان شده بود 

  : دند از خانم ها اينچنين قصه مي كر
من چندين ماه براي محبوسم لباس ، غذا و غيره مواد الزمه را تهيه كرده به « 

سربازان  تمام آنرا از پيشم مي گرفتند و در پايوازي بعدي لباس . زندان مي بردم 
  معلوم شد كه  تا اينكه برايم،هاي استفاده شده و ظروف خالي را  برايم مي آوردند 

لباس هايي كه با خود به زندان . رفتاري كشته اند گمحبوسم را در همان اول 
 محافظين زندان از آنها استفاده ميكردند ؛ همچنان غذا ، ميوه و ،پلچرخي مي بردم 

 هاي نقد را كه براي بندي خود به دست ير مواد غذايي را مي خوردند و پولسا
  . »  براي خود مي گرفتند  همعسكر مي دادم  آنرا

( زماني كه اعضاي مركزي سازمان ما . يار زياد شنيده مي شد از اين قصه ها بس
  : گرفتار  شدند ، توخي برايم  چنين گفت ) ساوو 

 اگر من هم دستگير شدم ، براي اينكه بفهمي كه زنده هستم ، هر باري كه "
كااليم را  برايت مي فرستم  يك  دانه تكمه پيرهن خود را مي  كنم  تو آنرا دو باره 
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 گذاشته بدوز ، وقتي كه لباس را برايم آوردي  با ديدن تكمه دوخته شده ، به جايش
  . "من ميدانم كه رمز را فهميده و از زنده بودنم مطمئن شده يي 

شوك و نا آرامي شدم كه گفتة زماني كه  وي را گرفتار گردند ، من چنان دچار 
او را كنده مي ديدم درهر باري كه تكمه پيراهن .  توخي را معكوس تلقي كردم اصلي

فكر .  و در گردابي از تشويش و اندوه فرو مي رفتم  ،، دنيا در نظرم تاريك مي شد
اين رمز كشنده تا زماني دوام كرد  كه . مي كردم كه وي در خطر مرگ قرار دارد 

بعد ازتالش زياد و مدت ها انتظار امر مالقات را به دست . قيد توخي تعيين گرديد 
 من گفته بودم كه  كندن ": وي گفت . مز تكمه براي توخي ياد كردم از ر. آوردم 

نمي دانستم كه آنرا در ذهن خسته ات معكوس . تكمه  معني زنده بودنم را مي دهد 
  .  مي نمائي ، خود  و اوالد ها را پريشان مي سازي 

  

  :    نوشته اي  كه خواندن اش مرا تا پرتگاه مرگ كشاند -2
  

 و رفقايش را از كوته قفلي خاد صدارت به زندان مركزي وخيبعد از اينكه ت
چند مترتكه از . پلچرخي انتقال دادند ، دومين باري كه به پايوازي اش مي رفتم 

از . بازار خريده به دكان  خياط رفتم و از وي خواستم  تا لباسي براي شوهرم بدوزد 
قاضا كردم كه روز  چهار شنبه از خياط ت. آنجايي كه چند روز به پايوازي مانده بود 

خياط  پذيرفت  و در قسمتي از تكه چنين  نوشت . يد لباس را دوخته برايم بدهيد با
وقتي لباس دوخته شد ، اتفاقاً  اين نوشته  ( "روز چهار شنبه ساعت دوازده بجه ":  

لباس هاي ) . به استر پشت گردن پيرهن توخي برابر شد كه من متوجه آن نشدم 
وقتي بعد . ه شده  را به زندان  بردم و به سرباز موظف سپردم كه برايش رسيد دوخت

آنرا .  روز  به آنجا رفتم ، سرباز موظف لباس هاي استفاده شدة  توخي را آورد 15از 
متوجه شدم كه در پشت گردن پيرهن اش  با . گرفته دور از چشم سربازان پاليدم 

  هوش از سرم " بجه 12هار شنبه ساعت   روز چ": خط خيلي خراب نوشته شده 
. نها را اعدام نمايند آفكر كردم كه  در همين  روز  شايد . دچار ضعف  شدم  . رفت 

او هم از خواندن اين نوشته رنگ . حاجي آصف كه يادش گرامي باشد ، با من بود 
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م  با غمي جانكاه به مفهوم اين جملة گنگ و مبه. من خيلي گريه كردم . اش پريد 
وقتي سوار موتر شديم ، هر لحظه . فكر كردم ؛ ولي  به كدام نتيجه اي نرسيديم 

حاجي صاحب از خانم هايي كه در موتر  . موتر در راه خراب شد . حالم بدتر مي شد 
  اين خواهرم ":  با تضرع زياد در خواست كرده  گفت  ،  سوار بودند "ملي بس"

در شرايطي كه  .  "! ود ، او را كمك نمائيداست از اثر غم زياد  دچار ضعف مي ش
درمسير ناپيدا در  پايوازان تماماً در يك كشتي نشسته در بحر مواج و طوفانزا و

 " ، " هندوست ؟كي" ، " كي مسلمان است ؟ "حركت بودند ، كسي نمي پرسيد 
هزاره است كي  "  ،" تاجيك است  كي"  ،"كي پشتون است  "،  "كي كافر است ؟ 

 پايوازي زندان آمده  زن هايي كه از.  همه با هم  مهرباني و غم شريكي داشتند  ."
يكي چون خواهري برويم آب زد ، ديگري چون مادر .  از موتر پائين كردند بودند  مرا

فداكار با دلواپسي و نا آرامي دست  ها و پا هايم را ماليد و خانمي هم  با سرپوش 
ديدم همه به دورم . چشم باز كردم .  به خود آمدم ديگ مرا پكه مي كرد ، تا قدري

  . فكر كردم در ميان اعضاي فاميل خود هستم . جمع هستند 
كه زنان شجاع كشور ما تا چه حدي به امر آزادي سرزمين شان مي ! آه 

 كه زادگاه شان توسط امپرياليزم - شواهد نشان مي دهد كه هم اكنون . انديشيدند 
به امر آزادي آن مي  - اشـغال شـده است  ،ريكا و شركاءام و غارتگرجنايتكار

  .انديشند  
 در روز هاي بد ، در روز هايي كه دشمن به داخل كشور شان تجاوز كرده بود ، 

هر .  مفهوم اش را از دست داده بود  در ميانشان " بيگانه " و " از خود "واژة 
آنان  دراندوه و .  پنداشت ي از اعضاي فاميل خود ميهموطن ، هموطن ديگر را بخش
  . مصيبت همديگر شريك بودند 

ر ه. شدن لحظات كشنده به خانه رسيديم در هر حال ، با مشكل زياد و سپري 
 نوشته پيرهن توخي مي ديدم ، در حيرت جانكاه بيشتر و بيشتر فرو مي لحظه كه به

 دفعات كه به آن در يكي از. از حل اين معما بكلي عاجز و بيچاره شده بودم . رفتم 
فكر مي كردم نشود . متوجه شدم كه اين خط از توخي نيست ، نوشته نظر افگندم 

وقتي دختر و پسرم نا آرامي . اينرا سربازان به خاطر اذيت پايوازان نوشته كرده باشند 
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  مادر جان چرا اينقدر گريه مي كني ؟ ": و بي قراري ام را ديدند ، از من پرسيدند 
ديدم  . " پس چرا گريه ميكني ؟ ": پسرم گفت  . " پدرتان خوب بود ":   گفتم . "

 ": بسيار جگر خون هستند در حالي كه  پيرهن را به پسرم نشان مي دادم  گفتم 
ببين در پشت گردن پيرهن پدرت اين جمله  نوشته شده ، همين خط مرا بسيار 

 جان وقتي كاالي پدرم را از   مادر": پسرم با اطمينان گفت  . "زياد پريشان ساخته 
.  "نزد خياط آوردي  من آنرا گرفتم و پوشيدم ، همين نوشته در پشت يخن آن بود 

 "يادم آمد كه براي خياط گفته بودم كه  . شده  بودم  آه كه من چقدر دچار توهم 
او  . " بجه آنرا از نزدت مي گيرم 12تا روز چهار شنبه اينرا برايم  بدوزي ، ساعت 

اتفاقاً آن نوشتة لعنتي در وقت . ز تعيين شده را بر روي تكة پيرهن ياداشت كرد رو
بريدن و دوختن در پشت يخن پيرهن جايي براي خودش يافت و در آنجا قايم شد ، 

از اينكه پسرم مرا از چنگ چنين توهم . تا بعداً مرا تا سرحد بي هوشي بكشاند 
او عادت داشت  دور از چشمم لباس . نده رها نيده بود ، رويش را بار بار بوسيدم كش

 كهكاالي ناشسته توخي را . اينرا برايم مي گفت دخترم . هاي پدرش را مي پوشيد 
به  ؛  آنرا نپوشد وياز زندان مي آوردم تا وقت شستن آنرا پنهان مي كردم كه

   . ن دچار كدام تكليف جلدي نگردداز لباس پوشيده شده در زندا كه خاطري 
  

  :  سخني در مورد  يك صاحب منصب زندان پلچرخي - 3
      

 سوسيال امپرياليزم ارتش ضد تجاوز و اشغال كشورم توسط هشرايط مبارز
 ؛ اما پر افتخار  را بر من  تحميل كرده بود كه  اين وظيفه بس خطير وكشندهشوروي

يخواه كشورم بشتابم و نگذارم كه زهر بسيار تلخ به پايوازي يك تن از مبارزين آزاد
  . بكشاند انتظار وجود شديداً صدمه ديده اش را به كرختي 

 به پخت و پز مواد خريده شده و جمع و جور كردن . روز پايوازي بود  ،فردا
 شب تار هرچه زودتر  و با اميد اينكه .كاالي مورد ضرورت وي خود را مشغول نمودم

 كه نويد زنده  ،به دست آرم بازهم از شوهرم  پرزه خط اي ، و من به پايان برسد
   .  قتلگاه استعمار بدهد در آن  اشرابودن
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 -خير خانه ( طوالني و   دشوار با بكس هاي دست داشته ، آن راه كه دميدصبح
به  انتظار نوبت  مدت ها بعد از. بود ، پيمودم كه را  با هر زجر و مشقتي ) پلچرخي 
 توخي تا آنرا براي  ،ظف سپردمو كاال و لوازم دست داشته ام را به سرباز م.د من رسي

 كه در كاغذ نوشته  شده راگرفتهبعد از مدتي سرباز برگشت و رسيد مواد  . رساندب
نگاه جست و جوگرم با شتاب بروي خط شوهرم نشست   . به من  نشان دادشده بود ،

  .آرامش نمودم از اينكه وي زنده است مؤقتاً احساس . 
 تا به سرويسي ، بودم  درحال پيمودن دشت پر نشيب و فراز، با خستگي فراوان 

حس ششم بر من نهيب  زد كه كسي مرا تعقيب . برسم ،  رفت كه به جانب شهر مي
،  در شرايطي كه ارتش متجاوز دشمن بخواهد  بر كشوري مسلط گردد [مي كند 

 نموده و درحاالت بروز شور تبارز بيشترمندگان آگاه آن ك رزحس ششم در وجود
 ] به ياري آنان مي شتابد، حتي خطرات ناديده ، نا شنيده و نا لمس كرده ؛خطرات 

بعد از . همچنان با گامهاي استوار به راه خود ادامه دادم  ، را به عقب برنگرداندمسرم 
 تعقيب كننده . شنيدم  ، آواز قدم هاي فردي را كه  به من نزديك مي شد ،لحظه اي

 را مي  گوينده"مردم دوستي" و "دلسوزي" با آوازي كه ،به نزديكم  رسيد كه 
سرم را اندكي دور دادم و  . " شما خانم كبير توخي هستيد ؟ ": گفت چنين   ،رساند

متانت در با بعد از مكث كوتاهي ، . با گوشه اي چشم گويندة ناشناس را نگريستم 
 كنندة "كمك"او با لحن فردي  . "  !ت استي خير ،لي ب": گفتم جواب اش چنين 

  اش نياز مندان" انسانيت و مساعدت بي ريب و ريا " كه آرزو دارد از"بدون غرض"
 اظهار "مؤدبانه" ، ندا گرد"مستفيد" ضد دولت را كه خود به آن وابسته است ،

يش ، تشو خوب استوي  هستم ، صحت  توخي شان ظف اتاقو من نفر م" : داشت
شما بايد شكر كنيد كه در زمان خلقي ها و مخصوصاً در زمان حفيظ اهللا . نكنيد 

وقتي . قدرت رسيدن آنها زنداني شدم ه من در زمان ب. امين شوهرت زنداني نبود 
تمام لباس .   تحقيق نزد خود مي خواستند مرا براي ،مستنطقين نشه مي كردند
وقتي جواب هايم . وال و جواب مي پرداختند و بعد به س. هايم را از تنم مي كشيدند 

و و دشنام به خواهر و مادرم مي دادند ا به خشم آمده د ،آنها نمي بودة مطابق خواست
ديگر .  در هر قسمت بدنم سگرت خود را مي چسپاندند تا  سكرت خاموش مي شد . 
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 توخي . داغ سوختگي دارد  وجودمسر تا پاي.  هاي ديدم كه قابل گفتن نيست ءجزا
كتاب و همه . همه احترام آنها را دارند ، و رفقايش خيلي انسان هاي بادانش هستند 

 زهمينقدر است  كه ا. كامالً آرام و آسوده مي  باشند . دسترس آنها قرار دارد ه چيز ب
  ،مجردي كه جمالت اغفالگرانه و دروغين اش تمام شده ب. "خانه دور هستند 

در حالي كه  از تيزي و رندي  .  طرفم زندانر ترين جالدان دانستم كه با يكي از مكا
 با لحن جدي  ، سخت خشمگين شده بودم اين خادي محيلو چاالكي و حيله گري

 ضابط " : گفتمگرد به اين نابكار هرزه  ، آشكار ميكردكه خشم و نفرت  بي پايانم را 
رامي و خوشي و  زندان هيچگاه براي زنداني آ .صاحب من همه چيز را مي دانم

دسپلين و . در هر وقت و زماني كه با شد زندان همان  زندان است  .آزادي نمي دهد 
ة رفتن بود ، خود دبا عجله به سرويسي كه آما. " يكسان مي باشد ماهيتاًمقررات آن
 براي گرفتن كرايه " نگران سرويس"  ،وقتي درداخل سرويس نشستم. را رساندم 

  ، من كه رسيدنزديك.  پيش آمد  ، نشسته بود امت پهلويياز فردي كه درسي موتر
 پول ":  را نگرفت و گفت م پول ؛مي خواستم پول كرايه سرويس را برايش بدهم

سيت به عقب فوراً .  "كرايه ترا نفري كه در  چوكي پشت سرت نشسته داده است 
از كرده بود  كه در راه سر صحبت را با من ب  بي عارنگاه كردم ، ديدم همان خادي

 و با لحن توهين آميز و افشاگرانه  قسمي كه ساير اشرا مسترد نمودمپول .  نشسته
ما ني براي كسي رشوه مي دهيم و !  آغا جان ":  گفتم  ،راكبين سرويس هم بشنوند

 قرار گفتة  .در اصل من بايد كرايه ترا مي دادم ، ني كمك كسي را مي پذيريم
تو . وهرم هستي ؛ مگر من هرگز اين كار را نمي كنم ظف اتاق شوخودت كه نفر م

 شماري از . با خشونت و نفرت روي خود را دور دادم "چرا كرايه مرا مي دهي ؟ 
 وقتي . نگاه كردند  راكبين بس روي شانرا دور داده با  كنجكاوي به طرف اين خادي

باز هم . ئين شديم  از آن پامن و ساير راكبينموتر به شهر و آخرين ايستگاه رسيد ، 
همشيره قهر « : وي به نزديكم آمده با لحن يك جوان بسيار مؤدب چنين گفت 

شدي من كدام مقصدي نداشتم خواهرم در كلينيك مركزي  نزد شما كار مي كند او 
 هستي " ننه رقيه " تو برادر  «:  من فقط برايش گفتم .»  مي گويند " ننه رقيه"را 

و و حرف هايش اهميت ندادم و به راه خود روان شدم ؛ زيرا  ديگر به ا.» خوب است 
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 مي دانستم كه خادي ها بنا بر وظايف محوله  به هر حيله و نيرنگ خود را با فاميل 
 و رفقاي سياسي  و كساني بيابندتا به خانة محبوس راه ،  نزديك مي سازند زندانيان 

 اگر موفق  ،و از جانب ديگر. يند  شناسايي نما ،را كه در خانة وي  رفت و آمد دارند
 اگر همچنان ، . شوند خانم و اعضاي فاميل زنداني را به طرف حزب شان بكشانند

 آنان را در اذهان ديگران بمثابه عوامل  دولت و يا از لحاظ موفق به اين كار نشدند ،
امين   - من كامالً به خاطر دارم  كه در زمان  تره كي . اخالقي منحرف نشان بدهند 

 دورة تره " اكسا " كه از زمره اعضاي ، " ننه رقيه"يعني ؛ خادي جالد خواهر اين 
د  تا پرسنل  بوتوظيف شده ،  بود نجيب- ة امين ، بعداً خاد كارمل  دور" كام "كي و 

به  را ... كلينيك  و مامورينآنها راپور  باشد و مركزي را زير نظر داشتهكلينيك صحي
 كاركنان كلينيك را به خاطر م بعضي روز ها كه تما .دهدب  اطالع آن رياست ها

 و خلقي ها خونچكانضد ملي و ثور و روز بلند كردن پرچم 7سالگرد كودتاي ننگين 
را غنيمت شمرده كشاندند ، شماري از آنها فرصت بعضي مراسم ديگر به سرك ها مي

 خود مي ير شخص و چپ به خانه هايشان مي رفتند و به اموپجدا شده خ... ازصف 
 نام آنها را ياداشت كرده براي آمر سياسي ، و چند خدمة ديگر"ننه رقيه"  .پرداختند

 كرده را آمر كلينيك نزد خود خواسته توهين و "فرار "شخص. كلينيك مي دادند 
  آنها را،هرگاه چند دفعه اين عمل را تكرار مي كردند كسان بعضي . تهديد مي كرد 

در .  سمت و سوي سياسي آنان را بيابند   تا اگر بتوانند ، دادنديمورد تعقيب قرار م
صورتي كه شخص مورد نظر كدام وابستگي به كدام حزب و يا سازمان سياسي نمي 

   .ند طور جزائي به كدام جاي ديگر تبديل مي نمود آنگاه او را ،داشت 
  

  : از رياست خاد " امر مالقات " جريان اخذ  -4
  

: ظف براي پايوازان چنين گفت و صاحب منصب مهاي پايوازي  ،در يكي از روز 
 اگر قيد بندي تان تعيين شده مي توانيد عريضه اي ترتيب كنيد و از رياست "

  . " امر مالقات  بندي تانرا بگيريد) خاد ( خدمات اطالعات دولتي 
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تند عريضه را گرف .روز شنبه قطعه عريضه اي ترتيب نمودم و آنرا به  خاد بردم 
دوسيه بندي اينكه  بهانه هيكي دو هفته را ب . "يك هفته بعد خبر بگيريد" :و گفتند

 در همان روز آنجا  . تعيين نمودند راباالخره يك روز.  سپري كردند ،ات را نيافتيم 
قرار غرفه  همان كه در عقب را به يك حويلي ما.   بوددرفتم ، تعداد پايوازان زيا

، براي  ود را از كلكين آن كه به جانب سرك باز مي شدخة كه ما عريض (داشت 
.   آنجا ايستاديم اخذ امر مالقاتي در انتظاربههمه . بردند  ) ظفين خاد مي داديموم

 باز  كه رويش به طرف حويلي خاد بود ،غرفه، يك كلكين ديگر  بعد ار انتظار زياد 
 كه بار دوم   گوش كنيد آرام باشيد نام بندي تانرا  " :  خاديست صدا كرد .شد

تمام پايوازان بدون سر و صدا  منتظر شنيدن نام بندي خود   ." خوانده نمي شود
عريضه ها را كه مي از  بعضي . به خواندن عرايض آغاز نمود خادي مذكور . شدند 
پايواز  .  " ندادند، اجازه مالقات برايترا بگير   بيا عريضه ات":  مي گفت  ،خواند

در جواب مزدور  " ... شدهتعيين چرا قيد بنديم خو ": مي گفت ه يه كردرگزنداني 
ي شده ئ ممكن بندي ات جزا . چرا ندارد چيزي كه الزم ديده اند": اش مي گفت 

  از شنيدن اين خبر قلبم به  ." به اينجا بياورات رايك ماه بعد دوباره عريضه ، باشد 
ريه و گ.  دنه وقت نام شوهرم را مي خوانضربان افتاد و بي صبرانه منتظر بودم كه چ

آرامي و اندوه زياد  سبب نا  كه اجازه مالقاتي برايش نداده بودندازيپريشاني پايو
بعد از انتظار .   مگر كسي را ياراي كشيدن صداي اعتراض نبود؛ پايوازان گرديد ساير

:  آن نوشته بود عريضه ام را گرفتم در. طوالني و تشويش فراوان  نام توخي را خواند 
دان صاحب زندان پلچرخي اگر كدام ممانعتي قانوني نباشد برايشان اجازه ن قوم"

بسيار خوشحال شدم كه بعد از گذشت يكسال  شوهرم را مي  . "مالقات داده شود 
با شتاب به طرف خانه روان شدم و براي اوالد هايم گفتم چند روز بعد مي . بينم 

 دخترم ذوق زده مخصوصاً.  آنها بسيار خوشحال شدند.  مرويم و پدرتانرا مي بيني
 او با پدرش . مادر جان امروز چند شنبه است". : و هر دقيقه مي پرسيد.  شده بود

 مي رفت و به زانويش همان جارش مي نشست او دخيلي انس داشت هر جاي كه پ
ش  اني كه تب زما .وقتي پدرش را بردند از غم و غصه زياد بيمار شد. تكيه ميكرد 

  وقتي نا" واي پدر جان": شديد مي شد  از شدت تب گريه مي كرد و مي گفت 
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 داكتر از روي مهرباني به نسخه  .ش گفتم اآرامي و بي قراري او را به داكتر معالج
 زحل بنت محمد كبير توخي دخترك ": رسمي خود عنواني رياست خاد نوشت 

 هر . است ز گرفتاري پدر خويش بيمار شدهمگر بعد ا ؛ خيلي صحتمند و شاداب بود
 فكر مي كنم مريضي وي از سبب  ،بهبود حاصل نمي كند قدر دوا برايش مي دهم 

 اميد وارم از روي لطف و مهرباني اجازه بدهيد يكبار پدر خود را  .دوري پدرش باشد
را با  خط  داكتر  ."شما در تداوي و بهبود اين طفل با من كمك مي نمائيد .  ببيند

 يكي از مزدوراني خاينيك هفته بعد .  يك قطعه عريضه ضميمه نموده به خاد دادم
 تا سرنوشت بندي تعيين نشده به هيچ ": نوشت عريضه چنين به كشور در پاي 

بعد توسط تلقين داكتر و دلداري .  "صورت  به كسي اجازه ديدن آن داده نمي شود 
 بار  . مثل سابق شاداب و راحت نبود ولي؛ كم كم رو به بهبود رفت ويخودم صحت 

 ، ما همه  ،تا رسيدن روز تعيين شده.  سنگين غم را با من يك جا حمل مي كرد
 مواد مورد ضرورت  مثل هميشه  .آن روز فرا رسيد  تالحظه شماري  مي كرديم ،

 مانند  .شتم و با اوالد هايم رهسپار زندان پلچرخي شديما را در بكس ها گذتوخي
 تا به ميدان پيشروي يمپيمود ها را   سركاي پيادهمشكل  پ به ز هاي پايوازي رو

  تابراي ما اجازه  منصب داديم و منتظر شديمبعريضه را به صاح.  زندان رسيديم
چند سرباز پهلوي هم ايستاده بودند تا كسي از آنجا . دادند كه به داخل زندان برويم 

