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  ـرات زنــدانخاطـ

  جلد سـوم

  )چهاردهم ( بخش 

  

 

    ) : ازتنگناي رهرو  داخل  پنجره ها  عبور(  نفرت آور ترين كوچ كشي -1

  
 به اين  ،)»  بد فرجام ؛ ضرب و شتم يك خادي ةتوطئ« ( در پايان بخش سيزدهم در ذيل عنوان پنجم 

  : نكته پرداختم 

يا نه ؛ به طور قطع چيزي به خاطرم ، خبر شد ) ر دوست بش( قومنداني زندان از  اين حمله باالي  « 
 دو و يا سه روز بعد از آن ، يك تن از سربازان .  رخ داد 1363اين واقعه در اوايل ماه جدي سال . نمانده است 

نين كه چند دقيقه باد از اينجا  به كدام زود باشين  كاالي تانه جمع ُك" :خلقي  به دهليز ما آمده چنين گفت 
   .» جاي ديگر مي بريتانه 

  از ما " 3 بالك" مان را همين كوته قفلي هاي منزل چهارم  عزيز ماه ، عمر9چند روزي كم و يا بيش از 
گرفت و حال  معلوم نيست  كدام  چهار ديواري ديگر ، در كدام  كنج و كنار زندان  مخوف  به انتظار  مكيدن 

 . سو مي نگرد  بي صبرانه به اين سو و آن ،خون عمر ما

در جريان  تياري و . با تمام نيرويي كه داشتيم ، شروع كرديم به جمع و جور كردن اسباب و  اثاثيه خود 
 انتقالي كه متجاوز به خاك ما به خاطر اهداف استعماري اش  به مقياس كوچك در يك -آمادگي براي انتقال 

 اين پرسش را در ذهن ما  -انش بر پا  نموده بود   از طريق اجير"زندان پلچرخي"شهرك مخوف نظامي بنام  
شكل مي داد كه باز در كدام سلول و يا كدام پنجره ما را سر به سر ، روي هم انبار خواهند كرد ؛ باز  از اين نقل 
 و انتقال  چه  مشكالتي براي پايوازان ما به وجود خواهند آورد كه  با تمام كوله بار آويزان شده به دست و شانة

شان ، به پشت دروازه آهني  اين بالك و آن بالك سرسام و سرگردان شده ، ساعت هاي طوالني به انتظار پرزه 
  .خط اي از جانب ما خواهند ايستاد ، تا آدرس اصلي ما را در آن زندان وسيع و پيچ در پيچ بيابند 

خلقي هاي آدم ؛ اين م افتاده جالدان وحشيي بيرحم و از نظر سوسيال امپرياليز. عجب روزگار تاري بود 
 هزار انسان  بي  ده هاو چراي  زندان هاي كشور بودند و كه زماني خداي بي چون [ كش ، بي اعتبار و بي ننگ

 بعد از شكنجه -  و بي دفاع را در راه منافع باداران روسي  شان در همين زندان و ساير زندان هاي كشورگناه
 بار ديگر به خاطر سركوب مردم  به پا خاسته و شجاع  ؛] سر به نيست كردند - هاي وحشيانه و حيرت بر انگيز 

 با نظر داشت تجربيات خون باري كه در  ؛ استعمار سياهچال هاي دردر جبهات جنگ مقاومت و هم هم  ،ما
 از ا  تجاوزگر را شكنجه كنند ، ت زجر بدهند و ما كسب كرده بودند ؛ بازهمآزاديخواه زمينه سركوب مردم 
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 طبل نقل و انتقال زندانيان را به صدا از همين سبب با تكبر احمقانه. د ي نگهدارنض راخدمت گزاري شان
  .درآورده بودند 

 زندانيان  هر دو طرف دهليز كوچ و ": باشي خلقي از پشت دروازه دهليز كم عرض به سرباز موظف گفت 
)  با چند سرباز (يك صاحب منصب . ه بزرگ دهليز باز شد درواز . "بارشان را بسته اند و آماده رفتن مي باشند 

صف !   يك يك نفر در صف  قرار بگيريد ":  زندانيان را مخاطب قرار داده گفت ي  و .به داخل دهليز آمد
هايتان دو نفره نباشه ، فهميديد ؟ بدون سرو صدا ، بدون آنكه در حال حركت با  زندانيان داخل پنجره  ها گپ 

اگر ديدم در وقت ]   گذاشته بودند " پنجره "زندانبانان نام قفس هاي داخل اتاق ها را [ حركت كنيد بزنيد ، 
  ) .نقل به مفهوم   ( "رفتن با كدام زنداني پنجره گپ زديد ، جزائي مي شين

 )  "... در وقت رفتن با زنداني داخل پنجره ها گپ نزنيد " ، "  صف يك نفره "( اكثريت ما از اين گپ 
 در وقت رفتن  ": چنين حرفي را در طول مدت زندان از هيچ مزدوري نشنيده بوديم كه بگويد . تعجب كرديم 