 در ميداني.  وي اجازه مالقات مي دادنده  بيده بعداًعريضه هر پايواز را د.  عبور نكند
امان و لوازم بندي را  با دقت  ، آنان س سرباز پشت ميز بزرگي ايستاده بودندد چن،

 با مهر دست داشته  رايك سرباز ديگر بند دست هر پايواز.  خاصي تالشي مي كردند
وقتي .  ورت مي گرفت زندان دو جاي تالشي صة درواز رسيدن بهتا.  اش تاپه مي زد

 از سرك عبور كرديم و  بعداً .مدتي انتظار كشيديم، م ياز تپه پيشروي زندان باال رفت
نخستين  اين زيرا ؛ قلبم به شدت ضربان داشت .  ديمي عمومي زندان رسةبه درواز

در دو اتاق بود كه ،  به دو طرف دروازه  .باري بود كه داخل آن دژمخوف را مي ديدم
 اتاق ديگر داكتر مي نشست و دوا هايي كه  درو، پايوازان تالشي مي شدند يكي آن 

با دقت عجيبي بازرسي و كنترول مي را آنها ة  همند ،پايوازان براي زندانيان مي آورد
در درون زندان در . مطابقت دارد و يا نه  نسخه داده شده داكتر زندان  با  آياكرد كه
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 از داخل  همه لباس ها و لوازم آورده شده را. چندين جاي تالشي صورت مي گرفت
 يغذا.  آنها را دو باره به بكس ها مي گذاشتيم  تمام و ما  . مي كشيدندبكس ها

 در  غذا ها پايوازاني كه راه شان دور بود ،. پخته شده را با نوك برچه مي پاليدند 
 ]سرنيزة تفنگ  [ وقتي با نوك برچه.   در اثر گرماي شديد فاسد ميگرديدمسير راه ،

 باكتري ا بي آورده شدة آنها غذا ها،را مي پاليدند  و مواد خوراكه  ساير پايوازان غذا
از همين سبب من يك قاشق با خود مي .  هاي غذاي فاسد شده آلوده مي گرديد

 يگان سرباز مي "  لطف نموده غذا را با اين قاشق بپاليد" :  مي گفتم به سربازبردم و
 قهر و ."!  تو براي ما كار مي كشي ": رخي ديگر با خشم مي گفت خنديد و ب

 را به خاطر زنداني وطن فروشان اين و كنايات زشت و تمسخرآميزبرخورد خشن 
 بودند و از هيچگونه آزار و اذيت دوزخ آنان خداي آن ؛ زيرا كه مي كرديم تحملخود 

 رو بروي اتاق نان خوري -  آخرين تالشي در بين دهليز. پايوازان دريغ نمي كردند 
 به جانب ة آن يك درواز .اتاق مذكور دو دروازه داشت.  صورت گرفت -سربازان 

در آن اتاق دو زن با لباس .  باز مي شد " 2 بالك"دهليز بيرون و ديگرش به راهروي
مي شرميد   از ديدن آن هر انسان شريف تالشي مي كردند كهطوري نظامي زنان را 

 سرباز بعداً.   داخل شديم"2بالك "   بزرگين تالشي به داخل حويليبعد از آخر. 
خانه دهليزي كه در باالي آن شفا(داخل دهليز بالك  رهنمايي كرد  ه ظف ما را بوم

در يكي از اتاق هاي منزل اول  كه ميز و چوكي  براي مالقاتي )  موقعيت داشتزندان
 و منظره "2بالك"مه روشن از ديدن دهليز ني .  داخل شديم ،گذاشته بودند

ه  براي ديدن شوهرم بعد از مدت طوالني ب كه قلبم. به شدت گريستم وحشتبار آن
درجريان طي .  به درد آمد  زندان دهليز وهمناك ، از ديدنشدت در تپش بود

 از يكسالم را كه در فكر اين  بودم كه چگونه سرگذشت  هراس برانگيز ،نمودن دهليز
از .  براي شوهرم حكايت كنم  "مالقاتي"  مدت شايد چند دقيقهدرآن سپري شده ، 

 مĤغازبي و از كدام مشكل زندگي زودتر ، شروع كنم  بخش درد انگيز و رقتبار آنكدام
آيا زنداني شكنجه شده و رنجديده ام توان شنيدن آنچه را كه بر ما در اين مدت . 

 كه خود را در برابر غوطه ور بودم   سوزنده  تفكرالطم ت م؟  به درياي  دارده  ؛گذشت
  اتاق  درونبر احساسات و عواطفم مسلط شده به.  يافتم "مالقاتي اتاق"دروازة  



  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

85 

والد ها  با ا دفعتاً.  مانديممنتظر  لحظاتي. شديم   ايستاده اي آن و به گوشه .رفتيم،
 ديدم كه ور دوقتي از.  "  پدر جانم شكر آمد": صدا كردند هيجان  غير قابل بيان ، 

آرامي ام   بيشتر موجب ناتغيير وي .   بسيار تغيير كرده بود  .توخي وارد اتاق شد 
ش  اطرفه اوالد ها ب .االي پايوازي قبلي را با خود داشت ك توخي بكس .... گرديد
هر يك را به آغوش گرفت و با آنها . بعد از مدت طوالني آنها را ديده بود .  دويدند

 ش دو پايه چوكي گذاشته شده ابه طرف  ميزي كه در دو طرف . بسيار محبت كرد
   . نشستيم به دور آن ميز هر چهار ما  . رفتبود ،

 آدمخواران مسلخ در اين ،  در اين مدت طوالني توخي ظلم و ستمي كهسبباز 
دربدري و بي سرپناهي ،  سبب اعدام رفقاي ما ، از كشيده بود  حرفه ييو قاتالن

دن هيچگونه  ، نرسي ناداري و تنگدستي شانوضع مالي شان ،خرابي ،  فاميل هايشان
كه خود و فاميلش باخيال راحت و بدون  [  رهبر سازمانكمك و مساعدت از جانب

گره با هم  و همه  همه  به آنان ،]كوچكترين مشكل پولي به پاكستان رسيده بود 
 تو يك زن خيلي ها با ":  توخي گفت. شد كه بار ديگر به گريه بيافتم  سبب خورده

.  ضعف نشان ندادي تهيچ وقت در مقابل مشكالت زندگي از خود .شهامت هستي 
.   راه يابدت به اشك اجازه ندهي كه به چشمانهم عهد كن و قول بده كه بعد از اين 

مقاومت خود را حفظ . ليت داري و مقابل اوالد هايت مسئو .راه مبارزه طوالني است
 اوالد ها خوب و صحتمند  و اگر تو .حت خود و اوالد هايت باش متوجه ص .كن

ش سپري خواهم  اباشيد به يقين من اين مدت طوالني زندان را با تمام ظلم و ستم
سربازان باالي هر ميز استاده نمي  .  "  هيچ وقت اميد به آزادي را از دست مده .كرد

 به آهستگي در رفت "ميز مالقاتي" شدند آنان  ظاهراً با بي اعتنايي  از گوشه و كنار
و آمد بودند و تالش داشتند  تا اگر جمله و يا كلمه اي از زنداني و پايوازش بشنوند و 

 به مالقاتي  فوراً، اگر صحبت آنان را خارج از مسايل فاميلي و عاطفي مي يافتند 
مدت  . "مالقاتي تمام شد !  كاالي تانه جمع كنين ": شان خاتمه داده  مي گفتند 

مگر به ؛ زده دقيقه رقم زده شده بود ن پا هر زنداني و فاميل اش صرفاًمالقاتي براي
 گفت  به مالقاتي ما بعد از شش و يا هشت دقيقه  سبب جمالتي كه توخي برايم 
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 خود بلند كودكم از جاي من و دو با يك جهـان نا اميدي و تĤثـر.  خاتمه دادند
   .شديم 

 را با سربازان وقت مالقات وي،  رد اتاق مالقاتي مي شدوا زنداني زماني كه
  يا 7بعد از .  خود بندي هم ساعت خود را مي ديد  . مي كردندياد داشتپايوازش 

 كه وقت مالقاتي شان پوره شده زود تر كاال زندانياني " :  دقيقه صدا مي كردند10
 زندانيان در جريان اينكه  . " ! ي خود را تسليم شوند و به طرف دروازه حركت نمايند

 با آهستگي با آنان صحبت  ،يوازان خود مي گرفتندالباس و مواد آورده شده را از پ
.  اتاق را ترك مي گفتند  با پايوازان شان ، خدا حافظي و بعد از، هاي هم مي كردند 

ت در حالي كه همه رابا دق( به پايوازان به نوبت ، وقتي بندي ها از اتاق مي رفتند 
مجردي كه از اتاق ه بما  . اجازه بيرون شدن از اتاق را مي دادند) زياد مي نگريستند 

بعد از تالشي . رفتيم ، خارج شديم داخل همان اتاقي كه در اول تالشي شده بوديم 
 . اجازه بيرون شدن از دهليز زندان را دادند  ، ما هاي دستة تاپكنترولمجدد و

 را  "2بالك " مستطيل شكل  بزرگ و حويلي ،باجسم كوفته شده و فكرآشفته
 راه ميان   ، و به طرف دست چپ برگشته ،پيموده از دروازه آن بالك خارج شديم

 را پيموديم و بعد به طرف دست  ] و  زندان دايروي1ك ، بال2ك بال[سه بالك 
وازه عمومي زندان پلچرخي روان شديم و  در به سوي ، به جانب شمالراست پيچده

  . در كام اژدهاي استعمار رها كرديم  راخود كس ينزترعزي
 خود را ند ،بود در رفت و آمده   ها عمومي تا سرك كه در آنجا  سرويسة    از درواز

 كردن يك چاينك چاي را هم آمادهتوانمندي  ،  رسيديموقتي به خانه .   ....يمدنرسا
پيش از آمدنشان  اقالً، تند  خود كس و يا كساني داشة خاندرپايوازاني كه . نداشتم 

 ي را كه پيموده بودند تا خستگي راه  را آماده مي كردندآنهاچاي و غذاي به خانه ، 
 مگر با يك جهان تأسف كه ما هر سه  ؛  شودبر طرف مشكالتي كه ديده بودند ، و

   .... هيچ كسي را در خانه نداشتيم 
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  راسي استعماري، و بروك) رال گل آقـا جن( مزدوري بنام   - 5
  :  پايـواز با زنداني "اجـازه مالقـات"        

  
براي گرفتن امر را قانون جديدي دولت مزدور  ، يبعد از سپري  شدن مدت

 بر روي آن تاپة خاد زده عريضه هاي چاپي كه :  تصويب نمود وآن اين بود"مالقاتي"
مجبور بودند تا عريضه  پايوازان . شده بود ، باالي عريضه نويس ها فروخته مي شد 

يضه عر"هر شدة  خاد را از عريضه نويسان بخرند و آنگاه عريضة شانرا  توسط همان م
 آنرا به  ،بعد از تكميل عريضه آنان.  كه با خاد ارتباط داشت، بنويسند "فروش

كه در عقب تعمير وزارت   باالي شعبه اي، شعبه مربوطه خادرياست خاد مي بردند 
 پايوازان عرايض شانرا به آن شعبه مي . امر صادر مي كرد  ؛ت داشتماليه موقعي

 يك "   :مي گفتند،  آنها ة عريضاخذ بعد از فرد يا افراد موظف آن شعبه ،. بردند 
اد همانطوري كه وطن فروشان خادي پرچمي رياست خ. " هفته بعد خبر بگيريد

 "شعبة ( هاي اين شعبه  پايوازان را عامدانه سرگردان مي كردند ، خادي صدارت
 به ": مي گفتند آنها بعد از گرفتن عريضه . نيز چنين مي كردند  ) "اخذ امر مالقاتي

   ." ! ضر باشيداوقت معين در اينجا ح
شمار زيادي .  يك ساعت پيش از وقت معينه  به آنجا مي رفتم  معموالً، من 

در برابر آن دفتر صف بسته ن زايواپاباز نبود ؛ مگر دفتر . ي ديدم مپايوازان را درآنجا 
  اينكه كارمندان وي سرك ايستاده مي شديم تا ر برروز معينه در آن ما همه ،. بودند 

 در حاليكه[ خادي پوچ مغز يك  بعد از انتظار زياد .  مي آمدندمذكورخاد به دفتر
ي كرد و با غرور احمقانه امر م مي آمد ،]  را در دست داشت  عرايض پايوازانةدوسي
 وي در پيش روي ما  قرار گرفته مي گفت  ." لين شويم") مانند اطفال مكتب ( كه 

حيرت زده به اين سو و آنسو ديده  در پي  اين مزدور  . "  ! بيائيد سرم از پشت": 
بعد از مدتي .  كه ما را به كجا مي برد بي ننگ روان مي شديم ، و نمي دانستيم 

(  وطن فروش بزرگ  دروازه ارگ رياست جمهوري  جانب بهمتوجه مي شديم كه 
برابر دروازة  ارگ كه مي رسيديم ، اين ناكس ، باز امر مي  در .در حركتيم ) كارمل

 [ "دست نشانده"تالشي بسيار دقيق از دروازه ارگ بعد از. كرد كه ايستاده شويم 
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رياليزم بلي ، دست نشانده اي كه هيچ فكر نمي كرد ، ورق بر مي گردد ، و امپ
جنايتكار امريكا افغانستان را اشغال مي كند و خون ده ها هزار مردم اش را مي ريزد 

می " قدرت " و دست نشانده اش حامدكرزي وطن فروش را درهمين ارگ بر اريكة 

وقتي پله هاي زينه  .  شديم روان مي"قصر گلخانه "مي گذشتيم و به جانب ] نشاند
) دقيقاً( در آنجا براي دومين بار. شديم  مي هنمايي  ري اتاق كرديم  بهمي را طي 
اندكي دورتر از ميزي كه در پشت آن يك  (بعداً در گوشه اي آن اتاق   شده تالشي

از روي ضه را يعرقطعه چند  شخص مذكور  .ايستاده مي شديم ) مزدور نشسته بود 
 اتاق  را به ما وي . موظف مي داد  نفرآنها را به  ،  بعداً خواندميزش برداشته مي 

  همراهي مي كرد ، و عرايض را باالي ديگر كه در آن جنرال گل آقا نشسته بود
 معموالً  او ،شديممي داخل اين خاين ملي  به اتاق  هنگامي كه  .ميزش مي  گذاشت

 نام  ميزش را مي برداشت وعرايض باالي بعداً .  "  به چوكي بنشينيد" :  گفتمي 
 ، آنگاه "  بلي من هستم ":  پايواز بندي مي گفت   .خواندمي ا بندي و پايوازش ر

 اگر ": اد مي نوشت ـت خـواني  رياسـ عن ويعريضهة در گوشاين وجدان فروخته 
 ، بعداً عريضه را ". كدام مشكلي قانوني در ميان نباشد امر مالقات برايش داده شود 

كرد ، گويا  باين شكل مي  هم مي حابرخي از پايوازان مزبا  [ به دست پايواز مي داد 
  وي  اتاقة پايواز را از درواز ،ظفونفر م] .  خواست خودش را توده اي  نشان دهد

ظف مي و خادي م ،برديم  به خاد مي دست داشته را كه  عريضه ... .نمودمي خارج 
ه   ب بار ديگربعد از يك هفته انتظار كشنده كه . "هفته بعد خبر بگيريد يك": گفت 

 توسط يكي از   آن را كه در پاية هر پايواز عريض ،رياست خاد مراجعه مي كرديم
 [نوشته شده بود رياست هاي خاد عنواني قومندان عمومي زندان پلچرخي 

 پلچرخي نباشد اجازه مالقات برايشان بدهيد ر زندان دصورتي  كه كدام ممانعتيدر"
  در صورتي كه احضارات  مي رفتيموقتي به زندان پلچرخي.  به وي مي سپرد  ] "

 با زنداني ، بعد از گذشتن از چند در و دروازه و تالشي و گير و دار زياد نمي بود ،
  . خود مالقات مي كرديم 

 براي گرفتن امر مالقات  ، جنرال خاين به وطن اين در يكي از روز ها كه نزد
واند ، با نوعي مهرباني رذيالنه  هنگامي كه اسم زنداني و پايواز را مي خ او،رفته بودم 
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 از كجا مي را خرچ خانه و مصارف ات ؟   چه مشكل داري":  از پايواز مي پرسيد اي
  وضع نابسامان از مشكل زندگي و خرابي  ساده انديش پايواز كدام  وقتي"؟  كني

درحالي كه موجي از خندة تمسخر آميز به   ،شكايت مي كردخود اقتصاد فاميلي 
مي  ، شوهر آن خانم را مالمت نموده  ال دهان كثيف اش نقش مي بستگرد گود

 اگر بندي ات با دولت انقالبي مخالفت نمي كرد تو بيچاره دچار اين ": گفت 
با اين گفتة احمقانه  خيال مي كرد مي تواند  ميانه آن زن  . "مشكالت نمي شدي 

ي ديگر فكر مي كرد وي را به بي پناه را با شوهر زنداني اش خراب  سازد ؛ و از جانب
ايوازان بي پ كمك اقتصادي دولت انقالبي به " وعده هاي دلخوش كنتار خام  

 تدارك  دست نشانده  را به جانب دولت زندانيزمينه تمايل فاميلببندد و  "بضاعت 
 از آنجايي كه  مشخصات زنداني و  (وقتي  عريضه مرا از روي ميزش برداشت . ببيند
  :  مرا مخاطب قرار داده گفت  آنرا خوانده بعداً) شده بود عريضه درج پايواز

چون كار مي كني و معاش خوب داري ،  تو كدام مشكل نداري  !خانم توخي "
  ."  شما كدام كمكي نمي شد  به  نمي داشتي همو اگر

 را هرگز " دموكراتيك خلق "باند  خاين و ميهن فروش اعضايكه زخم زبان نم
"  از زبان يك مزدور آنهم- چنين جمله اي اهانتبار شنيدنشته بودم ، بي جواب نگذا

با آوازي كه   كردهرا به خود و جنبش انقالبي كشور خود اهانت تلقي -  "بلند پايه
  :پرداختم   ش چنين، به پاسخ مي ساختآشكار  م رانفرت و انزجار

امر  " اخذ جريان چون  ،من اينجا به خاطر كمك خواستن نيامده ام « 
مثل ساير پايوازان براي ، من هم  نمائيد  مي تعيين آنرااست كه شما "مالقاتي

    .»  نه براي كمك خواستن از شما،آمده ام اينجا گرفتن امر مالقاتي 
 در آن اتاق حضور داشتند ي كه پايوازان . تغيير نمود مفتضح  بد سگالِرنگ اين

 اين ستم تعجب . نگاه كردند به طرفمي آميخته با اضطراب و دلسوزيبا تعجب
  و فرومايه"بلند پايه"اين وطن فروشان كمتر كسي با كه  ي اين بودبه خاطر ديدگان

  .  اينطور برخورد مي كرد
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بعد از ، ي مسلط شده د به زو،غرور ضربه ديده اش  بر، مزدورخاين و جنرال 
ي نوشت و آنرا  چيز ام عريضهبر روي  وش را از روي ميز برداشت امكث زود گذر قلم

  .  برايم داد
 فكر مي .از اتاق خارج شدم  -  كه چه نوشته-  بدون آنكه عريضه را بخوانم

 از زماني كه .  ... و منصرف گرديده"مالقاتيامر"كردم كه به خاطر واكنشم از دادن 
در  .  م عريضه را باز نمود ، به سرك رسيدمارگ كثيف كارمل دست نشانده برآمدم و

  :  نوشته بود ينآن چنپاي 
  . " اگر ممانعت قانوني ندارد  اجازه مالقات برايش داده شود "

 من؛ عكس العمل هاي زندانيان در اشكال مختلف . مدتي بدين روال گذشت 
 آنان در زندان ، عكس العمل نهاد هاي بشر دوست دركشور جمله اعتصاب غذايي

  سببديخواه ما ، همه و همه ، مردم آزا و نظرات هاي غربي ، عكس العمل پايوازان
  .ذ گرددف وضع و نا"قانون پايوازي و مالقاتي" كه  گرديد
 كه در آن  داده شدترتيب  ومنداني زندان پلچرخي فورمه هاييجانب قاز

پايوازان مي توانستند با اخذ همين .  چاپ شده بود  ويوازيپانام  مشخصات زنداني و 
 نمايند بار  به زندان آمده  با زنداني خود مالقات در هر ماه يك  ، " فورمة مالقاتي "
 ة لباسها و ظروف مواد خوراك.  وي بسپارند را به زندانيمواد مورد ضرورتهمچنان  . 

مدت .  از زنداني خود گرفته بودند ، با خود ببرند در پايان مالقاتكه ماه قبلي 
  . دقيقه به نيم ساعت  اضافه كرده بودند 15مالقات را از 

  مالقات اجازه به فاميل زنداني  هر شش ماه يكباردر  ،بعد از تعيين قيد زنداني
 ديده مي  را دو مرتبه زندانيان خودصرفاً پايوازان  كه در يك سال  ،داده مي شد

 مالقات براي ةاجاز  در سه ماه ماه سهاًمدت ها اين روال ادامه داشت و بعد. توانستند 
يك سال چهار دفعه  بندي خود را ديده مي ردوازان پاي.  داده مي شدپايوازان 
در چنين  كه صورت مي گرفتيكبار ، مالقات در هر ماه  ،  بعد از مدتي .توانستند
 مواد مورد  ، مالقاتپايان مالقات كرده و هم در انپايوازان هم با زندانيصورتي 
   .  مي سپردندآنهارا به  زندانيان ضرورت
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    سرك كي ها بودند ، وپايوازان چرا به  نويسان روي  عريضه - 6
  نزد آنها مراجعه مي كردند ؟       

  
  :به بندي دارها چنين هدايت داده بود خاد 

عريضه نويس ها مي باشد ، شما همگي تان  تاپه شده اي كه پيش عريضة در «
عريضة تانرا بخريد و توسط همان عريضه نويس ، عريضة ، بايد از همان عريضه نويس 

آنها كارشان عريضه نويسي است و مي دانند كه چگونه مطلب تانرا با . انرا بنويسدت
شما هر كدام تان هم خط هايتان خوانده نمي شود و هم مطلب  .خط خوانا بنويسند 

ف مي ـه تان تلـت ما را در خواندن عريضـتانرا به درستي نوشته نمي توانيد و وق
  »كنيد 

 نزد  ) عريضهن به خاطر نوشت(مفرط  و خستگي راميا آ با ن ،روزي از روزها
 " عريضه نويس  ."برايم عريضه اي بنويسبرادر ": از وي خواستم عريضه نويس رفته 

 من خودم عريضه ام را نوشته ام ":  گفتم . " درمورد چه است؟ " : با تعجب گفت
تعجب .  عريضه نويس پذيرفت. "بنويس آنرا برايت مي خوانم تو آنرا روي ورق چاپي

 " : م برايش گفتبا مهرباني . كردم ؛ زيرا وي جملة دلخواه خود را در عريضه نوشت 
 تو چرا جمله ام را تغيير دادي،  خودم عريضه ام را با خط خوانا نوشته امبرادر ، ببين 

 دماغ نكو خط پاي گنجشككت زير هم  برو اينقدر سر":  او با عصبانيت برايم گفت "
مثلي كه مورچه را به رنگ غوطه كرده و روي كاغذ گذاشته باشي نظر خودت آمده 

ش  ا از دستكاغذم را باسواد را ناديده گرفته اهانت اين نادان نيمه.  " برودراه 
 او با همان  ." توسط تو نمي نويسم قطعاً را د خوة من عريض": گرفتم و گفتم 

يسم و يا ننويسم  پول  عريضة تو برايم مهم نيست كه بنو": يت قبلي گفت بانعص
.  پرداختم اش را عريضه چاپي را پاره پاره كرده پول . " ! بده ورق باطل شده ام را

 ريش پيش عريضه نويس.  گفت كه به آن توجه نكردم  چيز هاييعريضه نويس 
عريضه ام را در  ":  گفتم مراجعه كرده  ، وي نشسته بوداز اندكي دورتر سپيدي كه

 عريضه نويس دومي هر قدر كه سواالت بي ربط و دور از متن  ."  !ورق چاپي بنويس
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چيزي كه برايت مي هر ،  پدر جان" م به جواب وي چنين گفت ،نوشته ام  نمود
.  "دوباره باالي وظيفه ام مي روم كه ناوقت نشود،  وقت اضافي ندارم !   بنويس ،گويم

 بر روي عريضه چاپي  ام به كاپي كردن از متن نوشته با بي ميلييدپمرد ريش س
    .نمود آنرا برايم مسترد  كه تمام شد ، بعداً.شروع كرد 

 از  :مفيد بودخادي ها   از بسا جهات براي اننوشتن عرايض توسط عريضه نويس
 عريضه نويسانجمله اوراق تاپه شده را كه قيمت آن ناچيز بود به قيمت  زياد باالي 

در ( هزاران پايواز .  هنگفتي به جيب مي زدند  و از اين راه پول هاي ندمي فروخت
 " عريضه نويس" نزد  و نوشتن عريضه" مالقاتيةعريض"خريد  به خاطر )هربارمالقات

 همكاران خاد بودند از طيف هاي مختلف ةاينان كه از جمل. مراجعه مي كردند  ها
 از صوصاً مخ؛دست آورده را به خاد راپور مي دادند ه مراجعه كنندگان اطالعات ب

بندي دار هايي كه از اهالي اطراف و پيرامون كابل بودند و يا از واليات كشور به كابل 
 گير كه آتشِدر آن زمان . آمده به خاطر نوشتن عريضه نزد اين جاسوسان مي رفتند 

 نان اين "، طور معروف  شعله ور بود و كشتنشكنجه كردن  وو بردن وگرفت
 تمام آنان را خاد جذب كرده و براي گرفتن راپور از . "جاسوسان به روغن تر بود 

از عريضه نويس تا جارو .   بودساخته ظفو م و ساده انديشمردم  مظلوم و بيچاره
  گدا هاي روي سرك ، ها ، خدمه هاي شفاخانه ،پياده هاي دفاتر ؛كش روي سرك 

 و سلماني  ، اكثر سلماني هايي كه دكان داشتنددست فروشان دوره گردشماري از 
 كه تمام كسانيهايي كه اسباب و لوازم  شانرا بر روي سرك پهن مي كردند ، و 

در همه جا .  با خاد ارتباط داشتند  داشتند ؛"رهنماي معامالت خانه "دكان هايي 
وقتي دو نفر را مي ديدند كه با هم صحبت مي كنند ، . مردم را زير نظر مي گرفتند 

 اش را در سر چهار  وظيفه استخباراتي روي سرك عينك فروششخصي كه در نقش
 بار دور و بر  ن چندي ، مي كردء اجراراه ها ، اينطرف و آنطرف پل ها و روي سرك ها

  عينك هايش را تبليغ مي نمودو كمياب بودن ي  ارزان  وبت كنندگان مي گشتحص
تا از  متن گفتار  .يي دور بر آنها مي گشت و با اصرار پول تقاضا مي كرد ، ويا گدا ها

  كه صحبت آنها در موردندوقتي بوي مي كشيد . فهميده بتوانند اگر چيزي شان
  تا آنند را توظيف مي كردارتباطي خود دولت است  نفر سياست و يا در مورد
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 را به جريان اً بعد. نمايد كه بعد از پايان صحبت به كجا مي روند   را تعقيباشخاص
  .  گزارش مي دادند خاد

پشتني تجارتي " ، "دافغانستان بانك" در پيش روي عريضه نويسان  اكثراً
 تمركز  و مسجد پلخشتي وزارت عدليه، "  واليت كابل" ، "يشاروال" ، "بانك

مردان و زنان ساده دل را  با قصه پردازي هاي دروغين خود  افسون مي  . داشتند
 در دستگاه قضائي داشتند ، و با كردند  و با شناختي كه از اين و يا آن مامور دولت 

  .ده ها ترفند ديگر  اسرار ناگفته آنها را مي گرفتند و به خاد انتقال مي دادند 
  

   زنداني، به ة داكتر زنداننسخه دواي تجويز شدسخني در مورد  -7
  : آن به پايوازسپردن  و      

  
يضي ام در آن  رسيد و مر پايوازياتفاقاً روز  ،يك روز زمستان كه مريض بودم

 از خيرخانه به زندان پلچرخي به مشكل زياد خود را .روز شدت بيشتر اختيار كرد
  را آورد  سرباز دوباره آمد و نسخه اي ،وقتي لباس و لوازم بندي ام را بردند. رساندم 

 و "ي بيوتيكنت ا" وقتي ديدم.  كه توسط داكتر زندان براي توخي داده شده بود
 با خود گفتم هر طوري كه باشد بايد ، روي نسخه نوشته شده ري ديگچند قلم دوا

 را پيش سرويس رساندم د از آنجا با تالش زياد خو . امروز  دوباره بياورم همين دوا را
 براه "جاده ميوند"و بعد از آنكه در شهر رسيدم  از سرويس پائين شده به صوب 

بعد از آنكه اندكي . مي نشستم  آنقدر سرفه ام زياد  بود كه بر روي سرك  .افتادم
 به چند  .راه خود ادامه مي دادمه باز زمين بلند شده  دو باره حالم بهتر مي شد 

 سر انجام  . دو قلم دوا را داشت بقيه را نداشتندي يكاگر يك دواخانه ، .  رفتماخانهدو
امن   ب.ه ها كه به آن مراجعه كردم ،  صاحب آن مرا  مي شناخت  دواخانيكي از 

 خواهر جان  شما اينجا پيش ":  وي گفت . نسخه را برايش دادم  .سالم و عليك كرد
بخاري بنشينيد من مي روم دوايي را كه در اينجا موجود نيست از دوا خانه ديگر مي 

 از دواخانه  وي فوراً" اگر زودترك بيايي كه من به زندان مي روم " : گفتم . ". آورم 
با سپاسگزاري فراوان .  دوا را باخود آورد برگشت وي دوباره  بعد از مدت.خارج شد 
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 كدهسر انجام به آن ظلمت.  روان شدم  وشتابان به جانب زندان،ادويه را از وي گرفتم 
 برادر جان من خيلي مريض هستم  دوا ":  گفتم  عذر كرده مزدورنزد سرباز. رسيدم 

وقتي او ديد كه خيلي مريض هستم را براي بندي ام برسان  را آوردم لطف نموده اين
 براي  لحظه اي  عاطفه بشري -  ممكن به فكر خواهر و يا بستگان خود افتاده باشد-

 بدون گپ و سخن دوا را گرفته با خود به داخل آرامي وبه  . در وجودش زنده شد
 ، گذاشته بود شمار پايوازان رو به كاهش  ،چون هوا  رو به تاريكي ميرفت. زندان برد 

حتماً آنرا براي  ،  نسخه عاجل است با خود گفتممنتظر برگشت آن سرباز نشدم 
 به  دور و درازبعد از طي راه. خود را با عجله به سرويس رساندم . توخي مي رساند 

 به بخاري تكيه كردم ،از بس سردي هوا  سراپايم را كرخت ساخته بود. خانه رسيدم 
و من   ، كه بخاري گرم  است گرديدم متوجه ،شد لباسم دود باالة زمانيكه از گوش.

  .هنوز گرم نيامده ام 
 سنگين ر به تنهائي كوله باي كهكساني كه فاميل دار بودند نسبت به كسانوضع 

همين  اپايوازان  باكثريت .  داشت تفاوت ، ندگي را بر دوش مي كشيدمشكالت زند
مواجه شده ه گونه اي ديگر  ب،ي كه من با آن دست و پنجه  نرم مي كردم مشكالت
  :  ، همواره اين سوال ذهنم را اذيت مي كند  با  يك جهان تأ سف.بودند 

كه استعمار  روزها و ماه ها و سال هاي پايوازي را   تلخة خاطرتا كنون چرا 
 ات بر روي صفحروس و نوكران خلقي پرچمي و خادي آن بر آنان تحميل كرده بود ،

   ؟د كاغذ  ترسيم نمي نماين
 تداعي آن روز  نمي خواهند كه نيست به سببي عدم توجه به اين امر مهمآيا

آنان را اذيت   ؛ در اذهان شان آفرين هراس برانگيز و اندوه،بار ت دهشدشوار وهاي 
 خلق و پرچم و باند گري از  ظلم و ستم و جنايات  ء افشاو از همين خاطر به.  نمايد
 ، و يا كدام علت و سبب ديگر نمي پردازند - ن روس  اين بي ننگ ترين مزدورا- خاد

  .در كار است كه من از درك آن تا كنون عاجزم 
 ما را  بند بند وجوداين مزدوران بي عار ،  و اهانت تيغ خشونتدر هنگامي كه 

 كه  اكنون ؛مي آنرا تحمل كرد بناچار و بر هر جدار آن نمك مي پاشيد ؛مي بريد
  در خدمت تجاوز امپرياليزم و خود فروختهايگان جنايتكارتعداد زيادي  اين فروم
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 اين وطن فروشان از بيان  جنايات و خيانت هاي  امريكا قرار گرفته اند ، چرا غارتگر
  ؟ دريغ نمائيم 

  ! پايـوازان همدرد و زجر كشيدة آن دوران سياه 
وشتن اين و با تحمل زجر در هنگام ن ساختن اعصاب نا آرام با  - ولو -بيائيد  

  " دموكراتيك خلق "خاطرات ، كه بخش از تاريخ  جنايات باند مزدور و وطن فروش
خاين به وطن و مردم را فراموش ناشدني  آن باند  ظلم و استبداد ،جناياتاست  ، 

نسل ، همچنان خبرند جنايات آنها بابه آگاهي مردمي كه كم و بيش از   و ،بسازيم
  ، اندكه در كشور  مرتكب شدهيران روسي ج  اين اتجناياكه به يقين از ، جوان 
و دين خود را در برابر مردم و   ؛ بيفزائيم ،چيزي نمي دانند و يا كمتر مي داننداصالً 

  . تاريخ كشور خود اداء نمائيم
  

  :يك هفته برف باري متواتر مشكالت ناشي از ويپايوازروز   -8
    

 و  تمام سرك ها و كوچه ها . باريد پيهم ميدانه هاي برف.  آخر ماه جدي بود
وز در همان ر. پوشيده از برف بود ... بام هاي شهر كابل و كوه هاي اطراف خيرخانه و 

مي دانستم كه راه پلچرخي و دشت آن   .  رسيدها نوبت پايوازي زندان پلچرخي
 در هنگام برف و  و زمين  پر از خاك آننسبت به ساير نواحي زياد تر برفگير است

موزه هايم را  از همين سبب . باران  نرم شده به مردابي از الي و گل مبدل مي شود 
 رابر و يا چرم سخت را ميخ موزه ام به كف "  :موچي برده برايش گفتمپير مرد پيش 
ات  اگر من اين چرم ها را بر كف موزه ":  موچي گفت " بر روي برف نيفتم كن تا

ر ـ مگ؛دانم   مي جان پدر" : م برايش گفت"د ل موزه ات خراب مي شوكميخ كنم ش
 ."  ؟ كجا مي روي":  گفت كنجكاويتعجـب وبا  ." نباش  آنلكر شكـو در فـت

از من .  اندوه اي نمايان گرديد مرددفعتاً در چهره پير  " محبس پلچرخي ": گفتم 
   ."؟ ت  كي اس": پرسيد  باز هم .  "! بلي ":  گفتم ."  ؟ بندي داري": سوال كرد 

با تأثر فراوان و با .   حلقه بستش ا چشماندر اشك ."  است شوهرم": گفتم 
پيرمرد  " سال 16 ":  گفتم " چند سال حبس اشرا كشيدند ":  پرسيداحتياط از من
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 تا به  را بردند جوانم پسر" : رنجديده راز كشنده اش را برمال ساخته اظهار داشت
 كه اضافه تر ميل داشت او . اشك اش فرو غلتيد  ." زنده و مرده اش گم است حال 

د ، با آنهم  با آنكه قطرات اشك از نجابت و صداقت اش حكايت مي كر.سوال كند 
نگذاشتم كه در مورد من و شوهرم .  احتياط با وي برخورد كردم بيشتر گپ نزدم و با

 چه وقت ،وم  مي ر،پدر جان كار دارم "گفتم : با صميميت . بيشتر كنجكاوي نمايد 
 دو ساعت بعد بيا و آنرا " :  گفت موچي پير با دلسوزي "موزه ام را تيار مي كني 

   . "بگير 
در پيش با بكس هاي سنگين راه دشوار زندان را  - مثل ساير روز ها  -فردا 

مثل هميشه لباس و لوازم را . جايي نيفتادم  در مگر؛ بود  زيادي باريده برف . گرفتم
رفت و ي درپايوازان زياد. دوباره به طرف خانه روان شدم  . فرستادمبراي شوهرم 

چون هوا .  سرويس  نيامد  ،هر قدري كه انتظار سرويس را كشيديم.  بودند برگشت
دو " پاي پياده به جانب  .همه وارخطا و ناراحت شديمما   ،تر شده مي رفت تاريك

،   برداشتند كه مييچند قدمهرز  بعد ا شماري از پايوازان.   روان شديم "راهي پل
بيشتر به نظر   پايوازان  افتادن و برخاستن در اينطرف و آنطرف  .افتادندبرزمين مي 
كه پسرش را جالدان خادي كشته  موچي  پير مرد از . من نيفتادمولي مي رسيد ؛

ر  آنجا هم موت، در رسيديم "دوراهي پل"وقتي به . غياباً اظهار سپاس كردم ؛  بودند
م من فكر كرد.  ايستاده نمي كرد ؛ ولياز طرف شهر سرويس مي آمد . سرويس نبود 

  ،وقتي يك موتر بيايد نفر زياد است،  انتظار سرويس بمانم به اگر بيش از اين ،
  مي آيد و يا نهبه موتر بعدي هم اطمينان ندارم  كه. ممكن  به موتر باال شده نتوانم 

،  شد ه كه ايستاد" پل دوراهي" در نزديك  ،مد؟ يك موتر كه از طرف شهر آ
 شماري زيادي از آنان بر  . آن هجوم بردند دروازةهمه به طرفپايوازان منتظر ، 

 بكس همينكه  . من هم دويدم و خود را به دروازه سرويس رساندم.زمين خوردند 
زياد دراز به ناچار دستم را به سرعت  . شد حركت  در موتر ،خود را به موتر انداختم

شدت تكان مي ه  اين مرد بي غيرت پاي خود را ب.م كرده از پاي يك نفر محكم گرفت
 او خليفه موتر ": راكبين موتر همه در تشويش شده صدا كردند  . داد  تا من بيفتم 

وان متوجه خطري كه مرا تهديد  موتر" ! وان اين زن از موتر مي افتد ايستاده كن
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 اين مرد و خود را به داخل موتر كشيدم من .  كرد ايستادهتر را فوراً مو .مي كرد  شد
كساني كه عمل .  نثارش كردم سخن سخت ساخته چند مخاطببي احساس را 
 اين انسان جبون.  او را مالمت نمودند  واز من حمايت كردندند ، زشت او را ديد

 اين خانم مرا ش را بخواهيد من ترسيدم كه ا راستواهللا ": شرمسارانه  چنين گفت 
پايه دان "وقتي ديد كه موتر بير و بار و . با خود يكجا از موتر در حال رفتار نيندازد 

 من از زندان بي همت ":  گفتم در جواب وي چنين. » است چرا باال شد "كشال
 از ترس اينكه در  ،چون تنها هستم و هوا تاريك شده و برف هم مي بارد،  مآمد

 در م خرد سالاوالد دو  .بناچار خودم را به خطر انداختم،   نمانم تنهاهمين دشت
 اين وضع " مي ترسند  آنها وقتي شب شود ،كسي در خانه ندارم،خانه تنها هستند 

نترول ك احساساتم را دشوار و رقتبار و ترحم برانگيز آن چنان برمن اثر كرد كه
 شنيدن سخنانم متأثر ن موتر بعد ازيراكب. به گريه افتادم بي اختيار نتوانسته 

  .  به اين دولت مزدور نفرين فرستادند  ،چشم و چهرهحركات سر و  با وند دگردي
به تشويش افتادم كه اگر ، وقتي سرويس به آخرين ايستگاه  نزديك مي شد 
 و يا اگر كسي از آنجا به م ،اين سرويس دوباره به طرف شهر حركت نكند چطور  كن

 از همين  . تنها بمانم  چه خواهد شد"دو راهي" ةنطق شهر نرود و من تا مجانب
 برادر جان آيا  سرويس ":  پرسيدم "نگران سرويس" از  .سبب بسيار نا آرام  شدم

 از يكي  از زندان آمده بودند و چند تني كه"طرف شهر خواهد رفت ؟ ه تان دوباره ب
 خواهر بي غم ":  گفتند ، چنين دو ايستگاه پائينتر از سرپل به موتر باال شده بودند 
 از شنيدن سخنان ."نمي مانيد اباش ما هم دوباره طرف شهر مي رويم  شما تنه

 سرويس به آخرين ايستگاه وقتي. دكي آرام شدم  ان، هموطنان باغيرت و با دردم
 به موتر ايستگاه آنچند نفر محدود از،  راكبين از آن پائين شدند .توقف كرد رسيد ، 

 به شماري زيادي كه منتظر موترسرويس بودند ،وقتي به سر پل رسيديم . باال شدند 
به هر رو ، با همان . راكبين در موتر بسيار زياد شده بودند  . بردند  هجومآنجانب 

 . بجه شب را نشان مي داد 9 ساعت . به خانه رسيدم  سر انجام  مشكالت هميشگي
ما  ةهمسايخانم  .چار ترس شده بودند د اوالد ها هوا كه رو به تاريكي گذاشته بود ،

كه از اهالي پنجشير بود و همديگر را خواهر خوانده بوديم ، زني بود بسيار باغيرت و 
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اين زن مهربان و دلسوز كه متوجه نيامدن من شده بود ، براي اينكه  . با شهامت 
 كه  بود دخترش را نزد آنها فرستادهدختر و پسرم در خانه تنها نمانند و نترسند ،

   .نگردند دچار تشويش نم  از دير  آمدناحساس تنهائي ننمايند و 
  

  :ارات در زندان پلچرخي و برخورد ضد انساني با پايوازان حض ا-9
  

  " 1 درجهاراتحضا "  را درچنبر زندان پلچرخي طوالنيباز هم براي مدتي
ة سرم را در چند دفعبه خاطري كه پ، رات پايان يافت  احضازماني كه . قرارداده بودند

وقتي آنجا .  اين بار او را هم با خود بردم ،پايوازي به ديدن پدرش نبرده بودم 
فقط  ": گفت موظف صاحب منصب .  بعد از انتظار زياد نوبت به ما رسيد  ،رسيديم

 مدتي زيادي مي  شوهرم":  گفتم  ."كه به داخل برود يك نفر را اجازه مي دهيم 
 چيزي ": در جوابم چنين گفت اين مزدور   ." ... ش را نديده استشود كه اوالد هاي

 ياخودت برو و يا  ،اجازه مي دهيم خوش باشيد مهمي نيست همين كه به يك نفر
سامان و لوازم را پسرم  به تنهائي برده نمي تواند   ": گفتم با لحن آرام  ."پسرت برود 

اين  ."  ...مواد آورده شده مشكل استو براي خودم نيز به تنهائي انتقال اين بكس و 
انگشتان اش را كه  آلوده به خون  زندانيان   و عصبي شدوطن فروش خادي دفعتاً 

قرار باشد كه  ":  او را تيله نموده گفت هروي سينه پسرم گذاشت بر  ،بودآزاديخواه 
ت  پسرم مش ."مگر من بچه كبير توخي را نمي گذارم كه برود ، همه مردم بروند 

 هش را گرفت ا دستبا شتاب   .هاي خود را محكم كرد مي خواست بر او حمله كند
 اگر او را يك مشت مي زدي فوري پسرم ":  گفتم  برايشم و بردتر ازآن جادوركمي 

 به همين بهانه .توهين كرده است  مي گفت كه به فورم و نشانم دست انداخته و مرا
جا بنشين تا ببينم اگر خواهرت را اجازه دادند  همين  ،ترا به داخل زندان مي بردند

 . "  مي روم  تنهارا نزدت مي آورم و خودموي را با خود مي برم و اگر نگذاشتند وي 
با  . "  يك نفر اجازه دارد كه برود" : گفت نيز بعداً نزد صاحب منصب  ديگر رفتم او 

  او بعد از خميازه ." پسرم را نمي برم دخترم را اجازه بدهيد " :  گفتمهيجان
در  .گذشتيم  ما هر دو از بند اول زندان  ." ! برويد ": كشيدن و فكر كردن گفت 
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 اين بي ناموس نزد پسرم برود و چيزي  كه نشود"خطور كرد  به فكرم يك لحظه
 داخل زندان ببرنده  او را ب .درگير شود صاحب منصب بگويد او حوصله نكند و با آن 

  ! از اينجا حركت نكني" :  را پيش دخترم ماندم و گفتم دست داشتهم كاال و لواز. "
 روان بدون درنگ آنگاه . "   بگو منتظر مادرم هستم،اگر پرسيدند كه چرا نمي روي 

 تو چرا يك بار مي روي  و باز بر مي كردي  ": و گفت ممانعت كرد  سرباز .شدم 
كليد را فراموش كرده ام  ":   گفتمدر جواب اش با ماليمت . " ساعت تيري ميكني

  كليد را برايش دادم و ه نزد  پسرم رفت. مرا اجازه داد وي " كه براي پسرم بدهم
خواهرت  را  در آنجا تنها گذاشته  ،  تا پيش موتر به سرعت خودت را برسان ": گفتم

اه  آنگ ، هر وقت كه در سرك رسيدي . من از اينجا مي بينمت .است  دلم نا آرام  ،ام
 موتري اتفاقاً . خود را به سرك رساندبه سرعت پسرم .  "من به داخل زندان مي روم 

 با دلواپسي .قدري خاطرم جمع گرديد .  به آن باال شد و رفت  بود ،در حال حركت 
طي مراحل بعد از .  با پريشاني  در انتظارم است زحل دخترمديدم .  عجيبي برگشتم

  ،وقتي شوهرم ما هر دو را ديد. نصيب ما گرديد  مالقات بسيار خسته كن چانس
در مالقاتي آينده حتماً  .  امتحان داشت":  گفتم " چرا پسرم را نياوردي ؟ ": پرسيد 

از برخورد آن صاحب منصب وجدان فروخته  چيزي به وي .  " او را با خود مي آورم
 تا اينكه  به  ،مي شدطرف خانه روانه بعد از ختم مالقات ب. نگفتم كه پريشان  نشود 

 زيرا اينقدر راه  ؛ به خاطر پسرم  دچار پريشاني شديدي شده بودم .ميخانه رسيد
  ، وقتي او را ديدم كه به خانه هست .طوالني را هيچگاهي به تنهايي طي نكرده بود

    ◙ .بسيار خوشحال شدم 
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  سال پايوازي) 8(خاطرات هشت 

 بخش  چهارم

 
   زندانيان هايخانه  به بهانه  هاي مختلف حزب مزدور  - 1

   را  غصب مي كردند  سياسي     
  

 بر طبق -و غصب قدرت دولتي از بد ) "حزب دموكراتيك خلق"(       باند مزدور 
  . پروژة افتراق بين مليت ها و اقوام با هم برادر را روي دست گرفت -  كرملين فرمان

تبار   جالد چگونه طرفداران پشتون امين حفيظ اله ، به همگان معلوم است
 "( پغمان و وردك را به جان مليت زحمتكش هزاره انداخت و با گفتن اين جمله 

حس حيواني آنان را تحريك كرده حكم كشتار  ) "سرشان از من ، مال شان از شما 
 ؛ حتي به ناموس " خلق  دموكراتيك"جنايتكاران باند . ا صادر كرد عام مردم هزاره ر