 ؛ مگر ما را  از درون پنجره ها عبور مي دهند ؟ به هر رو ، انتظار ما به "با زنداني هاي درون پنجره گپ نزنيد 
 كوته قفلي هاي اخير دهليز جاي ما بود ، در كجاي به خاطرم نيست كه ما چند تن كه . پايان رسيد  زودي به 

  .صف باريك يك نفره قرار گرفته بوديم 

  
 از پي ديگر از آن دروازه خارج  عمومي كوته قفلي ها ايستاده بودند ، يكيةزندانياني كه در مقابل درواز
آنگاه از دروازة  باز شدة اولين قفس كه در برابر .  رويشان بود هم گذشتند هشدند و از دهليز كوتاهي كه روب

درپي آن به طرف چپ دور زدند ، و راهرو  باريك را ،كه به طرف راست آن .  شان قرار داشت ، نيز عبور نمودند 
نيان ديده مي شدند و به طرف چپ شان دريچه گك هاي روي ديوار تنگناي رهرو  در پشت ميله هاي قفس زندا

 كه مشهور به - بعد از طي مسافه اي در برابر دروازه بزرگ شمالي قفس دومي . را روشن ساخته بود ، پيمودند 
ب منصب  به صاح. توقف كردند ]  جايي كه رفقاي ساما  را از آن براي اعدام بيرون بردند [ بود "پنجره چپ"

 ؛ بلكه به طرف  "پنجره چپ "آنگاه وي نه به داخل  . سرباز نگهبان آن پنجره امر داد  كه دروازه را باز نمايد 
 كه داخل مثلث از آن ديده مي -راهروي باريك آن پيچيد ، كه به طرف چپ اش ديوار با دريچه گك هايش 

  
به رنگ )  ۶(با " پنجره زون"الی) ١( از کوته قفلی ھا با نمبر٢٠ -١۶مسير کوچيدن زندانيان 

  سرخ نشانی شده است
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 كه از كف اتاق برخاسته و چنگ شان را به ،س  هاي ضخيم و محكم آهني قفخ و به طرف راست اش سي- شد 
توانستند  از اين رهرو باريك دو نفر پهلو به پهلو مي.   نظر را جلب مي كرد ؛سقف كانكريتي فرو برده بودند 

عبور كنند ؛ مگر دو تن زنداني  كه اسباب و اثاثيه شان را باالي شانه و دست حمل مي كردند ، بطور قطع قادر 
فكر مي كنم  رفيق . زندانيان وارد رهرو باريك پنجره چپ شدند . به شانه از آن تنگنا بگذرند نبودند شانه 

به مجردي كه ما هم داخل روهر . رحماني ، و هم اتاقي اش با احمد علي در نزديكي من در حال حركت بودند 
ر و بار شان بودند و م كه مشغول كايباريك  همين پنجره شديم ، شماري از زندانيان داخل  قفس را ديد

مسلماً به زندانيان . گاهگاهي با كنجكاوي به جانب كوچي هاي در حال عبور از پشت  قفس شان مي نگريستند 
 از رهرو عقب قفس هاي شان ، با آنان در تماس اسيرانآن قفس هم  هوشدار داده بودند كه در جريان عبور 

  . نشوند و  گپ و گفتي هم نداشته باشند 
. ن اين پنجره و پنجره هاي بعدي ، به خاطر انتقال ما يك نوع شور و هيجان و گفتگو جريان داشت در درو

با تأسف ، در حال عبور مشكل بود كه يك يك زندانيان آن پنجره را از نظر . زندانيان به طرف ما مي ديدند 
اشتند ، نمي توانستند جز لحظاتي چند آنها نيز  با تمام اشتياقي كه  براي شناسايي و صحبت با ما  د. بگذارنيم 

 سه و يا چهار متر به طرف راست آن رهرو دور  ،از تنگناي باريك پشت قفس عبور كرده. ، به طرف ما بنگرند 
 .   كه سرباز آنرا باز كرده بود خارج شديم "پنجره چپ" عمومي ةزديم و  از درواز

صاحب .  از رهرو پنجره پنجمي را نيز پيموديم راهرو هاي باريك  پنجره هاي سومي و چهارمي و نيمي
 ة كه  به جانب دايره مركزي مثلث امتداد داشت  و درواز" نفره 450پنجره بزرگ "منصب به سرباز  موظف 

آنگاه تمام .  مركزي باز مي شد ،  امر كرد تا قفل دروازه بزرگ را باز كند ةخروجي آن به دهليز مدور  داير
  . درون آن پنجره  داخل شدند  به 20 -16زندانيان 

  زود ":  كه مي گفتند - در اين سفر طوالني و پر مشقت داد و فرياد سربازان و صاحب منصب خلقي 
  .  ما  نواخته مي شد ة چون تازيانه اي بر تن خسته و ماند"!  زود زود برويد ، با كسي گپ نزنيد! باشين 

بقچه ها از هر گوشه و كنار چپركت هاي دو منزله در هر پنج قفس ، خريطه ها ، بكس هاي دستي و 
اگر مي توانستيم كه در و . با سر و وضع ژوليده به طرف ما نگاه مي كردند همزنجيران ما  . آويزان شده بود 