 كه چگونه ان به توخي از چشم ديدش گفته بودكسي در زند. ن هم رحم نكردند آنا
 جاايتكاران نيفتند ، خود شانرا از دختران معصوم هزاره براي اينكه به چنگ اين جن

 به حيات شيرين خود   با اين طريق بلند بر زمين سخت پرتاب مي كردند وهاي
ستان  به شكل هاي مختلف به وقوع اين فاجعه در سراسر افغان. خاتمه مي دادند 

  .  پيوست 
چند خانه دورتر از خانة ما ، درنبش سرك ، يك تن از اهالي نجيب پنجشير 

اعمار )  داراي چندين اتاق ( خانة دو منزله آهن پوش و بسيار شيك و پر مصرف 
 ،  در جوار آن خانه دو منزله. كرده بود ، كه در آن خانه با فاميل اش زندگي مي كرد 

جريان دموكراتيك نوين افغانستان "خانة زنده ياد داكتر رزبان يك تن از پيشگامان 
اكتر دادگر و داكتر زنده يادان  د(  بود كه در زندان پلچرخي با دو شعله اي ديگر " 

حين اشغال زندان  توسط قواي متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي  ) هاشم مهربان 
مدار كشته شدند كه خود آن دو از زندان زنده سر ؛ اما به مشورة دوتن شعله اي نا
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در پي . گفته شد خانة رزبان  هم غصب گرديد . سرافگنده و شرمسار بيرون شدند 
 ، قرار دست پنجشيري مورد هجوم خلقي هاي ماشيندار به  مردآن ، خانة شيك آن

 ره گرد يك سلماني دوكه يممتوجه شده بود همسايه  ما و سايركه طوري.گرفت 
 بساطش  ،نشسته وي  خانة مقابلدرپياده رو مدتها پيش از گرفتاري صاحب آن خانه

 اتفاقاً از آن  بوده باشد "مزدوركار" وي شايد چند تن مشتري . را پهن كرده بود
پيشروي آن سلماني مي    به خاطر اصالح سر وريش شان  ،ند ميكردسرك عبور

   . ا تيار كندموي هايشانر تا  ،ندنشست
ي كه دور و اطفال و كودكان  ، به آن خانه" اكسا"پيش از حمله تيم گرفتاري
 بودند كه آن متوجه شده   ، بودند و بازي مشغولپيش آن خانه به گشت و گذار

   . چيز هاي گفته بود از جيب اش كشيدهي راسلماني تيلفون كوچك
ه زير عنوان  نشست تاباني گرم را در زير آفتاب در واقع روزهااين جاسوس 

 فرد مورد پيگرد خلقي هاكه  روزي .برگشت صاحب خانه بود  منتظر كسب و كار
 كشيده به راجيبي اشتيلفون   . به پايان رسيدسلماني انتظارد ، شة خودداخل خان

 بعد اطفال و كودكان هچند دقيق.  از برگشت صاحب خانه اطالع داد خلقي ها باندسر
 در (  حلقه بستند دورا دور آن خانه  به ،ندار به دستديدند كه آدم هاي ماشيكوچه 

خلقي ها داخل  ) صحنه محاصره آن خانه مي ديدند همان لحظات همسايه ها هم
 با خود بردند را  ويد و بزرگ فاميلضاي خرصاحب  خانه و تمام اع آن خانه شدند و

 از رف اشخانة وي با تمام اموال و فرش و ظ. ، كه هيچكدام شان واپس نگشتند 
ش مشاور زير پوش KGB  صاحب منصبان روسي .  غصب گرديد طرف دولت كودتا

 سكونت  ،كوچه در منزل دوم  آن خانه كه چند اتاق داشتنظامي دور ازچشم اهالي 
 در واقع . تخصيص داده شد منزل اول به ماموريت پوليس . ه بودندداختيار كر

صبان روسي مخفي شده در آن  همين صاحب من ، آن ماموريتمامورين پوليس
  .تعمير بودند 

 ه ارتش متجاوز سوسيال امپرياليزم روس به دامنة كوه خيرخانهزماني ك 
در اوايل  ( به نزديك چقري هايي كه،   كوه دامنه هاي بلند، درآن بخشي ازرسيدند 

  و مواظبتتحت نظر[  زير نام غرص نهال با كار داوطلبانه ) 1357كودتاي ثور 
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 حفر گرديده بود ؛ ] اين جاسوس شناخته شدة روس – دستگير پنجشيريم مستقي
.  هاي قبالً كنده شدة  سنگر گرفتند از آنان در حفرهتعداد زياديمتمركز گرديدند و 

 علني شده  با لباس  اشغال خيرخانهصاحب منصبان مخفي شدة روسي در همان روز
يلي آن خانة شيك و سرك حو صحن در، شدههاي خواب از اتاق هاي شان بيرون 

همسايه ها ، آنگاه  فهميدند كه در مدت دوسال .  به قدم زدن پرداختند آنمقابل 
حكمراني خلقي ها اينها در همين خانه مخفيانه اقامت داشتند وتوسط موتر هاي 

  . جيپ سر پوشيده رفت و آمد مي كردند 
 مزدور و خاين بهمدتي از گرفتاري  زنده ياد بهمن و رفقاي ما  توسط رژيم 

 آسمان خشمگين كابل مي غريد و باران مي باريد دريك روزي كه. وطن گذشته بود 
. با خاطري پريشان و دل نا آرام  به خانة ما آمد ) خانم زنده ياد بهمن(، ناجيه جان 

 بدون اينكه منتظر بهمنناجيه جان . با ديدن وي ، با شتاب به پيشوازش شتافتم 
مال و اموال ما را .  خانة ما را غصب كرده اند ": عجله اظهار داشت  پرسشم باشد  با 

پسرم پيش كاالي . چند ساعت به قيود شبگردي مانده . بر روي كوچه كشيده اند 
  . "حيرانم كه چه كنم . ما ايستاده تا كسي آنها را نبرد 

ي و.  اين زن رنجديده به خانة هيچكس ؛ حتي خانة پدرش  روي نياورده بود 
پيوند رفاقت سازماني را مافوق همه پيوند ها مي دانست ، از همين سبب اولين 

وي از پيوند . كسي را كه نزديكتر به خود و اوالد هاي خود مي دانست ؛ من بودم 
  .رزمنده ورفيقانة بهمن و توخي به درستي آگاه بود 

بعد از . داد  از شنيدن اين خبر ، تأثري  عميق توأم با خشم  شديد به من دست  
  ناجيه جان ، خانة غريبي ما فداي سر خودت و اوالد هايت ؛ ": مكث كوتاه گفتم 

آنگاه  بيدرنگ پسرم را با زنده ياد حسن كارگركه اززندان پلچرخي آزاد شده بود ، 
فرستادم تا كدام  كراچي كرايي پيدا  نموده هر چه زودتر كاالي آنها را به خانة ما 

ام كاالي آنها را به خانة ما ـ اينكار را انجام دادند و تمبيدرنگآن دو . انتقال بدهند 
  . آوردند 

مدتي ، من با پسر و دختر خردسال ام ، با ناجيه جان و دو اوالدش يكجا زندگي 
همبازي بودن چهار كودك . مي كرديم كه خاطرة آن را تا زنده ام فراموش نمي كنم 
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ناجيه جان بهمن . دند ، سبب خوشي ما شده بود ما كه از نبود پدرانشان رنج مي بر
كه زني است با عاطفه ، پر مهر و پر مقاومت ، شجاع و شكيبا ، با روحيه قوي با 

 از خود گذر در كنار ما سبب وجود اين خانم . رخداد هاي آن زمان  برخورد مي كرد
ر دو كه اندوة ما ه. شده بود كه از كوهواره اي  اندوه و رنج بيكران ما كاسته شود 

 سوي زندان پلچرخي مي روز هاي پايواي را با هم يكجا به ،مشترك داشتيم 
بدين نهج مشكالت و مسافه راه دشوار را .  و با هم صحبت مي كرديم ،شتافتيم 

از . بودن با وي برايم از روز هاي فراموش ناشدني است . چندان احساس نمي كرديم 
  :دا كار برايم كرده دو تاي آنرا تذكر مي دهم جملة مهرباني هايي كه اين زن ف

يك روز كه براي بردن كاال و اشياي ديگر . مدتي از گرفتاري رفقا گذشته بود 
من از شدت اندوه اي كه . عازم زندان لعنتي پلچرخي بوديم ، هوا خيلي ها سرد بود 

كرد  گمان اين دوست با عاطفه و دلسوزم. داشتم ، اشك از چشمانم جاري بود 
وي .  سبب سردي انگشتانم گريه مي كنم  كه من بهدستهايم بسيار سرد شده

هر قدر برايش . دستكش هاي خود را كشيد و آنها را باالي دستكش هايم پوشاند 
گفتم كه من از شدت سردي هوا گريه نمي كنم ، نپذيرفت و دستمال گردن خود را 

ديگر . گاهي فراموشم نمي شود آن محبت خواهرانه هيچ. نيز بدور گردنم پيچاند 
درماه اگست  سال اقامت در گرماي طاقت فرساي هند ، سر انجام 7اينكه بعد از 

 پول تك طياره.  سفارت كانادا ويزة اقامت دايمي در كانادا را براي ما فرستاد 1995
 را بايست خود ما مي پرداختيم ، ورنه يكسال ديگر در هند منتظر مي ]هواپيما[

تحمل . تا پول تكت را كدام نهاد كانادايي به طور قرضه براي ما بفرستد مانديم 
در مخمصة عجيبي گير كرده . اقامت يكسال ديگر در هند از توان ما خارج شده بود 

بايست موضوع را به اطالع  ناجيه جان كه در امريكا اقامت داشت ، مي . بوديم 
ا  تيلفوني با وي درميان گذاشتم ، زماني كه من موضوع نداشتن پول تكت ر. رساندم 

كه تا امروز ؛ حتي از ياد . دالر امريكائي براي ما فرستاد  ) 3000( فوراً مبلغ سه هزار 
آرزومندم از ( كردن آن مهرباني هم ناراحت مي شود ؛ چه رسد به پرداختن آن پول 

  ) . نوشتن آن در اينجا بر من خرده نگيرد 
  . مي خواهم كه  از متن به حاشيه كشانده شدم از خوانندگان گرانقدر پوزش
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 بعد از چند روز اوالد هاي ما دق آوردند و خواستند  آنان را به مهماني به خانه 
اتاقهاي . تصميم گرفتيم اين خواست آنها را بر آورده سازيم . پدر كالن شان ببريم 
 همچنان دهليز و تمام دروازة اتاق ها قفل بين پله داشتند ؛. خانه را قفل كرديم 

همه را قفل كرديم با خاطر جمع به ديدن .  دروازة كوچه نيز قفل بين پله داشت 
بعد از سپري نمودن يك شب ، وقتي به خانه . والدين خود خانه را ترك گفتيم 

بازگشتيم ؛ دروازه را كه باز كرديم ، ديديم در اتاق سالون تلويزيون و برخي اشيا در 
ة زده شديم ؛ زيرا قفل اتاق باز نشده بود ، تنها  يك گوشة شيشحيرت . جايش نبود 

جاي شكستاندگي توسط سيخ ، قلفك كلكين را باز كلكين شكستانده شده بود كه از 
چاپ موزه هاي آنها بر روي  پالستيك ديده مي شد . كرده به داخل خانه آمده بودند 

همسايه دست . كردم با همسايه هاي مهربان خود در مورد اين دزدي صحبت . 
راست خانه ام كه از جمله دوستان نزديك ام بودند و با ما رابطه خيلي خوبي داشتند 

 " ما هيچ نفهميديم كه دزد چه وقت شب به خانة تان آمده ": ، چنين گفتند 
 وقتي از وي ،همسايه ديگر ما  كه مردي  پولداري بود و  دكان قالين فروشي داشت 

 شب گذشته من بر روي صفه  خوابيده بودم ، آواز  ": چنين گفت در زمينه پرسيدم  
آنها ترسيدند موتر جيب  شان . از خواب بيدار شده  سر و صدا كردم . هايي شنيدم 

حاال دانستم كه اين آدمكشان روسي اموال شما را . چاالن شد و از كوچه فرار كردند 
  . دزديده اند  

چند نفرشان .  طف نموده به خانة ما آمدند در طول روز دوستان و همسايه ها ل
من گفتم خود آنان دزد  . توصيه كردند كه از موضوع به ناحيه حزبي اطالع بدهيم 

آنها گفتند  اگر بار . من هيچگاهي نزد  خاينين نمي روم . اموال و ناموس مردم اند 
زدي شد چرا ديگر اين عمل تكرار شود ، آنان مي گويند در دفعة اول كه خانة تان د

 " خيرخانه11ناحيه "از روي اجبار با ناجيه جان يكجا به . براي ما اطالع نداديد 
در آنجا دو تن حزبي با چهره هاي مسخ شده در پشت ميز شان . مراجعه نموديم 

ماشيندار هاي خود را به ديوار اتاق تكيه داده بودند كه هر بيننده را . نشسته بودند 
به علت نفرتي كه از اين وطن فروشان داشتم ( مگر من بي هراس به هراس بياندازد ؛ 

مرا مخاطب قرار داده . با قامت رسا در برابر شان ايستاده شدم )  و هم اكنون دارم
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 شب گذشته ما به ": با صداي بلند گفتم ". براي چه اينجا آمده ايد ؟ "پرسيدند 
 آن آدمكش " ... دي شده خانه نبوديم  اموال ما توسط روسها و يا گزمة شب دز

 روسها و گزمة شب دزدي نمي كنند ":حرفه اي با خشونت حرفم را قطع كرده گفت 
 نام همسايه ":  باز هم او گفت "  همسايه ام آنها را  ديده ": به جواب وي گفتم "

 " .آنها مال ترا برده اند نه روسها  . هايت را براي ما بنويس كه از آنها تحقيق كنيم 
 اگر يك تكه مال ام در بيرون از خانه افتاده باشد  " : هم با صداي بلند گفتم من 

 بجة 11همسايه هايم آن را برداشته به خانه ام مي آورند ، و از جانبي ديگر ساعت 
چطور كس ، و در اخير كوچة ما ماموريت پوليس است . شب قيود شبگردي است 

 برويد ما تحقيق ":  مزدور روس گفت . "ديگر به جز از گزمه مي تواند دزدي نمايد 
از گفتة آن .  " هر وقت كه مال هايت پيدا شد برايت  خبر مي دهيم .مي كنيم 

مالي كه توسط " : آدمكش اجير خشمم بيشتر شده در جواب اش چنين گفتم 
من از خاطر مال  دزدي . عسكر  روسي و گزمه دزدي شود ، هيچوقت پيدا نمي شود 

جرأت ، ها را در قفس ببينند ده ام ، وقتي روباه و موش ها شير نيامشده ام اينجا
شوهرم كه پر قيمت ترين گوهر . آمدن به خانه او و بردن مال اش را پيدا مي كنند 

اصالً ناموسم . زندگي ام است از نزدم برده شده ، من پرواي مال و زندگي ام را ندارم 
اطالع دادم كه اين عمل ننگين  ، به خاطري هزاران بار از جانم برايم ارزشمندتر است

 هر دوي آن مزدور از عكس العملي كه در برابرآنان نشان. "شان بار ديگر تكرار نشود 
آنگاه با لحن  آرام و با نوعي دلسوزي كاذب چنين . حيرت زده به طرفم ديدند دادم 

رتبه از مقابل م  شب چند م شما اطمينان داشته باشيد براي گزمه مي گوئي": گفتند 
 تان رفت و آمد نمايند و به ماموريت كوچه نيز اطالع مي دهيم كه مراقب دروازة

  .محل تجمع  جواسيس روس را ترك گفته به خانه آمديم  . "خانة تان باشند 
فاميل ناجيه جان و فاميل من عميقاً متأثر و ) دزدي خانه ما (  حادثه  از اين

ثه  به اين نتيجه رسيديم د بعد از بررسي اين حامن و ناجيه جان . مضطرب شدند 
كه خاد از يكجا زندگي كردن دو  فاميل زنداني سياسي احساس خطر نموده  به 
چنين كاري مبادرت ورزيده است ـ تا وحدت و يك پارچگي دو فاميل مبارز زنداني 

دا شوند سياسي را برهم بزند  ، كه  هر چه زودتر خانه خود را ترك بگويند و از هم ج
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مال خودشان دارند از ع»  رهنماي معامالتدفتر«از آنجايي كه تمام كساني كه . 
است ، مي توانند هرگاه خانة اي  را كه متعلق به زندانيان سياسي باشد و آنر ا به 
كرايه بدهند ، يك تن از افراد خاد را توظيف مي كنند كه آن خانه را به كرايه و يا 

 تصاحب نمايد و "ضد انقالب " و "  اشرار"انه را به عنوان خانه بعداً خ. گروي بگيرد 
از جانب ديگر اين ضربه بر زنداني اثر بسيار بدي به جا مي گذارد  ، همچنان  ساير 

 و "دولت انقالبي"اهالي منطقه  به زعم آنان عبرت مي  گيرند كه ضديت و تقابل با 
 خرابي چيزي ديگري بوده نمي  و خانهـز بربـادي نتيجه اش  ج"كشور شورا ها"

  .تواند 
به خانة ،  كه خانمي با عاطفه و مهربان  بود   ناجيه جان را مادر مرحوم اش

. مرا پدرم مجبور ساخت كه خانه را به كرايه بدهم و به خانه آنها  بروم . خود برد 
خانم  . اينكه در وقت كوچ كشي دچار چه مشكل شدم ، قصة آن مالل آور است 

درخواست كرد  كه اگر خانه  با تضرع  مرده اي از اهالي مزار شريف پيدا شد وشوهر
گويا براي ما . هاي يتيم اش د سرپناهي شود براي اوالكهرا به وي به كرايه بدهيم 

راهنماي "سر انجام دلسوزي و عاطفه سبب شد كه خانه را از طريق . ثواب مي شود 
  .ه  مظلوم نمايي مي كرد ؛ به كرايه بدهيم  به آن زن  كه هنر مندان"معامالت خانه

 و كودكان مامايشان نسبت جنگ و جدل اوالد ها.  سه ماه به خانه پدرم بودم 
 تصميم گرفتم خانه پدر را ترك كه درخانه پدرم و در جوار آن زندگي مي كردند؛ 

ي ا و با همسايه هكه به خيرخانه رفتمزماني . گفته دو باره به خانه خود بيايم 
يكي از  .  كردند ، ابراز خوشي دوباره به خانه اماز آمدن. مهربانم تماس گرفتم 
  اين خانم شب ها دو طفل خرد سال خود را به خانه تنها ": همسايه چنين گفت 

صاحب . مي گذارد  و معلوم نيست  براي شب نشيني و خوشگذراني  به كجا مي رود 
س همين  ماموريت كوچة ما نزدش رفت منصبان  وطن فروش حزبي و مامورين پولي

مرا كسي از اين خانه كشيده نمي "اين  زن كرايه نشين به ما گفته كه . و آمد دارند 
 وقتي اين خبر ناگوار را  از همسايه دلسوزم شنيدم ، خيلي ها نا آرام " .... تواند 
 " اخذ چطور مي توانستم خانه اي را كه با آبلة كف دست و كار شباروزي و. شدم 

 آباد كرده بوديم ، اين زن بد نام ؛ "قرضه هاي دولتي"  گرفتن و"معاش پيشكي
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 گرديد  شديدممخشوچنين فكري سبب ناراحتي . گي غصب نمايد خادي آنرا به ساد
 مكتب اوالد هايم شروع مي شود ":روزي نزد آن زن رفته با لحن آرام برايش گفتم . 

 . "ا لطف نموده جاي ديگري برايتان پيدا نمائيد  شم.، مي خواهم به خانه ام بيايم 
  :آن زن هرزه خادي با پر رويي  در جوابم چنين گفت 

 هر كس كه در هر جا نشسته راتيك خلق گفته است كه حزب دموكنشنيدي « 
ماندم كه به اين  من حيران . » اين خانه از من است ! برو . همان جا خانه اش است 

 كرد كه پسران ماماي بسيار دفعتاً در ذهنم خطور. يم زن بي شرم خادي چه بگو
( ... )  و در منطقة  كه از پشتون هاي شمالي مي باشندمهربان ، دلير و فداكارم

)  ساما ( نستان  مردم افغا روابط توده اي سازمان آزادي بخشزندگي مي كنند ، از
دختر عمه « : ته بود يكي از آنها برايم گف رفقاي ما گرفتار شدند هستند ، روزي كه

 الد هاي مردم را بر روي شانه هاي ما او ، پسرت نبايد تشويش كنيجان از خاطر
صحيح و سالم  به پاكستان رسانديم ، يگانه پسر  خود كوه به كوه و دره به دره 

توخي صاحب را كه از جمله رهبران ما هستند بر روي چشم هاي خود از كابل تا 
گپ اش [ داكتر صاحب .  را يكي ميدانيم هر دو سازمانما . كستان مي بريم پا

تمام . بر ناحق ميان سازمان جدايي انداخت  ]  حيمه ر-متوجه رهبر ساوو  بود 
هر وقت خواسته . انديوال ها به اعضاي رهبري و توخي صاحب احترام خاصي دارند 

 از ] .مفهوم نقل به [ » ل ها هستيم باشي ما تيار و آماده خدمت به فاميل انديوا
تداعي حرف هاي بي شائبة  آن پسر مامايم در آن زمان ، در ذهنم  شوري بر پا شد 
و خود را نيرومند تر يافتم و در جواب اين  خادي  هرزه  با صداي محكم چنين 

آنگاه با . »باشه باز خات  ديدي  كه تره چطور از خانه ام بيرون  مي كنم  «  : گفتم  
 به طرف آن زن هرزه ديده آنجا را ترك گفتم و به خانه پسر نگاه هاي نفرت بار

مامايم  كه در خيرخانه اقامت داشت ، رفته موضوع غصب خانه را با آنها در ميان 
بعداً به من . يكي از  پسران  مامايم از گپ هاي آن زن خادي خنديد . گذاشتم 

دل جمع باش خانه  .   دختر عمه جان  ما زنده هستيم ": اطمينان خاطر داده گفت 
با خاطر جمعي از آن جا به خانه  . "ات را چنين كساني غصب كرده نمي توانند 

:   پدرم آمده  گفت ةيكي از پسران  مامايم به خان، بعد از  چند روزي . پدرم آمدم  
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كرايه نشين را از خانه كشيده اند  زود  كااليت را جمع كن كه موتر مي آوريم  و " 
   .  "  خانه ات انتقال مي دهيمكاال را به

سر انجام زور گويي وطن فروش خادي با  تدبير انقالبي دفع شد و آن زن نابكار 
 خانه را به - وارد كرده باشد  ترين خساره اي به خانة ما بدون آنكه كوچك- خادي

همسايه هاي با ناموس . ما بار ديگر به خانه شخصي خود برگشتيم . زودي ترك كرد 
 از آمدن  ؛ ما كه از شر چنين زن هرزه و مهمانان پليدش خالص شده بودندو شريف

 .دوبارة ما به خانه ابراز خوشي زياد كردند 

 

    : گفتميك تن از جالدان زندان چرا به -2
   ؟"افتخار مي كنم  من به نام شوهرم "     

 
لين هردفعه اي كه با كوله بار دست داشته به زندان مراجعه مي كردم مسئوو

بازهم به پلچرخي مي رفتيم ، .  " آينده بيائيد ة هفت" مي گفتند آنجا  با بي تفاوتي
هيچ چيز را از جانب پايوازان  براي  . "است برويد ارات حضا ": آنها بازهم مي گفتند 

ر استخوان ظلم و جفا و بيداد اين مزدوران  بكارد  با رسيدن . زندانيان  نمي گرفتند 
 ند وبه شور و هيجان افتاد .  گر صبر و شكيبائي براي آنان باقي نماند، ديپايوازان 

چند ماه پيش  كه در روز پايوازي  ": ريه كنان گفت گيك خانم . حرف هايي زدند 
 را ي او من دوا ،بندي ام نوشته بود كه مريض است نسخه دوا را برايم روان كرده بود

 اين خانه خراب ها  دوا را هم آورم ،ه  مي  و دوبار،  و مي برمخريده با خود مي آورم
ممكن .  آيا بندي ام  چه حال دارد . كنم ه چ! اي خدا .براي مريض نمي برند 

 :  گفتم برايشدست لرزان اش را گرفته. "مريضي اش در اين مدت زيادتر شده باشد 
 . فير نمايند  بگذاريد باالي ما ، پروا ندارد، بيائيد كه به جانب دروازه زندان برويم "

كشته وقتي كه چند نفر ما .  بدون آن نزد تمام مردم بد نام و منفور هستند اينان
از اين زندگي مشقتبار كرده هزار با ر .  نفرت مردم از آنان بيشتر مي شود شويم

 من پيش حركت كردم و .زنان با شهامت و شجاع قبول كردند  . " مرگ بهتر است
به  . نه پذيرفتيمما ، هر قدري كه سربازان مانع شدند . د روان شدنديگران از عقبم 
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نصف تپه را طي كرده بوديم  كه سربازان تفنگ خود را . جانب تپه در حركت شديم 
بيائيد فير مي تر   اگر پيش " : طرف ما گرفتند و با خشونت و هوشدار باش گفتنده ب

خود را گشتانده به  روي و هراسيدندت أجربي خانم كم دل و سه چهار. " كنيم
 از بلندي تپه به پائين ه دست داشتكاالي باسامان و ، و از آنجا دور شدندسرعت 
با لحن آرام  ؛ اما آميخته با   بلند رتبه آمده ان صاحب منصباً يكي ازبعد.. لغزيدند 
قتي برايتان گفته مي شود و چرا شورش و هنگامه برپا مي كنيد ؟ " :  گفتسرزنش

   : من گفتم. "است  بايد قبول كنيد و برويد ارات حضكه ا
 مدت دو ماه  يا بيشتر از دو ماه مي شود كه ما ،رات يك هفته دو هفته حضا ا"

ئيم و بي نتيجه به خانه هاي خود بر مي گرديم آ بار هاي سنگين اينجا مي  همهباين
 تهيه كرده و  كه با هزار مشكل آنرا ي و غذا هاي مي گندد  آورده شدة ماو تمام ميوه

ما اينقدر پول . دور مي اندازيم ه  بتمام آنها را . كند مي ترش به اينجا آورده ايم ،
از اينكه از بندي هاي خود  هيچگونه اطالعي نداريم  در   .اضافي از كجا كنيم

   ."تشويش شديد به سر مي بريم 
رستي وي  ناشي از تفكرات  روس پ كهي با عصبانيت خاص اين نا نجيب فرومايه

   :  گفتبود ، چنين
ته كه غذا و ميوه و غيره براي زندانيان بياوريد ؟ همه چيز در ف براي تان كي گ"

همه زحمت را به خود مي قبوالنيد   اينكه خودتان اين. اينجا برايشان داده مي شود 
تانرا دوست داشتيد نمي گذاشتيد كه  ليت داريم ؟ اگر اينقدر مرد هايوما چه مسئو

ا بي غيرت بودند كه شما را تنها هآن. ضد انقالب و انقالبيون فعاليت مي كردند بر 
باز هم آفرين به شما زنان كه به . گذاشتند و به زحمت بيهوده دچار ساختند 

   . " خبرگيري شان مي آئيد و از خاطر آنها خود را به خطر مي اندازيد
  جواببا آواز بلند  به.  ساخت عصباني احمق مرا مزدور فرومايه و موعظة اين

 "  ناموس فروشي نگردند كه ما خجالت باشيم ، قتل، آنها دزدي " :  گفتم چنينشا
 در جواب اين " !  آنها اشرار هستند":  وي با پر رويي يك اجير حقير اظهار داشت. 

  تمام زنان با يك صدا " ! خار مي كنمتمن به نام شوهرم اف  " :   گفتموطن فروش
 كه كلمات و جمالت آنها را به خاطر ندارم ؛ اما مفهومش تعريف از ي گفتند چيز ها
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 بجا و به  عكس العمل.گفتند  خوب  ،هر چه گفتند در هر حال ،. زندانيان شان بود 
يم   امر كنيد باال": باهيجان و خشم زياد فرياد زدم من .  از خود نشان دادند مورد

 زنداني گرديد من همان روز  رام روزي كه شوهرمفير نمايند و مرا بكشند پروا ندار
  " : ديدم كه آن نامرد وطن فروش سرش خم شده و با لحن آرامتر گفت. " مردم

وقت خود و ما را .  ندارد  ايهمشيره ها برويد هر قدر اينجا ايستاده شويد فايده
و لوازم و مثل هميشه سامان . ارات پايان يابد حضممكن هفته آينده ا. ضايع نسازيد 

 هر چه زود تر از اينجا برويد ،ده مي شود ري زندانيان تان باميوه و غيره چيزي ها بر
چون  . كند   كفايت ميقدر من با خود گفتم همين  ." و ما را دچار خشونت نسازيد
 خاتمه شانارات حضابه هفته آينده به احتمال زياد . برخورد شديد ما را ديدند 

وقتي رويم را دور دادم  چند پايواز ديگر هم  .شد هم  طور كه همان، خواهند داد
احساس خطر كرده بودند كه باالي شان فير نشود  از آنجا رفته بودند ؛ مگر شمار 

  .كثيري  از زنان شجاع در آنجا حضور داشتند 
ه  در دوران حكومت خلقي ها و اميني ها يك روز پايوازان شورش كرده ب«

خلقي   . داخل زندان شوندتصميم گرفته بودند ند ،م برد زندان هجوطرف دروازه
 خود را به دروازه زندان رسانده و از سپيدي سر زن.   امر فير دادعساكربراي آدمكش 

ميله هاي آهني آن محكم  گرفته بود او را هر قدر كش مي كردند دستهاي خود را 
زد يا پسرم را رها كنيد و فرياد مي .  زندان  جدا نمي كرد ةازواز ميله هاي آهنين در

قتل ه  فير كردند و او را بپيچه سفيدآن جالدان  باالي آن زن .  هم بكشيد  مرايا
 آهني زندان  چسپيد ةدرواز  به در وپير  و گوشت آن مادرتتوته هاي پوس. رساندند 

  .» شدند  يشدت زخمه  ديگر هم بپايوازو چندين 
 پايواز كه در آن وقت هم در  كان ي از زب ،  با وجود شنيدن اين چشم ديد

 مظلوم ردم عقده دل خود و ديگر پايوازانك من پروا ن،محبوس داشت زندان همين 
 در  قتل و كشتار  اين شيوة از كهآنها.  را  باالي آن وطن فروشان كشيدم وبي دفاع

.  خود داري نمودند باالي ما ، از فير كردن امين عبرت گرفته بودند - تره كي دورة 
زيرا به زندگي ؛ همين طور در طول هشت سال پايوازي با آنها برخورد خشن  داشتم 
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كه آتش خشمي ناشي  ؛ بخصوص هنگاميت خاصي قايل نبودم يو مرگ كدام اهم
   انسانيازاستبداد و وحشيگري هاي ضد

 اين وطن فروشان روس پرست در كورة وجودم  شعله ورتر مي گرديد ، خودم را  
، در چنين . اين خاينين به مردم و ميهن ، جسور تر احساس مي كردم در برابر  

حاالتي كه آنها را زبون مي يافتم ، آرامشي  ناشي از تحقيركردن دشمن برايم دست 
  .مي داد 

 

   وخدعه  اي كه جالد  " ارات درجه يكحضا "پايوازان ،  - 3
  :  به كار بست) حشمت كيهاني ( سرشناش        

 
 اعتصاب بسيار شديد و گسترده اي را در 1361 سالماه جوزاير ديانزندان

   شماري از آنهاد رفتن  مدت حبسن نمودند كه سبب بلسازماندهيپلچرخي زندان 
وع ن هر كاربرد و نهايت شديدنظم و دسپلين ، ضرب و شتم و اِعمال و لت و كوب

زندانيان از ديدن از جمله محروم ساختن   [ باالي آنهاغير انسانيفشار و تضييقات 
مدت چند ماه اين حالت  گرديد ، كه] پايوازان شان و قطع مواد خوراكي براي آنها 

 به  ،كم و بيش از اين واقعه خبر شديم) فاميل هاي زندانيان (ما وقتي  . ادامه يافت
 آيا  ، چه گذشته ما كه باالي زندانييمهركدام در فكر اين بود . يماد افتاديتشويش ز

 زخمي  ،سابقه  بوده است  در اين اعتصاب كه گفته مي شد در نوع خود بي مازنداني
  ، پلچرخي  رفتيمزندان در كههفته اول بعد از اعتصاب . است و يا از بين رفته  ،شده

 توقف مي امر موتر ها  بهستاده بودند ويومي  زندان پلچرخي امسربازان در سرك ع
در هفته هاي  بعدي از لب . انعت مي كردند  پايوازان ممن و از پائين شد،دادند 

.  پايوازان را اجازه نمي دادند كه  به موتر پلچرخي باال شوند "مراد خاني"درياي 
 از پل به ، زندان پلچرخي نمي رويم  طرف ما به":  پايوازان مي گفت هدرايور موتر  ب

ه به خانه هاي خود ما از آنجا دوبار.  " آنطرف اجازه عبور و مرو  به كسي نمي دهند
 به سبب اينكه . ة رفت و آمد به موتر ها داده شد چند هفته بعد  اجاز . بر مي گشتيم

 براي برخي پرسنل زندان كه موتر نداشتند  پياده رفتن مشكل چرخيراهي پل از دو
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  . روانه زندان شديم ، با همين اميد تمام شده"اراتحض ا" ما فكر كرديم كه  ،بود
  بندي ": پايوازان گفتند  . " !ارات استحض  ا": جا رسيديم باز هم گفتند آن بهقتيو

خاطري كه  ه   ب"برگرديم ؟ هاي ما به يك جوره لباس مانده تا چه وقت ما بيائيم و 
تاريخ ... [در روز  ": گفت چنين در آنجا سر و صدا خلق نشود صاحب منصبي آمده و 

  ،تانرا توسط موتر ها اينجا مي آورندگي هم يد  شما به صدارت برو ]آن بيادم نمانده
 همه آرام از گفته اين جالد.  "  مي شودءبعد پايوازي به همين ترتيب اجرابه از اين 

كاال و   .  روز تعيين شده فرا رسيد. روان گرديديم  خانه هاي خود به جانبشديم و  
براي چه  ": رسيدند  عسكر ها مي پ.روان شديم  به طرف صدارت ه زيادتر گرفتغذاي

 براي ما در پلچرخي  گفتند كه از اينجا توسط ":  مي گفتيم ما "؟  آمده ايدجااين
 عسكر ها مي خنديدند و مي رفتند ". را به زندان پلچرخي مي برند پايوازانموتر ها 

شيره ها از اينجا برويد  تمام سرك و پياده رو را م ه": تا اينكه يك نفر آمد و گفت . 
 شما را كسي به زندان پلچرخي برده نمي تواند  برايتان غلط گفته . ساخته ايد بند
 زن هاي چادري دار  . سر داديملعن و نفرين.  همه به شور و هيجان افتاديم  ." اند

 چادري خود جمع مي كنيم  تمام شيشه هاي ة  مي رويم سنگ به گوش" : دگفتن
 جواسيس " كردند دست شان آزاد صدارت را مي شكنيم  هر چيزي كه باالي ما

عسكر آمد و يك نفر . ازموضوع به خاد اطالع دادنددر ميان پايوازان بود فوراً كه شان 
 آمر صاحب شما را خواسته با آرامي داخل صدارت شويد از شما نام نويس ": گفت 

دست  سنگ هاي -  ها  زن- ما "مي كند و بعد شما را براي پايوازي اجازه مي دهد  
 داخل ه هاي سنگين خود را برداشتبكس و با خوشحالي يم را دور انداختاشتهد

ي چوكي ها  باال . رهنمائي كردند انتظار ما را به اتاقخادي ها ، .صدارت شديم 
ي را بالك و اسم و ولد بندي كه خواست ازهر پايواز آمد و  خادي بعد يك.تيم سنش

همه با  . نيز بگويد يت اشرا و ولدخود  همچنان اسمكه در آن زنداني  اش قيد است ؛
 نوبت به آخرين پايواز رسيد وقتي. بي صبري انتظار تمام شدن لست را مي كشيديم 

، خادي موصوف مشخصات زنداني و پايوازش را از وي پرسيده آنرا در لست دست 
. " ؟  كس ديگر نمانده " : پرسيد  داشته اش درج نمود ، بعداً با يك نوع دلسوزي

ي كه وفا داري خشونتون صداي نشنيد ، دفعتاً لهجه اش تغيير كرد و با تحكم و چ
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 تان از همين جا  ةهم " :  گفتاين سگ را در برابر صاحب روسي اش نشان مي داد
 اگر كوچكترين حركتي  ! به طرف خانه هايتان برويدبدون كدام سر و صدا مستقيماً

  همه   ما" زود باشيد برويد پشت كارتان.   هايتان خواهد ديديزاي آنرا بندجبكنيد 
شديم و خود را ما را داده بود به حيرت شيطان و از فريبي كه اين  شده پريشان 

 ،  بودمستولي شده   وجود ما سر سرا  بربا نفرتي كه  . تحقير شده احساس نموديم
ه هاي به سوي خان  انداخته  آن النه  جواسيس روس را ترك نموده تفبر سطح اتاق 

 بود )حشمت كيهاني(  نيرنگ باز و شرف فروختهاين وطن فروش. شديم  روانخود 
 اين جالد خاد و جاسوس رسوا  زماني كه از . بودم هكه بار دوم چهره كثيف او را ديد

نفرين . كانادا اخراج شد ، به  كشور هالند رفت و در آنجا چون سگ ولگرد بمرد 
  ! د ابدي نثار اين مزدور بي ننگ با

 

   :" 6 بالك " در"ي ئ اتاق جزا" انتقال توخي  به -4
        

خدمة آمر .  مشغول كار بودم - كلينيك خيرخانه مينه -روزي در محل كارم 
به  . " سرهمشيره صاحب برايتان تيلفون است ": كلينيك وارد اتاق شد و گفت 

 خود را معرفي با شتاب به آنجا رفته گوشي تيلفون را برداشتم و. تشويش شدم 
روز . من پايواز يك زنداني هستم «  :  گفت "سالم  عليك"يك خانم بعد از . كردم  

به كلينيك شهري خير "جمعه كه به پلچرخي رفته بودم ، شوهرم برايم گفت كه 
خانه تيلفون كن و براي  خانم كبير توخي بگو  كه توخي صاحب را از اين بالك طور 

ما همه پريشان هستيم ، هر چه زودتر به پلچرخي . بردند عاجل به كدام جاي ديگر 
»  اين بود گپ شوهرم به شما "بيا و پرسان اش را بكن كه با الي او چه آورده اند

درعين حال كه با اين خانم خدا حافظي مي كردم احساس كردم كه پاهايم سست و 
ينيك ، آمر كل. اشك از چشمانم جاري شد . شستم روي چوكي ن. بي حس شده 

چه گپ شده سرهمشيره صاحب رحيمه ":  ازمن پرسيد داكترحسن افشاريمحترم 
 داكتر صاحب من همين ":  و در اخير افزودم من قضيه را برايش شرح دادم. "؟ 

اين مرد با شرف ، با عاطفه و دلير كه از شنيدن انتقال . "ي مي روم حاال به پلچرخ
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 سرهمشيره ": ده بود، با مهرباني گفت شوهرم به كدام جاي نامعلوم  ناراحت ش
 لحظه اي مكث كرد ،  آنگاه خدمه را خواست  "صاحب تو چطور به آنجا مي روي ؟ 

بي بي "صالحه جان نرس  . " درايور كلينيك را بگو كه نزد من بيايد ": و گفت  
ر  كه دوستم بود ، وقتي از انتقال توخي به جاي نامعلوم خبر شد ، به اتاق آم"حاجي

م  تنها خوب نيست كه  آمر صاحب من هم همرايش مي روم يك خان": آمده گفت 
 ": اكتر صاحب افشاري برايش گفت د.  وارد اتاق شد در اين اثنا درايور. "آنجا برود 

همشيره صاحب ها را به زندان پلچرخي ببر و دوباره بياور، موتر تيل كافي دارد  من 
 آمر صاحب خودم پول تيل ": دامه جمله اش گفتم  به ا"ورق تيل را امضاء مي كنم 

 ، "از اينكه شما لطف و مهرباني مي نمائيد ممنون شما هستم ، موتر را مي پردازم 
داكترصاحب افشاري مردي با شهامت و انسان دوست . ايشان پولم را نپذيرفتند 

م يكي از راستين بود ؛ زيرا كه از خاد و جواسيس اش در آن كلينيك نهراسيد و خان
دشمنان آشتي ناپذير دولت دست نشاندة روس را روحيه داد ، درايورموتر و نرس 
شفاخانه را توظيف كرد تا وي را كمك نمايند كه هرچه زودتر از سرنوشت زنداني 

به اتاق لباس پوشي رفتيم  تا لباس هاي خود را عوض  كنيم  كه . اش باخبر شود 
با عجله رفتم  . " است ه صاحب برايتان تيلفون سرهمشير": بازهم خدمه آمده گفت 

  " خانم توخي صاحب هستي؟ ": يك مرد سالم داد وگفت . و گوشي را برداشتم 
من از محبس پلچرخي آمده ام  محبوسم  ":  وي  گفت " بلي بفرمائيد ": گفتم 

اه  اتاق سي" ، " 6بالك "برايم گفت براي شما  زنگ بزنم و بگويم  كه شوهرت را به 
 . "در روز مالقاتي بيا ممكن اجازه بدهند و يا ندهند ، من نمي دانم  .  برده اند "

از .   متيقن شدم كه توخي زنده است اين مرد ناشناس وقتي اين احوال را برايم  داد
    .تمام همكاران و دوستانم از اين خبر بسيار خوشحال شدند . حالت شوك  برآمدم 

در » كلينيك شهري خيرخانه مينه «  در  به سمت نرسن از تمام دوستانم كهم
كه در ) گل جان نرس ( خدمت مريضان قرار داشتند ، بخصوص از خواهر گرانقدرم 

ابتداي گرفتاري  توخي ، به من خيلي ها كمك و مساعدت نموده بود ؛ از صميم 
  .قلب ابراز امتنان مي نمايم 



  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

115 

ه بود كه تا چند روز قلبم ضربان اين حالت آنقدر بااليم تأثير بد بجا گذاشت
 همواره ذهن " اتاق سياه "واالت و پرسشهاي بي جواب در مورد اينس. شديد داشت 

 "نمي دانستم .  خسته ام را شالقكش مي كرد ، سوزشي در مغزم احساس مي كردم 
 چرا اين اتاق در ؟ در آنجا باالي زنداني چه مي آورند ؟ چه عنواني است "اتاق سياه 

چرا يك روز ؟ ...  ساخته جاد كرده  و آنان را دچار نگراني ن پايوازان سرو صداي ايبي
براي رهائي از  . ...و چرا ؟ مشخص را صرفاً براي پايوازي اين اتاق تخصيص داده اند 

چنگال اينهمه  تشويش و اندوه كشنده ، فرداي آن روز ، من با دخترم به هر مشكلي 
روز پايوازي و « : در آنجا به ما گفتند كه . خي رسانديم بود خود را به زندان پلچر

با نا اميدي از آن جا .  » بيائيد...   جدا است ؛ شما به تاريخ "اتاق جزائي "مالقاتي 
  . شديم " اتاق جزائي " ر روز پايوازي خانه برگشتيم و منتظ دو باره به 

  

         خي ، در به تو) حنيف شاه (  جالد مشهور خلقي  خشونت و اهانت- 5
    :" اتاق جزائي"روز مالقات       

  
به اين نكته بس مهم تاريخي بايد اشاره نمود كه دژخيمان آدمخوار خلقي بعد 

 نظم و دسپلين وحشت برانگيز و استخوان فرسا را در 1357 ثور 7از كودتاي ننگين 
ي زندانيان بي زندان هاي كشور به كار گرفتند ، شكنجه هاي غير قابل باور را باال

داري را با عشق و عالقة مفرط فرا  و بي دفاع به كار بردند ، زندانباني و زندان گناه
همچنان به .  شكنجه به قتل رساندند ندانيان را در زير انواع و اشكالو ز، گرفتند 

 ها هزار هم وطن ما را در كشتار هاي دسته جمعي وحشيانه مبادرت ورزيدند و ده
 . )1358 تا ششم جدي 1357ثور 7از ( اعدام نمودند ...  و پوليگون و پلچرخيزندان 

 كه بنا بر دستور روسها بخش هايي از زندان پلچرخي مربوط به وزارت 1362در سال 
 در رقابت - خونين و تجربيات ننگين شانرا ، اين همه كوله بارداخله گرديد ، خلقي ها

در بخش هاي زندانِ ) و خادي ها پرچمي ها ( و هم چشمي با نازدانه هاي روس 
  . ان ؛ به شيوه هاي ماوراي وحشت و بربريت اِعمال كردند ـمربوط به  خودش

  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

116 

ت زندان  خاطرا"، توخي در" اتاق سياه"وجود آمدنه در مورد علت وچگونگي ب
در (  ساير پايوازان ينجا من به توضيح  فشرده از زباندر ا.  اش بيشترخواهد نوشت "

  :بسنده  مي نمايم ) ق بارة آن اتا
  اتاقي را براي زندانيان جزائي تخصيص داده "6بالك"خلقي ها در منزل اول « 
 آهني آن اتاق يك مستطيل بزرگ به رنگ روغني سياه  رسم  ةدر باالي درواز. بودند 

 " به اين سلول ،. در بين مستطيل  سياه رنگ ، چيزي نه نوشته بودند . شده بود 
 تأسيس اين اتاق به دور قفس در اوايل.  مي گفتند " اتاق جزائي" يا و"اتاق سياه 

ن اين عمل بي سابقه در زندا.  با ماشيندار گشت مي زد آهني آن يك سرباز مسلح
 و موجب تشويش فاميل هاي  ،صدا هاي ايجاد كردپلچرخي و در ميان پايوازان سر و

د از چند روز از حضور سرباز مسلح  بنا بر داليلي مسئوولين زندان بع.زندانيان گرديد 
مثلث  درتاقچند ادر روز هاي مالقاتي ، پايوازان .  جلو گيري كردند قفسبه دور 

چند سرباز در . همين بالك  با زندانيان شان بر روي زمين نشسته مالقات مي كردند 
 "اتاق سياه"اين گوشه و آن گوشه به نظارت مي پرداختند ، در حاليكه روز پايوازي 

 - " اتاق "مالقات زندانيان اين . جدا از روز پايوازي ساير اتاق هاي همان بالك بود 
پاچه "ب منصبان ح بر صا بودند  مشتملكه تحت نظارت هيأت  اي- درداخل مثلث 

 و مر اطالعاتآ وزارت داخله به شمول و وزارت دفاع ، يعني جنرال هاي"سرخ
 و شماري  جالدو شخص حنيف شاه) علي شاه وجدان (  زندان  عموميقومندان
  .»  صورت مي گرفت  ؛سربازان

.  رسيد ، من با پسر و دخترم يكجا به زندان پلچرخي رفتيم روز مالقاتي فرا
در چهره هايشان تشويش زياد ديده مي شد . چند پايواز كه در آن جا حضور داشتند 

. ري ما گرديد آنها در رابطه همين اتاق گپ هايي زدند كه موجب تشويش بيشت. 
 "اتاق سياه"بندي تان در « : جالدان اجير شده و بي آبروي خلقي ، براي ما  گفتند 

 بسيار زياد پريشان از شنيدن اين گپ . » ! ق مالقاتي نداريد ي است  شما حئجزا
پدر يك محبوس كه  .  هم بيشتر گرديد چند پايواز ديگرتشويش و اندوهشديم ؛ 

 بود و آن شخص مهربان يكي از مسئوولين  زندان را مي "ه اتاق سيا"پسرش هم در 
 سه پايواز بشمول من كه بندي - شناخت ، نزد وي رفته بعد ازگفتگو با وي ، براي دو 
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تا به داخل مثلث بروند و  با ، ما را در اتاق جزائي آورده بودند ، هم اجازه داده شد 
  .زنداني خود مالقات نمايند 
مقررات ضد كرامت  ودسپپلين و  سلسله مشكالتيكبعد از سپري كردن 

 جاي مالقاتي تعيين شده بود ،  صحن آن كه"6بالك" مثلث  نزديك دروازة بهانساني
 [ به مجردي كه داخل مثلث شديم ، از ديدن شماري از صاحب منصبان. رسيديم 

و  نظر مي كرد و نظاره گر آمد  و پاچة پطلون آنها فيته سرخ جلبكه به دور كاله
مشوش و متعجب  ]بودند  در صحن مثلث " اتاق جزائي"شد پايوازان و زندانيان

در زندان پلچرخي ، چنين نظم و دسپلين فاشيستي را در چند سال گذشته  . شديم
حنيف شاه با آن قامت بلند ، چهره گندم گون و استخواني ،  . هرگز نديده بوديم 

 روي زمين مثلث  نشسته و به آهستگي زندانيان جزائي را كه با فاميل هاي شان بر
توگوئي از خدا مي خواست كه . صحبت مي كردند ؛ با دقت عجيبي زير نظر داشت 

 -  كه خودش وضع كنندة آن بود -كسي اندك ترين حركتي مغاير  نظم و دسپليني 
  . به حساب اش برسد  با اشتياق و عالقمندينشان بدهد ، تا

 در تعداد زندانيان اتاق جزائي. تظر مانديم در داخل مثلت ، مثل هميشه  من
تا ببينيم  ،  به دروازة مثلث چشم دوخته بوديم .صحن مثلث بيشتر شده مي رفت 

بعد از انتظار زياد متوجه شديم كه  از دور . چه وقت نوبت آمدن بندي ما مي رسد 
دست كمپل را بر روي يك دست و بكس را در در حالي كه . چهره توخي نمايان شد 

 مثلث شد  صحن وارد" 6كبال"ديگرش گرفته بود ، از دهن دروازة دهليز منزل اول 
نتي كه شايسته يك مبارز سياسي  با متا- وي با سري بلند و گامهاي هاي استوار. 

.  سوسيال امپرياليزم و مزدوران اش بود ، به طرفي كه ايستاده بوديم حركت كرد ضد
كله "طور معروف ( و دسپلين از آدم هاي مغرور حنيف شاه اين ديوانه قدرت و نظم

 بود ديده ، با آواز بكلي خوشش نمي آمد ، به  سمتي كه توخي در حركت ) "شخ

 دولت "عالي مقام" تمام صاحب منصبان  ." !بدو  ": بسيار بلندش صدا كرد 
ي روي شانرا به آن طرفي كه توخ، مزدوركه  نظارتگر مالقاتي زندانيان جزائي بودند 

 و قلبم به دلم هول كرد. ن بود ، دور دادند با متانت ؛ اما به آهستگي در حال آمد
  شده - با هيبت و مشهور - توخي كه متوجه اهانت اين جالد . شدت به ضربان افتاد 
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 حنيف شاه .كند تر و آهسته تر به طرف ما روان شد  گام هايعمداً و قصداً با  ؛ بود
پاچه " حرف اش ، آنهم در برابرشماري از صاحب منصبان  بهكه از بي توجهي زنداني

 داخله خودش را تحقير شده احساس كرد  با آواز بسيار  وزارت  وزارت دفاع و"سرخ
!  نشنيدي ، ميگُم  بدو ":   فرياد زد – چناني كه صدايش در مثلث پيچيد -بلندش  

ستگي و آرامي گام بر  اهانت وي به شدت عصبي شده بود ، با آه تكرار  توخي كه از"
 به نزديك ما كه رسيد به آواز بلند كه خشم و نفرت اش را  سر انجاممي داشت ،

من يك كمونيست !  من نمي دوم ": آشكار مي ساخت ، در جواب  وي چنين  گفت 
صاحب  . " مي تواند  زندگي نه كسي را دوانده ام و نه كسي مرا دواندهرد! هستم 

كه غرور خلقي اش جريحه دار شده  حنيف شاه. ي شدند منصبان متوجه جواب توخ
 يك حيوان   ، مانند دگرگون گرديد بعد از مكث كوتاهي از شنيدن چنين جوابيبود

 "!  زود كااليته بگير و برو به اتاق ات  ! نداري اجازه مالقات": درنده غريده گفت 
را نمي گيرم تو و اوالد  كااليم ":  گفت مان لحن تند مرا مخاطب قرار دادهتوخي با ه

  ". ت در مالقاتي نمي آيم من هيچ وق. ها هم ديگر هيچ وقت به مالقاتي من نيائيد
  تا ":  گفت زيادو با آواز بلند كرده با خشم جالد رويش را به طرف حنيف شاه و بعد

درميان زندانياني كه با پايوازانشان  . "زندان هستم با فاميلم نمي بينم كه دراين 
  در داخل مثلث هم"اتاق جزائي"زندانيان چپ ؛ عده اي از رگرم صحبت بودند س

  ش را تركم زحل جان كه وحشت سراسر وجوددر اين وقت دخ] 4.[مالقاتي داشتند 
 به گريه افتاد و پسرم از شدت ناراحتي  رنگ اش سفيد شده و  ،به لرزه در آورده بود

وي اين وضع را . كدام عملي نزند  شدم كه دست به اش، متوجه  لبان اش لرزيد
با سرعت  بند دست اش را . تحمل نتوانست و از خشم زياد مشت اش را گره زد 

 از اينكه  وحشيان  .خودم را بسيار بيچاره و درمانده يافتم. تكان اش دادم   وگرفتم
موقعيت قبلي  كه براي باز يافت  اين مزدوران ً از نظر افتاده روس- خون آشام خلقي 

هر چهار ما را در خود پيش بادارنشان ، از هيچ خيانت وجنايتي روگردان نبودند ؛ 
خشم . گلويم احساس كردم بودند ، دردي درقلبم و فشاري درچنين حالتي قرار داده 

خترم همچنان گريه  . به شدت گريستم. سركوفته و فروخورده مرا به گريه واداشت 
 كه  وساير نظارت كنندگان نهاد هاي امنيتيلهجنرال هاي وزارت دفاع و داخ . ميكرد
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 سه چهار تن شان  نزديك  ما ،از دور و نزديك  با دقت متوجه اين وضع بودند 
 آنان به حنيف .  گفتم من هم جريان را برايشان. رسيدند آمدند و جريان را از  من پ

اده بوديم دور  رويش را دور داده  ازآن جايي كه ما ايستشاه اشاره كردند ، حنيف شاه
هر قدر براي توخي مي گفتند كه كمپل را  من جمله آمر اطالعات زندان اينها . شد 

 كمپل را اَوار كن ": بعداً به من گفتند . هموار كن  و بنشين  توخي  قبول نمي كرد 
 و ي نا آرام اين و اوالد هايت منمن براي توخي عذر كردم  كه تا پايوازي ديگر . "

توخي بعد از مكث . بيا بنشين با اوالد هايت گپ بزن  ل نمي توانيمتحم يپريشان
ي كه چند ما همه بر روي كمپل. پذيرفت  برخود مسلط شده خواستم را كوتاهي 

نشستيم ؛ مگر با اعصاب بسيار  نا آرام و ،  لحظه پيش آنرا بر روي مثلث هموار كردم
قاتي تمام شود و توخي دو باره  در اين فكر بوديم وقتي مال ما سه تن .دل پر خون 

بر روي كمپل .  اين ديوانه با او چه برخوردي خواهد كرد ،گردد  جزائي بربه اتاق
انجام كاالي توخي سر. به خاطرم نمانده كه با همديگرچه گفتيم  . خاموشانه نشستيم

و را برايش دادم و با يك جهان اندوه آورده شده را گرفتم و لباس ها و مواد خوراكه 
تا مالقاتي ديگر اين تشويش كشنده لحظه . م ي با او خدا حافظي كردو دلهرهتشويش 

در بارة ضرب و شتم زندانيان توسط . اي من ، پسر و دختركم را آرام نمي گذاشت 
 -  معروف شده بود "حنيف شاه ديوانه" كه به –اين خلقي خون آشام و ساديست 

  ... .خيلي چيز ها شنيده بوديم 
يك صاحب منصب ) درخـارج ازمحـوطـه زنـدان ( گام بازگشـت  در هنـ
به مجـردي كه مـرا . كـرد ا يكـي از همقـطاران اش صحـبت مي وي ب .ايسـتاده بود

 توخـي را ":  گفـت مرا مخاطب ساخته ديـد كه از نزديـك اش عبـور مي نمايـم ، 
 "نـي چـه خوبـي دارد  زنـدا": با لحـن جـدي برايش گفـتم  . "ديـدي خـوب بود 
  : وي اظـهار داشـت 

 كه مسـئوول آن مـا بوديم آرام بود ؛ مگر خودش آرام ننشست " 3بالك"در « 
 از زندان ديدن مي كرد ، توخي گپ هاي بسيار نادرست زد ]5 [، وقـتي كه هيـأت 

و محبوسين را در مقابل هيأت تحريك كرد ، حاال نزد حنيف شاه است ، اگر 
  . » ن چيزي كند پوست از سرش جدا مي كند كوچكتري
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با آن وضع  وحشيانه اي كه  پيشتر در داخل مثلث با آن مواجه شديم ، گفتة 
براي اينكه در برابر اين . خلقي مرا دچار هراس شديدي ساخت اين جالد كهنه كار 

فرت و خشم سپردم ، و وطن فروش جنايتكار رنگ نبازم ، بيدرنگ جاي ترس را بر ن
 زن جنگجوي  افغان كه درسنگر داغ جنگ مقاومت سينة پر از كين  صالبت يكبا

دشمن مردم و كشور را آماج گلوله هاي آتشين خود  قرار مي دهد ، من هم با همان 
صالبت و هيبت سينة پركين اين خلقي آدمكش را آماج  جمالت تحقير آميز و 

  : زهرآگين  قرار داده در جوابش چنين گفتم 
ز سر  هستي ؟ حنيف شاه كي است ؟ وقتي تو و ديگرهايت پوست اتوكي«  

 به اين چيز ها شما.  شاه تان هم نخواهد توانست  ، حنيفتوخي جدا كرده نتوانستيد
 دراين سال ها ، اين چيز ها را زياد  .و حرف ها مي خواهيد ما مردم را اذيت كنيد

  .» ديده ، و اين قسم گپ ها را زياد شنيده ام 
 و با دختر و پسرم به راه خود . رويم را با خشم و نفرت از وي برگرداندم داً  بع

ادامه داديم ؛ لحظه اي بعد ، بار ديگر هيوالي پريشاني به سراغم آمد و همان هراس 
ف شاه از برخورد  حني. قبلي بر وجود بسيار خسته و كوبيده شده ام مستولي گرديد 

حنيف شاه براستي . هاي زيادي شنيده بودم  و قصه جالد با زنداني ها ، گپ ها
انسان بد و ديوانه اي بود كه همه او را به حيث يك شكنجه گر و داراي صالحيت 

  :گفتند زندانيان آگاه و پايوازان شان مي.  مي شناختند  در زندانعام و تام
به )  اين جاسوس سرشناس كي جي بي -گالب زوي ( شخص وزير داخله  « 

 صالحيت را داده كه مي تواند بندي را تا سرحد مرگ بزند و شكنجه  اينحنيف شاه
با آنكه رتبه و منصب . اش نمايد ؛ حتي دست و پاي زنداني را شكستانده مي تواند 

؛ مگر حدود است  تر پائين به مراتب)علي شاه وجدان ( اش از قومندان عمومي زندان 
   .   »ت صالحيت  اين ساديست از قومندان عمومي بيشتر اس
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   سخني  مؤجز در مورد انتقال نوجـوانان كم سن- 6
    :    به جبهات جنگ و فرستادن پسرم به  هند      

          
 صدها بار به خاد     من درطي مدت تقريباً هشت سالي كه توخي زنداني بود ؛ 

فرستادن پسر نو جوانم به هندوستان . ي رفت و  آمد نمودم صدارت و  زندان پلچرخ
از ترس اين جنايت پيشگان مزدور كه او را هر روز در داخل مكتب و در صنف 

 چرا به سازمان جوانان نمي آيي ؟ ": ايستاده مي كردند  و با خشونت مي گفتند 
.  "! بي طرف بي شرف است . ق داري حتماً تو دشمني با حزب دموكراتيك خل

ي ديد و مي شنيد كه مزدوران پسرم روز ها را با پريشاني سپري مي كرد ؛ زيرا م
م  به سن و سالش را كه قد بلند بودند ، به زور  و با ضرب و شت  پسران همموظف

بعداً سر . دادند يكي از قشله هاي نظامي انتقال ميكردند و به موتر عسكري باال  مي
از لحظه اي . تي كه جنگ در آن جريان داشت ميفرستادند يآنها را تراشيده به هر وال

گشت ، اين رنج مي شد و تا دو باره به خانه برميكه پسرم به جانب مكتب روان 
به همين سبب كه پسرم را  . طاقت فرسا مثل موريانه وجودم را ذره ذره مي خورد 

ي هر جوان تازه  كه حكم مرگ را برا- ري به كدام بهانه اي به زندان و يا قشلة عسك
روي .  نبرند ، تصميم گرفتم وي را  به كشور هنـد بفرستم -گرفتار شده داشت 

همين اجبار ، به همكاري و مساعدت داكتران شريف و وطن دوست تصديقي درست 
در جريان  رو براه كردن تصديق  . كردم تا وي را براي تداوي به هندوستان بفرستم 

   .متحمل مشكالتي  زيادي شدم 
يك داكتر جوان كه نمي دانم دوران فاكولته طب را  به پايان رسانده بود ويا نه ، 

 خارج از از جانب خاد به سمت رئيس هيأت معاينه مريضاني كه تصديق تداوي به
سال قبل و تصديق  فعلي  وقتي عريضه دو.  مي خواستند ، گمارده شده بود كشور

 كه عضو هيأت معاينه مريضان بودند ؛ با مشاهده كرد ، در حضور داكترانيپسرم را 
 دوسال مريض  اين پسر چطور  بيمار است  كه در اين مدت": عصبانيت ابراز داشت 

 بنابر گفتة رئيس مجلس ، داكتر داخله از جايش برخاست "اش پيشرفت نكرده است
 نيز در قاسم خان يونس زاده پروفيسر صاحب.  معاينه قرار داد و پسرم را تحت
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زيرا كه در سرويس چشم ؛  شت ، با آنكه مرا زياد نمي شناختس حضور دامجل
 از آنجايي كه ايشان يك داكتر باوجدان و حق شناس مي .همرايش كار نكرده بودم 

 كه بر - آشفته شده تصديق مريضي پسرم را  ، از شنيدن حرف رئيس مجلس برباشد
ديشمند و شجاع ، با تقوا و  برداشت و با صالبت يك داكتر ان-روي ميز قرار داشت 

  : متدين ، رئيس هيأت  را مخاطب قرار داده چنين گفت 
 كار فهم و سابقه سرهمشيره رحيمه يك نرس.  مي كنم  من امضاءاول اين را« 

 در راه خدمت به مريضان كشور سر خود را سفيد كرده ، حق  ،كهدار كشور است
پسران وزير ! بفرمائيد . شور بفرستد دارد كه پسر خود را براي تداوي به خارج از ك

  .» صاحبان كجا هستند ؟ 
آواز پر صالبت پروفيسر صاحب فضاي  .  اتاق را فرا گرفت سكوت و خاموشي

  .مجلس را چنان تحت تĤثر قرار داده بود كه داكتران  يكي به طرف ديگر نگاه كردند 
 ازانتقاد و  برخورد به تشويش افتادم كه.   من و پسرم از اتاق آنها خارج شديم 

شجاعانه  پروفيسر صاحب يونس زاده به نورچشمي هاي وزيران  وطن فروش ، كدام 
  .گزندي متوجه جناب ايشان نگردد 

من از تمام داكتر صاحباني كه در قسمت تصديق مريضي پسرم مرا  كمك و 
ريف نمايم ، اينكه  نام هاي شمساعدت بي شائبه نمودند اظهار سپاس و امتنان مي 

  . را به خاطر ندارم از ايشان پوزش  مي طلبم  شان
 

   تداوم حوادث هـول انگـيز و اضطـرابات پي در پي ، پايوازان زجر     -7
  :       كشيده را دچار توهم و تشويش نموده بود 

  
 اجازه مي دادند ، زحل جان ايامي كه پايوازي و روز مالقات را در يك  وقت

ي رفت ، و در انتقال بكس هاي دستي و غيره لوازم  مرا دخترم هميشه همرايم م
با وجودي كه سن و سال اش خرد بود ، از عاطفه و دلسوزي زيادي . كمك مي نمود 

... از گرمي و سردي و خستگي و دوري راه و مشكالت سرويس  و . برخوردار بود 
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ي تحمل مي كدام شكايتي نمي نمود و  تمام مشكالت را با حوصله مندي  و شكيبائ
  .كرد 

 و تالشي تاندن تمام مقرراتبعد از گذش. به خاطر مالقاتي عازم پلچرخي شديم 
 يك دفعه ": سرباز به من  گفت . رسيديم "  6بالك "هاي متواتر به نزديك دروازه 

در . "پيش قومندان  صاحب برويم  كه اجازه مالقاتي اتاق جزائي را خودش ميدهد 
ان گفتم كه تو در  به دخترم زحل ج.را از دست دادم حظه هوشياري ام همان ل

وقتي به دهليزي كه .  منتظرم باش ، من باين سرباز مي روم همين جا با بكس ها
 نشود ": به يكبارگي در ذهنم گشت . قومندان در آن اتاق داشت ، نزديك شديم 

الم را اين بي ناموسان خواهر و مادر ناشناس دختر خرد س. اين يك دسيسه باشد 
راه باز گشت هم . نمي دانستم چه كنم . زه افتاد  از اين فكر قلبم به لر"ببرند 

سرباز مرا به اتاق . م نداشتم مثل آدم هايي كه در خواب راه مي روند ، در حركت بود
وقتي از اتاق قومندان . قومندان بعد از چند سوال اجازه مالقات داد . قومندان برد 

، كه مبادا  خسته ام خطور كرد  به سرعت دردماغ بسيار ، اين فكرخارج شدم
 بيا كه ترا هم قومندان صاحب خواسته آنجا " گفـته باشد سربازي براي دختـرم

با آنكه از سال ها پيش من و  توخي بار ها  .   او خرد سن و سال است "مادرت است 
مادر و يا پدرت را   اگر كسي ؛ حتي به شما بگويد": براي او و برادرش گفته بوديم 

موتر زده  بيا كه ترا نزدش ببرم  ، هوش كنيد كه به گفته اش فريب نخوريد و با وي  
 با وي رفته رف سرباز را قبول كرده ؛ مگر اينجا زندان است نشود كه او ح"نرويد 
بي .  را سوزشي فرا گرفت چنين وضع در ذهنم ، سرا سر وجودماز ترسيم . باشد 

سربازي كه با من همراه بود  حيران شد كه اين پايواز را  . ن پرداختم  اختيار به دويد
وقتي ديدم كه دخترم در همان جاي اولي ايستاده . چه شده كه به يكبارگي ميدود 

  . است ، دچار ضعف شدم و در همانجا نشستم 
    بندي دارهزارانبلي ، تداوم اضطرابات و حوادث هول انگيز مرا نيز ؛ مانند 

  . ر توهم و تشويش كشنده ساخته بود دچا
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      هم زماني روز پايوازي با ميتنك  ميهن فروشان و كمك -8
   . "... نسرين جان "       

  
. دركلينيك صحي خيرخانه مينه چند نفر به سمت آمر آن كلينيك مقرر شدند 

 خاد به اين فروماية از زمره رذيل ترين اعضاي.  بود داكتر يعقوب ثمريكي ازآنها 
( شمار مي رفت ؛ زيرا كه ذره اي عطوفت و ترحم در برابر مريضان  و پرسنل صحي 

 بخصوص عوامل خاد در داخل آن ، " دموكراتيك خلق "منهاي اعضاي حزب منفور 
  .نداشت ) كلينيك 

 اين وطن فروشان مصادف  "ميتنگ" با بعضي اوقات رفتن به زندان پلچرخي
 آنها اشتراك  " ميتينگ"يك صحي مجبور بودند تا درپرسنل كلينتمام . مي بود 
يعقوب ثمر به خاطر اينكه شوهرم زنداني بود ، با من در تضاد شديد قرار . نمايند 
 به اين فروماية خادي گفتم با بي تفاوتي در جوابم  ي مشكل خود راوقت. داشت 

 نباشد  حاضر" ميتنگ "  هيچ عذري پذيرفته نمي شود هر كس در": چنين گفت 
 تو هيچ كسي ":  بعداً با تعجب از من پرسيد ". غير حاضر و كسر معاش مي شود 

ه اين انسان نماي  بي  حيران ماندم كه ب"نداري كه به عوض ات به زندان برود ؟ 
 روز بد ": به همـين  مثل اكتفا كرده در جواب اش چنين گفـتم .   چه بگويم عاطفه

بعضي خانم هاي با عاطفه و نوع . ومايه احمقانه  خنديد   اين مزدور فر"برادر ندارد 
 حزب دموكراتيك خلق "( دوست كه فكر مي شد از روي اجبار عضويت باند مزدور 

را پذيرفته اند و يا از نفوذي  سازمان هاي ضد دولتي  بودند ، مشكالت و اندوه  ) "
وي را . يمي  خوش برخورد و صميكي از آنها دختري بود. ي كردند مرا درك م

:  ، گفتدـديوقـتي جگـر خوني و نا آرامـي مـرا .  مي گفتيم "ان سفيدـنسرين ج"
 سرهمشيره صاحب ، وقتي ما از كلينيك حركت مي كنيم به پيش ناحيه حزبي "

ما وزحل جان پيشتر از ما به آنجا  برويد ، شما كاال و خيرخانه جمع مي شويم ، ش
ان دوباره به كلينيك بيائيد  وقتي ما آنجا رسيديم ، ما  نزدش بگذاريد و خودتلوازم را

دور پرسنل را با دستهاي خود مثل زنجير احاطه مي كنيم كه كسي از صفوف نگريزد 
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ما دست خود را بلند مي . خودت در همان جايي كه من و دوستانم هستيم بيا . 
زير دست ما  از شما در آن لحظه كوشش كنيد كسي متوجه نشود ، به سرعت. كنيم 

 وطن فروشان تصادف "ميتنگ" در چند باري كه رفتن به زندان با. "بگذريد و برويد 
كرد ، آن دختر با عاطفه و مهربان  به من اين كمك و مساعدت را نمود كه به زندان 

] . خاطره اين محبت اش را  هيچگاهي فراموش نخواهم كرد [ پلچرخي رفته بتوانم 
ة قبلي از حلقة محاصره آنان عبور كرده  خود را با شتاب پيش اينبار هم با همان شيو

از ديدن رنگ پريده اش  آنقدر . او را بسيار پريشان و دلواپس يافتم . دخترم رساندم 
دخترم از ... . عصباني شده بودم  كه مي خواستم  از اين وطن فروشان انتقام بگيرم 

 "عصمت مسلم  "و)  ها"لم جمع گ"يعني( ها "دوستمي"ده و شنيده بود كه بس دي
ها و خادي ها  دختران و زنان را اختطاف مي كردند ، دچار وحشت  و اضطراب زياد  

وقتي برايش مي گفتم كه بيا به بازار برويم  تا لباس مورد نظرت را بخرم ، . شده بود 
 مادر جان خودت برو و برايم بياور، همان ": ناراحتي آميخته با ترس مي گفت با 

وي به ناچار .  بعضي اوقات از گفته اش  قهر مي شدم "! درست است ، من نمي روم 
. با من مي آمد ؛ مگر در راه بازويم را محكم مي گرفت و به هر طرف نگاه نمي كرد  

 زحل ": اتفاقاً روزي معلم اش او را  در چنين حالت ديده بود ، بعداً برايش گفته بود 
ا مي رفتي ، توقسمي مادرت را قايم گرفته بودي مثلي كه ترا ديدم كه با مادرت يكج

روزي كه عازم پلچرخي .  "! هركسي مي ديد تعجب مي كرد . كسي ترا مي گريزاند 
بوديم به لب دريا نزديك مسجد پل خشتي كه رسيديم ، دفعتاً متوجه شدم كه به 

 با لباس "ع دوستم گلم جم"فاصله چندين متر دورتر از ما ، دارة رهزن و آدمكش 
رنگ . هاي سياه و كمر بند و قطار وزمه و سالح دست داشتة شان  نمايان گرديدند 

فوري او را به طرف ديوار دريا كشاندم و خودم به طرف . از صورت دخترم پريد 
حاليكه  جنايات و اختطاف و آدم ربائي در. ار گرفته به راه خود ادامه داديم سرك قر
 شده بود از شدت نفرت و خشم تصميم شهور در ذهنم تداعي جنايت پيشه مباند اين

گرفتم  هرگاه از جانب اين باند كدام حركتي در برابر ما صورت بگيرد با آنها آنقدر 
خوشبختانه . جدال خواهم كرد  كه به رسوايي آنان و خاتمه حيات خودم بيانجامد 

 را كه در روز  پيش دختراني. شكار آنها اغلباً از طرف شب بود . به خير گذشت 
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شب پشت در خانة شان مي .  شناسايي مي كردند  ،مكتب ها و يا محل كارشان
از اين موضوعات تمام مردم شريف كشور ما . آمدند و آنها را به زور  با خود مي بردند 

  . با خبربودند 
مادر جان  "نوشتم دخترم تيلفون كرد ، پرسيد درهنگامي كه اين سطور را مي 

    " كردي ؟ چه  مي
  :   او هم گفت " خاطرات روز هاي تلخ زندگي را نوشته مي كنم ": گفتم 
بعضي اوقات يادم مي آيد و نا .  مادر جان چه روز هاي بدي  بود كه گذشت "

يگان روز پايوازي كه  موتر نمي يافتيم به موتري كه سنگ و مواد . آرامم مي سازد 
بعضي روز . پا هاي ما تكه تكه مي شد . مي شديم  باال  ،ساختماني را انتقال ميداند

ها به موتر چكله كه در بين آن بز و بزغاله و گوسفند و مرد هاي كوچي با زنان و 
اوالد هايشان مي بودند ، ماهم از مجبوريت و نيافتن موتر در آن باال مي شديم ؛ ولي 

 چون هوا رو به من خيلي مي ترسيدم كه موتر را به كدام طرف ديگر دور ندهند ،
تاريكي مي رفت ما چطور مي كرديم ، اگر يك زن يا مردي از جمله پايوازان  زنداني  

   ."در آنجا مي بود  كمي آرام مي شدم 
 به هر حال ، گرچه روز هاي تلخ را در زندگي بسيار ديده ايم ؛ مگر تلخترين 

  .آن  روز ها ؛ روز هاي پايوازي زندان پلچرخي بود 
  

      "رهائي"ر جنرال سيهال و داكتر جنرال موسي وردك و   داكت-9
  :مريضان صعب العالج 

  
وقتي سوسيال امپرياليست هاي روس كارمل را تحت نظارت قرار دادند ، و 
نجيب را به قدرت رساندند ، براي اينكه مردم با غيرت و با شهامت افغانستان را فريب 

حيله و ترفند وتزوير دريغ نكردند ، تا يكي داده باشند ، از هيچگونه سياست آگنده از
و مردم شجاع و آزاديخواه دست . از گماشته هايشان ، مورد پذيريش مردم قرار گيرد 

و بگذارند كه آنان با خيال راحت به . از مقاومت و دفاع از كشور خويش بردارند 
به دوران رسيده  اين مزدور تازه - بنابر آن  توسط  ديو خاد . مقاصد ناپاكشان برسند 
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 كه به زندان پلچرخي ند قانوني را سرهمبندي  كردند و هيأتي را  تعيين نمود -
 را  از سايرين "مريضان صعب العالج"بروند و مريضان را تحت معاينه قرار دهند ، و 

تفكيك نموده لست  نام هاي آنان را به خاد بسپارند ، تا در مورد رهائي شان اقدامات 
اين هيأت  مركب بود از داكتر جنرال موسي وردك  و داكتر . رد رسمي صورت گي

اينان در شفاخانة چهارصد [ جنرال سهيال كه به  اجراي اين وظيفه انتخاب شدند 
بستر به تداوي سربازان و صاحب منصبان زخمي شوروي و مزدوران افغاني آن 

ازان و زندانيان ايجاد در همين رابطه  سر و صدايي در ميان پايو] . مشغول كار بودند 
از جانب خادي ها درميان مردم ، بخصوص پايواز زندانيان تبليغات زيادي . گرديد 

صورت گرفت ، تا پايوازاني كه زنداني شان  مريض بود به  اين و يا آن عا مل دولت 
  ... . دست نشانده مراجعه نمايند 

د ، به دواخانة يكي از همكاران ما كه رسول نام داشت و داكتر فارمسي بو
 يك برادر ": مي گفتند دوستان ما . ر مي كرد  كا"كلينيك شهري خيرخانه مينه"

ها بود كه در زمان به قدرت رسيدن باند آدمكشان ) شعله اي ( داكتر رسول از جملة 
اين داكتر با من همدردي نشان  . "خلقي گرفتار و در زندان پلچرخي به قتل رسيد 

سرهمشيره صاحب  رحيمه « : روزها  نزدم آمده  پيشنهاد كرد در يكي از . مي داد 
 توخي "مايگرن" از زندان رها مي شوند از خاطر مريضي " مريضان صعب العالج"

صاحب و چند مريضي ديگر كه در زندان به آن مصاب  شده  چرا به خاطر رهائي اش  
  : در جواب اين جوان  با عاطفه گفتم » اقدام نمي نمائي ؟ 

. سول جان فكر نمي كنم كه كسي غم مريضي زندانيان را داشته باشد ر« 
 زير همين عنوان عناصر وابسته به ن را به خاطري وضع كرده باشند تاممكن اين قانو

 كدام زنداني كه واسطه احتمال اين هم مي رود كه.  را از زندان بكشند خودشان
. » .  از زندان آزاد  گردد "  مريض صعب العالج "قوي داشته باشد ، به همين نام 

  :داكتر رسول در جوابم چنين  گفت 
شما شايد خبر نداشته باشيد كه داكتر سهيال به حيث عضو هيأت تعيين  «  

 را معاينه كرده نام شان را در "مريضان صعب العالج"گرديده كه در زندان پلچرخي 
من . سلك ما است او همكار و هم م. لست خالصي زندانيان سياسي داخل نمايد 
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بيا كه پيش وي برويم . همراي وي كار كرده ام ، با هم كم و بيش صميمي هستيم 
 داكتر صاحب ، از لطف و مهرباني شما ": من در مورد گفته اش ابراز داشتم . » 

اكتر وقتي  د. ممنونم  ؛ مگر فكر مي كنم كه او به توخي كدام توجهي نخواهد كرد 
 كه در آن دوره از صالحيت  زيادي برخوردار بود ، شماري  كارملاناهيتا نازدانة ببرك

 پيش او برو ، از آنجايي كه همكار ما است ممكن در ": از دوستان به من  گفتند 
 او چنان سرسپرده "من در جواب شان  گفتم  . "مورد  آزادي شوهرت كمك  نمايد 

. مدتي زنداني ساخت روسها است  كه شوهرش پروفيسر كرام الدين خان كاكر را 
شخص پروفيسر صاحب كاكر از زنداني شدن خود توسط خانم اش اناهيتا ، برايم  

من هيچگاهي پيش آن زن خاين به شوهر و خاين به مردم كشور نمي . قصه كرد 
 آن مسئله جدا بود ، امروز كه خودشان اين قانون را ":  داكتر رسول گفت  "روم 

اصرار  . "حق است ، بايد يكبار اقدام نمائي هم مستوضع كرده اند و  توخي صاحب
 كه در جريان صحبت ما حضور -  و بي شائبة وي و دو سه همكار ديگرم دلسوزانه
 مرا چنان تحت تĤثير قرار داد كه  گپ توخي را كه در اثناي گرفتاري اش - داشتند 

 نظر آنان فراموش كردم و ) " براي خالصي من به كسي مراجعه نكني "( گفته بود 
اد از ـي آبـانه علـفاخـل شـداخـتاژ  وي دران سـودي كه در زمـبا وج. را پذيرفتم 

دموكراتيك  "، زمانيكه باند و ازجانبي ديگر خوشم نمي آمد)   سهيال جنرال( اين زن
 اشكال مختلف به اين نو به دوران رسيده هاي مزدور به به قدرت رسيد ، "خلق

پروفيسر صاحب سيد محمد ه مي رساندند ؛  از جمله به مخالفين خود زيان و صدم
جنرال پرچمي .  بود و درفاكولته طب تدريس مي كرد "شف سرويس" كه حسيني

فاكولته طب بود از اين زماني كه  محصل ) يعني سهيال خانم ( وخادم ارتش روس 
كنش  بدگوهر و بد داشت ، وقتي اين زن پرچميداكتر با نام و نشان كشور عقده اي

 به سمت اختياردار عام وتام شعبة جراحي شفاخانه علي آباد گماشته شد و بد اخالق
 اش اين بود كه  دانشمند نامدار كشور پروفيسر  و ضد علمي، نخستين اقدام خائينانه

نبود اين .  حسيني را از وظيفه اش در شفاخانه علي آباد و فاكولته طب بركنار نمود
جراحي ضايعة بزرگ بود براي مريضان ، و در فاكولته داكتر دانشمند در سرويس 

از آنجايي كه مدت هشت سال به حيت . براي محصلين و دانشجويان كشور طب 
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 بودم ، زنده ياد حسينينرس سامان دهندة عمليات ، در اتاق جراحي همكار مستقيم 
؛ رد  برايم قصه ك وطنفروشسهيالداكتر از چگونگي بركناري خود توسط  ايشانروزي

 كه در ناحيه وزير اكبر خان "شفاخانه چهار صد بستر" با موتر كلينيك  به با آنهم
سالم و عليك . بعد از  مدتي انتظار ،  سهيال خانم نزد ما آمد . موقعيت دارد ، رفتيم 

 جنرال صاحب شما سرهمشيره رحيمه را مي شناسيد ، ": داكتر رسول گفت . كرد 
جنرال گفت  . "ر سرويس هاي صحي علي آباد مي باشد از جمله نرس هاي سابقه دا

  :  من برايش چنين گفتم "خيرت باشد كه اينجا آمده ايد .  بلي مي شناسم ": 
شوهرم در زندان پلچرخي محبوس مي باشد ، چون شما به سمت عضو هيأت  « 

 در آنجا تعيين شده ايد ، به خاطري كه شوهرم "مريضان  صعب العالج"تشخيص 
ي مايگرن پيشرفته  دارد ، و از پروفيسر علي احمد خان هم تصديق در مورد مريض

 داخل "مريضان صعب العالج"مريضي وي دارم ، اگر شما لطف نموده  اورا در لست 
او شانه هايش را باال انداخته با لحن شخصي كه مي خواهد وانمود سازد . » نمائيد 

  : ارد ؛ چنين گفت  كدام ارتباطي ند"پرچم و خلق "كه به باند 
رحيمه جان اگر بگويم كه در اين قسمت ما كدام صالحيت نداريم ، ممكن « 

، ترتيب داده مي شود ، آنرا  براي ت زندانيان از جانب مقامات باال لس. قبول نكني 
 " مريضان صعب العالج "جنرال صاحب وردك مي دهند ، تا همان زندانيان را شامل

اگر من  به شما كدام كمكي كرده مي توانستم به . ا شوند نمايد ، كه از زندان ره
منكه چنين جوابي را قبل از آمدن ما به پيش جنرال خانم . » يقين دريغ نمي كردم 

، به دوستان گوشزد كرده بودم ، به هيچوجه نا راحت نشدم ؛ مگر خودم را مالمت 
در اثناي . هورآمدم كردم كه چرا مشوره دوستان را پذيرفته نزد اين وطن فروش مش

 . " رسول جان شما را كار دارم ": خدا حافظي ، داكتر سهيال به  داكتر رسول گفت 
وي  . ند دقيقه بعد  داكتر رسول آمد چ. من از آنها جدا شده از اتاق بيرون شدم  

  : چنين گفت 
هستند و ,, شعله يي ,,  اين ها ": داكتر سهيال مرا نصيحت كرده گفت «  
 كه به كدام مصيبت دچار فعلـي با آنها در تضاد است تو از آنها دوري كندولـت 
   "نشوي 
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   . "من به جواب سهيال چيزي نگفتم  . "در پايان رسول عالوه كرد 
  : داكتر رسول را مخاطب ساخته گفتم 

.  جنرال بيائيم ، من همه چيزرا پيشگويي كرده بودم پيش از آنكه نزد اين« 
من . ، بيا از اينجا برويم  خير است پريشان نباش.  هم شد ديديد ، همين طور

ازخاطري گفتة شما و دوستان را قبول كردم و پيش سهيال آمدم تا به دل تان نگردد 
حاال يقين ات حاصل شد . كه چرا اين زن به خاطر رهائي شوهرش تالش نمي كند 

  . » كه آمدن ما در اين جا بي فايده بود 
  : احتي آميخته با شرم اظهار داشت داكتر رسول با نار

   ." … من از رويه  نامناسب او بسيار متأثر و نا آرام شدم چه مي شود كرد " 
( ، يعني داكتر جنرال سهيال  زماني كه كارمل دوم   KGBاين ايجنت مشهور  

  نت " رياست جمهوري "رسي توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا به ك) حامد كرزي 
كرزي .  ، به پابوسي كرزي شتافت ، تا وي را به كدام پست دولتي بگمارد  شدو بولت

هم نظر به ماهيت وطن فروشانه اش  از جنرال سهيال استقبال كرده وي را به  سمت  
  . وزير صحت عامه  در دولت دست نشانده مقرر نمود 

  

   :" 5  بالك" آخرين مالقاتي در-10 
  

تان قوت هاي شوروي را در تمام جبهات  زماني كه مردم آزاديخواه  افغانس
 ، زمامداران اين كشور نددرهم  كوبيده به شكست هاي مفتضحانه اي روبرو ساخت

متجاوز در زير فشار ذهنيت خلق هاي تمام جهان كه بر ضد تجاوز آن كشور به 
افغانستان قرار داشتند ، در عرصه هاي مختلف سياسي واكنش هاي شانرا بر عليه  

در عرصه ملي و بين المللي ر تبارز مي دادند ؛ همچنان ساير عوامل ديگر اين كشو
 را از آستين داكترنجيب "مصالحه ملي"سوسيال امپرياليزم شوروي طرح سبب شد،تا

 عفو عمومي "( ديو خون آشام خاد بيرون بدهد و نخستين گام ريفورم  دولت نجيب 
بتواند  مردم را از جنگ مقاومت منصرف را اعالم بدارد  ، تا اگر  ) "زندانيان سياسي 

. سازد و پايه هاي لرزان دولت پوشالي را تجديد ساختمان نموده ، مستحكم سازد  
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در واقع جنايتكاران و قاتالن  مردم افغانستان با اين ترفند و ريفورم ها ، آرزو داشتند 
اي هميش  نشاندة شان را بركشور دولت دستبند و آرام سازند و درمردم را بفري

به همين سبب به گماشتة  خود  نجيب جالد دستور دادند .  و پايدار نمايند جاگزين
داند ، تا از اين كه قانون رهائي  زندانيان سياسي را تدوين و ترتيب نموده آنرا نافذ گر

در گام   و ساير بستگان آنان را فاميلان و اعضايزندانيجهت اگر بتواند خشنودي 
در چنين شرايطي كه دهها هزار  زنداني در زندان پلچرخي . مايد جلب ناول ريفورم 

و ساير زندان هاي مركز و واليات افغانستان به سر مي بردند ، وقتي اين خبر پخش 
گرديد ، صد ها هزار تن از اقوام دور و نزديك زندانيان و فاميل هايشان  بي صبرانه 

  ... . منتظر اعالن رسمي دولت پوشالي شدند 
هاي س و تن هندوستان ، من و دخترك خرد سالم بيكپسرم به از مسافرت بعد

 تار و پود وجود عليل ام را به ،  مزيد بر نبود پدرشدرد دوري پسرم. تنها مانديم 
سوز دوري پسرم آنهم در سرزمين پهناور وپر ماجراي هنــد كه . آتش كشيده بود 

وع مي پيوست ؛ از هر دهن سخني مي در باره وقايع و اتفاقاتي كه در آن كشور به وق
قاچاقبران ، دزدان ، اختطاف كنندگان ، معتادين  شنيدم ؛ همچنان اخباري مربوط به 

به مواد مخدره ، جنگ و برخورد هاي گروهي و مذهبي و ساير قضايايي كه در بارة 
 از طريق رسانه ها پخش مي شد ،  شب ها خواب  را از چشمم مي ربود - اين كشور  

 را در خود بسيار اندك مي سوز توان و حوصله و تحمل اينهمه مشكالت استخوان .
فكر ميكردم اگر من نباشم ، دخترخرد سالم به دست كي خواهد افتاد و . يافتم 

 خواهد گرفت و ديگر اينكه مي ديدم  توخي با از او كي خبر. درش چه خواهد كرد پ
 و از درد آن ،ان به آن مصاب شده چند نوع مريضي از جمله سنگ گرده كه در زند

اين تفكرات رنج دهنده  . رنج  مي برد ، روز بروز ضعيف تر و مسن تر شده مي رفت 
  . و مخرب يك لحظه ذهن افسرده ام را آرام نمي گذاشت 

ت به خاطر رهائي هر چه زودتر زندانيان خود در هيجاناما هزاران هزاربندي دار 
 عفو عمومي زندانيان " خبر و بي صبرانه منتظر.  برديم كشنده اي به سر ميو انتظار
ت حال ، در يكي از روز ها در نشرابه هر.  از طريق اخبار ويا تلويزيون بوديم "سياسي
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رهائي زندانيان به چاپ رسيد كه در زير آن خبر، دولت دست نشانده خبري در مورد 
  : جدولي را ترسيم كرده بودند كه نشان مي داد 

 آزاد شده بعد از مدت يك  ، براي عسكري مساعد است كساني كه سن شان- ) اول 
  هفته  به عسكري سوق داده مي شوند ؛

   مريضان صعب العالج رها مي گردند ؛ -) دوم
 كساني كه نصف قيد خود را گذشتانده و به كدام باند تروريست و آدمكش - )سوم

جمله از دو  و يا سه  نهاد سياسي من . ارتباط نداشته باشند ، از زندان رها مي شوند 
  . نام برده بودند كه اعضاي  اينها به هيچ صورت رها نمي شوند 

سه كته گوري  بعد از پخش اين اعالميه ، فاميل هايي كه بندي شان شامل اين 
در روز هاي پايوازي از . شدند و منتظر رها شدن زنداني خود بودند بود ، اميد وار 

براي ديدن زنداني  تسهيالتي فراهم .  دسپلين  قبلي اثري نبود قيد و قيود و نظم و
مالقات و ديدن محبوس براي همه پايوازان  بدون . كرده بودند كه سابقه نداشت 

اكثريت پايوازان  و . ميسر گرديده بود نجال و برخورد خشن موظفين زندان كدام ج
سيار بسيار خوش  به نظر مي طيف هايي از زندانيان كه از اصل قضيه آگاه نبودند ، ب

توخي و ساير زندانيان آگاه كه منظور دولت پوشالي از آزادي زندانيان . رسيدند 
من . سياسي را به درستي درك كرده بودند  به حد ديگران ابراز شادماني نمي كردند 

ا خوش بوديم  كه با آمدن و دخترم زحل جان ؛ همچنان ساير دوستان و وابستگان م
ترس بردن دختران نوجوان  ، من و دختر خرد سالم از تنهائي و ازخانهتوخي در

دل جمعي پيدا مي )  و خادي ها " عصمت مسلم " و"دوستم"توسط باند هاي (
  . كنيم 

. تا روز مالقاتي ما فرا برسد ، من و دخترم زحل جان  دقيقه شماري مي كرديم 
به زندان ... . ي حركت كرديم  زندان پلچرخبه طرفوز فرا رسيد و ما سرانجام آن ر

  : كه رسيديم ، براي ما گفتند 
 هركدام مطابق  بخشيده شده"اتاق جزائي" زندانيان به خاطر مصالحه ملي « 

 " 5بالك "خواست خودشان به بالك هاي ديگر انتقال داده شده اند ، برويد به 
  .  »هست توخي درآن جا 



  
.                                                                                                                                                                                      

     رحيمه توخي . . .             وازي           خاطرات  هشت  سال  پاي.
                                          

 

 

   

133 

 منتظر "5بالك  "صحن مثلث در . از اين خبر خوش احساس آرامش كرديم 
وي  بعد از انتظار . او خيلي دير كرد كه سبب پريشاني ما شد . آمدن توخي نشستيم 

:  اشت  توخي اظهار د"!  خيلي دير آمدي ": من گفتم . ما با هم نشستيم . زياد آمد 
 در اين.  تا لست تمام شود  ،ما را معطل كردند. خواندند  لست نام زندانيان را مي"

خواندن نام خود مي باشند همه زندانيان به انتظار . ي شود روز ها متواتر نام خواني م
چرا خالص نمي ياد خالص شده ، شما و رفقاي تان زندانياني ز ": من گفتم .  "

براي اولين بار با تبسمي ناشي از خوشي ،   توخي بعد از سالها اسارت ."شويد ؟ 
  : چنين گفت 

  . »  ممكن فردا و يا پس فردا به خانه بيايم . لست خواندند امروز نامم را در« 
بعد . از شدت هيجان و خوشي  غير قابل توصيف ؛ اشك در چشمان ما حلقه بست 

با يك جهان  سرور و شادماني به جانب خانه روانه شديم ، از تمام شدن زمان مالقات 
آزادي خود را براي آنها داده تمام كساني كه به زندان آمده بودند وزنداني شان مژدة . 

 و مي خنديد و خوشي و شادماني شانرا  ،بود ؛ چهره هاي شُگفته و گلگون داشتند 
  . ابراز مي داشتند 

ما در يكي از سرويس ها با جمعي از پايوازان در سيت ها جابجا شده به جانب 
  .و بعداً به خانة خود رسيديم شهر شهر در حركت شديم ،  تا اينكه به 

پريشان شدم از آزاد نشدن اش . روز موعود فرا رسيد ؛ مگر توخي به خانه نيامد 
 جدي كه روسها مستقيماً كارمل خاين را به كرسي رياست 6 در جريان تجاوز. 

دروازه زندان .  را توسط وي اعالم داشتند "عفو عمومي زندانيان" نشاندند و جمهوري
ياري از محبوسيني كه زنده بودند به عوض در آن هنگام  بس. پلچرخي را باز كردند 

روزي . برخي از فاميل ها در اين مورد قصه مي كردند . رهائي از زندان  ناپديد شدند 
  :يكي از آنها چنين گفت 

زنداني خود را ديدم كه به موتر باال شد ، وقتي آنها را به خاد بردند ، او ديگر  « 
 دانست دشمن اش هستند ، آنها را در كارمل كساني را كه مي. به خانه برنگشت 

  . »... خاد از بين مي برد و مسئووليت كشتار شان را به دوش امين مي انداخت 
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اين حرف ها كه  در ذهنم خطور مي كرد و مرا بسيار زجر مي داد ، تا اينكه روز 
  .بعد توخي به  خانه آمد 

  

  :خروج از كشور  -11
  

 شماري از همكاران توخي  از وزارت تعليم  دوستان و آشنايان  ؛ همچنان مدتي
روزي يكي دو تن از آنان در ضمن . و تربيه براي ديدن وي به خانة ما مي آمدند 

 توخي صاحب  شما به وظيفة تان بخير برگرديد دولت به ": صحبت به توخي گفت 
 در توخي با صميميت . "دارد  كار و تجربه طوالني شما در امور احصائيه به شما نياز

ان به خاطر تراكم  من بيمار هستم در يكسال اخير زند": جـواب وي چنـين گفت 
كري پاي  راستم كه سبب درد شديدي در آن ناحيه مي كرديد ، به يوريك اسيد  در

 چند روز  . حركت مي كردم درد آن من فقط بر روي پنجه پايمخاطر جلوگيري از
 پايت بايد جراحي شود  تا ": رايم گفت قبل كه به داكتر جراح مراجعه كردم ، وي ب

، اولتر از همه نياز مبرم به "هر چه زودتر  استخوان اضافي از كري پايت تراش  گردد
مسلماً وقتي . بعد از اين همه سال ها به تداوي پايم مي پردازم .  تداوي پايم دارم 

   ." آنگاه صحبت خواهيم كرد ،بهبود حاصل كردم 
  : گفت يكي از  آنها چنين 

 دولت با شما " آنگاه صحبت خواهيم كرد "توخي صاحب  شما گفتيد كه « 
. آشتي كرد و از زندان رهايتان ساخت ، مثلي كه شما با دولت آشتي نمي كنيد 

 اگر شما باالي وظيفة تان حاضر نشويد احتمال گرفتاري  ،ببخشيد من فكر مي كنم
  . »شما بار دوم مي رود 

به  هوشداري بود كه از جانب آن شخص كه مسلماً با خاد در اين در واقع به مثا
  .اين گفته سبب ناراحتي  ما گرديد .  ارتباط قرار داشت ، به توخي داده شد 

روز تا روز تنگ و ) كابل زيبا (    امكان ادامة زندگي در زادگاه دوست داشتني ما 
توخي كه از . اشت خانة ما شديداً تحت نظارت خاد قرار د. تنگتر شده مي رفت 

شماري از زندانيان آزاد . " تعقيب مي شوم ": بيرون به خانه مي آمد ، مي گفت 
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 از  پيش از رهائي توخي كهاز آنان تنيك [  شده و چند تن زنداني زير پوشش چپ
 ؛ به خانة ]گمارده شد  به سمت باديگارد جنرال داكتر كريم بها ، بودآزاد شده زندان 

سر انجام . ساعت ها با توخي گفت و گو و جر بحث مي كردند ما مي آمدند و 
  . تصميم گرفتيم هر طور شده بايد از افغانستان خارج شويم 

در پاكستان شماري از . رفتن به پاكستان از بسا جهات براي ما امكان پذير نبود 
تروريست سياسي بخصوص آناني كه در تضاد با باند هاي رهزن و شخصيت هاي 

قرار داشتند ؛ همچنان مبارزاني را كه از جانب عوامل اين باند ها در زندان اسالمي 
  " و "عفو عمومي"چنانچه قبل از . دند شناسايي شده بودند ، احساس خطر مي كر

 كه مدت حبس شان به پايان رسيده ، و از  از آنها،  عده اي"رهائي زندانيان سياسي 
ر كابل را به قصد سفر به پاكستان ترك بعد از مدتي شه. زندان رها شده بودند 

 پاكستان و يا در شهر -  توسط باند هاي گلبدين و شركاء در راه كابل گفتند ، اينها
ها را به كه قاچاقبران ، افغان راه هاي  . ندهاي پاكستان اختطاف و يا ترور شد

ق قرار ينظارت دقرف آدمكشان باند هاي اسالمي زير  از ط ، انتقال مي دادندپاكستان
 باند هاي   اعضاي.پيچ و خم راه كمين كرده بودند راه گيران آنها درهر. داشت 
و از ] 6 [در زندان شناسايي كرده بودندنيز  توخي را  كه زنداني شده بودند ،اسالمي

در چنين صورتي بطور قطع به آن كشور رفته نمي . جانبي ديگر دخترم هم با ما بود 
و رهائي زندانيان از  "مصالحه ملي"ر همين به اصطالح ادر گير و د. توانستيم 

 عمدتاً براي انتقال با عافيت نيروي هاي ذخيره شان ؛ يعني - پلچرخي بود كه روسها 
 قانون پاسپورت را  -  به خارج از كشور" دموكراتيك خلق "صد ها تن از اعضاي باند 

حت تذكار داده شده بود كه  درمتن  اين قانون به صرا. به زودي روبراه و نافذ كردند 
؛ حتي زندانيان سياسي كه مورد عفو و بخشش قرار گرفت اند  ، مي توانند با اخذ 

  .پاسپورت به خارج از كشور مسافرت نمايند 
پاسپورت من . ما به زودي دست به كار شديم  و اقدام به اخذ پاسپورت نموديم 

 به مشكل زياد به دست آورديم و دخترم قدري جنجالي بود ؛ مگر پاسپورت توخي را
 چپ انقالبي كه آنان را از با آنكه مي ديديم شماري از زندانيان سياسي طيف. 
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با آنهم   پرواز كردند ؛  به دهلي جديد"پاسپورت قانوني"ذ  مي شناختيم با اخنزديك
  .در ميدان هوائي كابل از خروج ما جلوگيري  نمايند تشويش داشتيم كه مبادا 

سيت هاي طياره جابجا نشده بوديم كه يك تن از كاركنان طياره صدا  بر روي 
  اين صدا چون پتكي آتشين بر مغزما نواخته " !زحل كي است بيايد پائين ":كرد 
 يك خانم با اعضاي دررديف مقابل ما. نگ دخترم از شدت ترس زرد شد ر. شد 

 مه زحل هستم " :آن جمع بر خاست و گفت دختري از . اميل اش نشسته بودند ف
 دخترك آن خانم ازطياره پائين شد  " بيا پائين  شو ":  نفر موظف گفت "چه ميگي 

بعد دو و يا سه دقيقه با يك بكس دستي دوباره به داخل طياره برگشت و در جايش 
  . ازحالت شوك برآمديم و اندكي احساس آرامش نموديم . نشست 

 سال دومين باري بود كه 8ئي بعد از تقريباً  ميدان هوا"رنوي"با پرواز طياره از خط 
  . نفس راحت كشيدم 

 شهر زيباي كابل زادگاه عزيز پدران خود را كه در زير بال طياره ديدم ، 
طياره كه از فضاي افغانستان در خون و . قطرات اشك وداع در چشمانم حلقه بست 

       ◙ . آتش فرو بروده شد عبور كرد ؛ به شدت گريستم
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       تعـلـيقـات                          
  

   طي سالهاي پايوازي دو اشتباه چطور صورت گرفت    -١
  

  :نخستين اشتباه 
  

هربار كه براي توخي كاال و اشياي مورد ضرورتش  را  به زندان مي بردم ، در 
خي كه پرزه خط اي كه به دست عسكر ميدادم ، از سالمتي برادرش داكتر محمود تو

در آلمان  بود ، و از اينكه  هر پانزده روز نامه اش از آنكشور برايم ميرسد ، تذكر 
توخي در پرزه خط مي نوشت كه در مالقاتي آينده  نامة برادرش را باخود . ميدادم 
براي اولين بار تصميم گرفتم كه نامه . بعـد از مدتي مالقاتي فرا رسيد . بياورم 

به فكرم خطور كرد كه چه . روز قبل رسيده بود ، برايش ببرم برادرش را كه  دو سه 
نامه برادر شوهرم را به . بهتر كه با حاجي صاحب آصف  موضوع را در ميان بگذارم 

نامه محمود را براي توخي ببرم  يا نه ؟  از « : زنده ياد حاجي آصف نشان داده گفتم 
  خادي ها در اين باره چيزي " ... برادر قهرمانم"اينكه در جاي از نامه اش  نوشته 

چيزي نيست  آنرا در جيب ":حاجي صاحب اظهار داشت . » نخواهند گفت ؟ 
در دامن پراهنم جيب دوختم و نامه  . "آنها متوجه نمي شوند . پيراهنت مخفي كن 

  .را به داخل  آن گذاشتم 
 1بالك"قتي به و. آنها متوجه نشدند . در روز مالقاتي از تالشي اول زندان گذشتم 

رسيدم ، يك دختر خود فروش خادي به غرفه اي در پهلوي دروازة بالك نشسته "
 كه با دقت زياد " 1بالك"در تالشي دهان دروازه . وي اناث را تالشي ميكرد . بود 

با عجله . انجام ميگرفت ، آن دختر خانم خادي متوجه نامة برادر توخي در جيبم شد 
 اين نامة برادر ": در جوابش گفتم . "  اين چه است ؟ ": آنرا بيرون آورده گفت 

توخي است كه برايش فرستاده ، به خاطري كه از ناحيه سالمتي وي تشويش فراوان 
. دارد به همين سبب خط وي را برايش آورده ام ، تا از اين تشويش رهائي يابد 
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. ي زنداني ببري اجازه نيست كه خط را برا: خادي جوهر باخته  خط را گرفته گفت 
 "1بالك"من داخل . زماني كه مالقاتي ات تمام شد، نامه را برايت  مسترد ميكنم 

وقت مالقاتي كه تمام شد و از . وقتي توخي آمد  جريان را برايش گفتم . شدم 
. دروازة بالك بيرون شدم ، بار ديگر همان  زن خادي مرا با دقت زياد تالشي كرد 

 خود ما آنرا براي توخي ": در جوابم گفت . را به من بده  گفتم خط برادر شوهرم 
چند دقيقه انتظار كشيدم ؛ مگر . نامه را گرفته به داخل بالك رفت  .  "مي خوانيم 

 براي چه ايستاده هستي ، چرا ": سرباز موظف دروازه زندان از من پرسيد . او نيامد 
خط برادر .  اتاق تالشي ميكند  گفتم منتظر آن خانم هستم كه در اين".نمي روي ؟ 

عسكر خادي از . شوهرم را با خود برده تا براي وي بخواند  و آنرا دوباره مسترد نمايد 
كسي خط را برايت پس نمي !  از اينجا زود تر برو ": شنيدن گپم خنده نموده گفت 

كه فهميدم .  حيران شدم و بسيار ندامت كشيدم كه  چرا اين خط را آوردم  . "دهد 
، از آنجا با ...  چون تبري به فرق وطنفروشان خادي خورده " ...  قهرمان  " ...واژة

تا مالقاتي آينده كه شش ماه طول مي . پريشاني و دلواپسي بسوي خانه روان شدم 
  .كشيد زجر اشتباه ام را تحمل كردم 

توخي شب و روز به اين فكر بودم كه آيا از خاطر بي توجهي من  چه بالي بر سر 
  . آورده باشند 

  

  :دومين اشتباه 
  

به )  Valium(  تابليت  60در يك روز پايوازي كه بسيار خسته و بيمار بودم 
سي تابليت آن براي خود و سي تابليت .  خريداري كردم را" ديازيپم"اصطالح 

به اثر تشتت فكري وخستگي . ديگرش كه داكتر زندان براي توخي نسخه داده بود 
وز پايوازي تمام تابليت هاي ويليم را در بكس دستي كه مواد مورد مفرط در ر

بعد از طي مراحل  . ضرورت را توسط آن انتقال ميدادم گذاشته روانة زندان شدم 
وقتي به خانه رسيدم ؛ متوجه . وي آنرا با خود برد . بكس  را به دست سرباز سپردم 

ليت  توخي جدا نكرده  تمام دوا  تاب30خود را از )  Valium(  تابليت  30شدم كه 
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با خود . اين اشتباه بر شدت خستگي و نا آرامي ام افزود . را به توخي فرستاده ام 
گفتم در دهان دروازة زندان دوكتور است كه نسخه و ادوية مريضان را كنترول مي 

  تابليتي را كه در نسخه نوشته شده30. او متوجه اين اشتباه من خواهد شد . نمايد 
با آنهم تشويش مرا رها نمي كرد ، تا نوبت پايوازي . ، آنرا براي توخي خواهد داد 

 تابليت 60تو چرا بي توجه يي كردي ، : توخي در آنروز برايم گفت . بعدي رسيد 
او به . آنرا حامد حسين آمر سياسي زندان براي خود نگهداشت . ويليم برايم آوردي 

 كرده بود گفته شده كه پيش از تحقيق دروازة اتاق يك زنداني دختر در زندان تجاوز
اش را قفل كرده بود ، بعداً نمي دانم چند تاي آنرا يكجايي خورده ميخواست خود 

مسؤولين زندان متوجه ماجرا شدند و فوراً دروازه اتاقش را شكستانده او . كشي نمايد 
مام ويليم را نخورده بود مثلي كه ت. اين سگ كثيف نمرد . را به شفاخانه انتقال دادند

مي خواست با اين اكت و تمثيل ترحم قومندان عمومي زندان را جلب نمايد كه از 
. درغير آن معلوم نبود با من چه برخوردي مي نمودند  . جرمش چشم پوشي نمايند 

ديدم كه تشويش و . با آنهم به همين خاطر مرا بسيار سوال پيچ و اذيت كردند 
من چه مي فهميدم كه آن  جالد بي وجدان خادي مي .  بود جگرخوني ام به جا

تنها فكر مي كردم كه . خواهد توسط دواي توخي به زندگي ننگين اش خاتمه دهد 
وقتي اين خبر .  تابليت برايت فرستاده اند 30به توخي خواهند گفت  چرا  بيشتر از 

اين نخستين  . "  خوب شد كه نمرد": را شنيدم دچار تعجب شدم و به توخي گفتم 
  !و آخرين باري بود كه از زنده ماندن يك خادي مزدور احساس خوشي نمودم 

بعد از اين واقعة غير قابل تصور چندين بار ادويه اي را كه براي توخي مي بردم با 
  .دقت زياد آنرا كنترول مي كردم كه دچار اشتباه نگردم 
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   مواجه شدمي هولناك كه با آنرخداد درنگي بر دو   -2

  : اول  رخداد
  

در يك روز مالقاتي ، با اوالد ها يكجا اشياي مورد ضرورت توخي را مرتب نموده 
مواد آورده ( از چند جايي كه عساكر تالشي مي كردند . به زندان پلچرخي رفتيم 

 صورت "2بالك"آخرين تالشـي داخل. گذشتيم ) شدة ما را هم تالشي كردند 
كه يك زن خادي بود  از درون بكس حاوي لباس و اشياي تالشي كننده . گرفت 

آنگاه مزدور عفت باخته . مورد ضرورت توخي يك دانه پوش قلم خود كار را پيدا كرد 
از آنجايي كه چنين چيزي از ما . " اين را چرا آورده يي ؟": با تحكم از من پرسيد 

ا جابجا نمايم ، بكس ها ؛ زيرا كه من هميشه پيش از آنكه مواد را در بكس ه[ نبود 
از همين سبب حيرت زده ] را با دقت مي پاليدم كه  در آن چيزي اضافي نباشد 

؟  بالحن جدي به ! شدم كه اين پوش قلم چگونه در داخل بكس ما راه يافته است 
پوش قلم بدون نيچة رنگ آن به ..   من اين را نياورده ام ": پاسخ اين مزدور گفتم 

آن خادي هرزه با تبختر  . "با پوش قلم چيزي نوشته نمي شود ! چه درد مي خورد
برويد به آن .  مالقاتي تان معطل باشه تا من با آمر صاحب گپ بزنم ": چنين گفت 

با فكر پريشان  به اتاقي كه روبرروي اتاق تالشي موقعيت داشت  ،  . "! اتاق بنشينيد 
زيرا كه بوي نان . وري عسكر ها بود فكر مي كنم  اتاق نانخ. رفته به آنجا نشستيم 

مدتي كه درآنجا به انتظار نشسته بوديم ، اوالد . وكمبود هوا بسيار آزار دهنده بود  
تا اينكه  آن زن خود فروش خادي . ها خيلي احساس خستگي و خفگي ميكردند 

اگر "  :وي با نوع سرزنش ِ آميخته با تحقير ، مرا مخاطب ساخته چنين گفت . آمد 
به جواب  . "بار ديگر اين عمل را تكرار كني مالقاتي ات ممنوع قرار  داده خواهد شد 

هر طوري كه الزم .   من اين پوش قلم را در بكس نگذاشته ام ": اين نابكار گفتم 
 ولو در –هيچ زماني  . "ما پايوازان كدام چاره اي نداريم . مي دانيد ، بكنيد 

چنين تحقير و توهين خادي ها را بدون جواب  اين-وخيمترين حاالت و شرايط 
حرف هاي اين زن هرزه مغز استخوانم به سوزش در آورده بود . شديد نگذاشته بودم 

 ؛ مگر تحمل كردم ؛ چراكه اگر با او پرخاش مي كردم ، مالقاتي ما را با توخي قطع
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 ما به اوالد هايم صدمة روحي بيشتر مي ديدند ، و ازجانب ديگر نرفتن. مي كرد 
در مدتي كه در اتاق انتظار نشسته بودم ، . مالقاتي موجب تشويش توخي ميگرديد 

زياد فكر كردم  سر انجام به اين نتيجه رسيدم كه اين پوش قلم در چند جايي كه 
بكس و اشياي داخل آن تالشي شد ، دربين بكس ما افتاده و يا اين زن خادي به 

 پايوازان اين عمل زشت را عامدانه انجام داده ، خاطر ضربه زدن به روان  صدمه ديدة
تا براي ساير پايوازان نشان بدهد كه از نظر ما كوچكترين چيزي دور نمي ماند ، و از 

دشمنان انقالب "جانبي ديگر به خاطري توجه و دقت و سختگيري خود نسبت به 
  .   نزد آمرين وطن فروشش كريدت بگيرد "شكسـت ناپذير ثور 

  

  : وم  درخداد
  

در مقابل دروازة عمومي . يك روز كه با دخترم به مالقاتي پدرش به زندان رفتيم 
بعد از جور بخيري و . زندان با يكي از نرسهايي كه  وي را مي شناختم  روبرو شدم 

بعد از تالشي . ازدحام زياد بود . احوال پرسي ، وي گفت كه شوهرش زنداني است 
توسط خاديست هاي اناث صورت ميگرفت ، نزديك هاي مكرر به اتاق تالشي كه 

بيدرنگ از وي . شده بوديم ، كه ديدم به دست زحل دخترم يك بقچة كاال هست 
 آن خانم كه با شما جور ": زحل جان گفت  . " اين بقچه  از كي است ؟ ": پرسيدم 

 پرساني كرد ، از من خواست تا بقچه اش را براي چند دقيقه پيش خود نگهدارم ؛
فوراً بقچة آن زن را از پيش  . "بقچه اش پيشم مانده است. نمي دانم كه او كجا رفت 

چرا ": برايش گفتم . زحل جان گرفتم  و منتظر وي ايستاد شدم ، تا كه پيدا شد 
  او كه دلواپس و ".اين بقچه را به دست دخترم دادي ؟ و چرا آنرا پس نگرفتي ؟ 

 مرا در تالشي معطل ":  ترحم برانگيزي گفت وارخطا به نظر مي رسيد ، با لحن
]  اين خانم كه اسمش سيمين بود ، در يكي از شفاخانه ها كار ميكرد  [ "كردند 

گرچه از اين عملش  بسيار برآشفته شدم  ؛ مگر به خاطري كه او هم مانند ما زنداني 
  . داشت برايش چيزي نگفتم و بقچه اش را مسترد نمودم 
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يك از آنها . اتاق تالشي شديم ، دو نفر زن مشغول تالشي بودند هنگامي كه داخل 
مسئوولين . دفعتاً سر و صدا بلند شد ... . ما را تالشي كرد و ديگرش خانم سيمين را 

 گفت و " . كاالي زنانه را با خود چرا آورده اي ؟ "زندان به خانم سيمين گفتند كه 
 تمام شد ، با دخترم  با شتاب از اتاق وقتي كه تالشي ما. گو بين آنان دوام داشت 

هوش كني ديگر در زندان ! ديدي دخترم : به زحل جان گفتم  . تالشي خارج شديم 
چيزي را  از كس نگيري و اگر اين را متوجه نمي شدم و اين بقچه نزد دخترم مي 

  ... . ماند ، چه رويه با ما و توخي مي كردند 
ع و حوادث زيادي مواجه شديم با تأسف كه از در طويل هشت سال پايوازي با وقاي

حافظه مصيبت ديده و خسته  ام فرار كرده ، گاهگاهي  از آن وقايع چيزي به يادم  
                                                                 . مي آيد  ، نزد خود مي گويم كاش اين واقعه را هم به  داخل  خاطراتم مي نوشتم 

                                                                                                 ◙  
  
  

                        ما عمر خويش را هدر از كف نداده ايم 
  )رحيمه توخي    ( .  ذشـت                       درياي از حـوادث ما را زسـر گ
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  توضيحات بخش چهارم  
  

 سال پايوازي براي تجديد چاپ دوم اين اثر 8  در جريان ويراستاري خاطرات - ] 4[
در اين رابطه . ، نام هاي چپي هايي را كه قبالً در اتاق جزائي بودند از توخي پرسيدم 

زمان پيكار ، زنده ياد فاروق غرزي زنده ياد استاد سلطان احمد از سا« :چنين گفت 
از سازمان ساوو ، داكتر سيماب از سازمان ساوو، فاروق فاراني از سازمان رهائي ، 

، سه يا چهار تن زير عنوان ) نهاد جوانان مربوط ساما ( فاروق حقبين از ساجا 
يب از ساما و يك تن از اعضاي حسزنده ياد ( چند ماه بعد دوتن ديگر ... . "چپ"
دربخش هاي منتشر نشده خاطرات زندان  . به اتاق سياه انتقال داده شدند ) هائي ر

  ] .» در ربطه با طيف چپ انقالبي در اتاق جزائي مي نويسم 
 
 هيأت مركب  بود از جنرال هاي وزارت ":  توخي بعد ها در مورد هيأت گفت - ] 5[

.  زندان پلچرخي ن هايدفاع و وزارت داخله و خاد به شمول آمر اطالعات و قومندا
 ...  . ]آنها براي ظاهر سازي به زندان آمده بودند تا مشكالت زندانيان را بشنوند و

  
انجنير فتاح ودود و فاروق (  چنانچه دو رفيق هم حلقة توخي درسازمان - -] ۶[

هر دوي اين . كه از زندان پلچرخي رها شدند ، بعداً به پاكستان رفتند ) غرزي 
ير توسط باند تروريستان گلبدين و با همياري تنگاتنگ خادي ها در مبارزان دل

بعد سلطان احمد يك تن از اعضاي رهبري . پاكستان اختطاف و به قتل رسيدند 
سازمان پيكار براي نجات افغانستان كه از زندان رها شد درپاكستان اختطاف و به 

     ]!امي باد ياد اين رزمندگان راه آزادي مردم و كشور گر. قتل رسيد 
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  جانباختگان

  اسطوره آفرين

  سازمان تسليم ناپذير 

  )   اوو سـ(  
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  نسيد بشير بھمزنده ياد 
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  انجنيرلطيف محمودیزنده ياد 
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  زنده ياد شير علم  
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  يونس زرياب   زنده ياد              
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  بنابه گفتۀ زنده ياد لطيف) دھقانی( انجنير توريالی زنده ياد                

  .محمودی در جبھه نورستان به شکل مرموز کشته شد                  
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  زنده ياد فاروق غرزی
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  زنده ياد انجنير  فتاح ودود
  
   

  
  