دروازه  وپايه وفيلپايه و سطح و سقف كانكريتي زندان را براي لحظه اي از ديدرس خود محو سازيم ، چنين 
 )سياهچال ( ده ها قرار داريم كه ما را از درون مجراي كاريزگونة سياه چاهصـر آن طرف تصور مي شد كه د
  . تا به سطح سياه چاه  مورد نظر  ميخ كوب نمايند   ، مي گذارانندو بويناكهاي بسيار مرطوب 
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  ) :" نفره 450 " ( باش در پنجره بزرگ  چهار شب  بود و- سه - 2

  

باشي موظف شده  . شمار زيادي زندانيان در اين پنجره حضور داشتند    پنجره بزرگ ،قبل از انتقال ما به
يك و يا دو  پايه چپركت در گوشه اي از اين . هر يك  را به قسمت هاي رهنمائي نمود . جاي ما را تعيين كرد 

به خاطر ندارم كه . ي شد  زنداني را در آن  جاي مي داد ،  ديده م450پنجره بزرگ كه اطالعات زندان بعضاً  تا 
وحدت " زنداني آن مربوط تنظيم  250 الي 200فكر مي كنم شمار . چه تعداد زنداني در اين پنجره بودند 

  .  بود "اسالمي
در ميان آنان سه تن  و از .  در اتاق محصلين آورده بودند 1359يك گروپ از اعضاي وحدت را در سال 

،   واز اهالي غزني بود ]از بردن اسم اصلي وي خود داري  مي نمايم [  جمله يك نفر شان  كه قد بلند داشت
 بدون  كدام مالحظه كاري و احتياط با  اعضاي "مدير صاحب".  مي گفتند  "مدير صاحب"زندانيان وي را 

 تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي و بسا مسايل اس مي گرفت و در رابطه با  مسايلتم) ساوو ( سازمان ما 
وي تمايل زياد براي فراگرفتن مقوالت اقتصاد سياسي و ماركسيزم انقالبي  . اسي سواالتي از آنها مي نمود سي

برخي . در رابطه با مائو تسه دون و آثار و كار كرد انقالبي اش پرسش هايي را مطرح مي نمود . نشان مي داد 
 مي "مدير صاحب".  استعداد خوبي دارد رفقا راجع به وي ابراز نظر مي كردند و مي گفتند كه شخص موصوف

اين  ها ، مردان بامعاشرت و خوش . " مسايلي را كه فرا مي گيرم آن را با دوستانم  در ميان مي گذارم ": گفت 
 سال در همين پنجره 4 سه تن همدوسيه هايش را بعد از -  و دو "مدير صاحب". برخورد و با تمكين بودند 

اين  [  تعجب ساير  اعضاي آن تنظيم گرديداد با ما برخورد كردند ، كه اين امر سبب ت زييآنان با صميم. ديدم 
 به ايران و بخشي ديگر به طيف كشتمند پليد و جنايات  حيرت "حزب وحدت"قلم در مورد وابستگي بخشي از 

مقاله هاي جداگانه برانگيزي كه اين جنايت كاران پرعقده و پليد تر از هر پليدي ، بعد ها انجام دادند ؛  طي 
 مي توانند به  مي خواهند طرز ديدم را در باره حزب وحدت بدانند ي كه "نقد نويسان"نوشته  و آن به اصطالح 

  ] .آن  مقاالت مراجعه نمايند  
 يدر  گوشه اي از اين پنجره بزرگ ، شماري از مليشه ها و لومپن هاي خادي براي خودشان  يك ديره گك

ضابط "سرباندك  اينان يك تن از لومپنان خاد بنام . جه تمايزي با ديگران داشته باشند ساخته بودند كه و
ونه اي پيچانده  بود كه ـم به گرـموضوعي را در رابطه با اين افراد ، غباري خاكستر اندود درخاط.  بود "رزاق

ن به محتواي آن موضوع  در زمينه ، به خاطر دست يافت. نمي گذاشت  متن آن را در روشني به تصوير بكشم 
(  تا لطف نموده از متن ياداشت هاي زندان اش ،گم گشته  در رسوبات ذهنم ، از رفيق رحماني  كمك خواستم 

ل برايم بفرستد يكاپي آن را از طريق ايم)  را به روي كاغذ كشيده باشد در حافظه ام پنهان ماندهاگر آن رخداد 
  .هد كه آنرا فرستاد با تشكر از اين رفيق با درد و متع. 

  :اينك قصة آن رخداد در پنجره بزرگ ، به روايت رفيق  ناتور رحماني 

ازهمان صبحدم كودتاي خونين ) خلق وپرچم ( ماهيت وطن فروشانه و ضد مردمي باند هاي تروريستي «  
م هاي مختلف تا توانستند ، آدمخوار و ويرانگر هفت ثور آشكار بود ، اين تزاريان بدنام ، بد انديش و بدكنش به نا

اگر عاشقان سربه كف آزادي ، در دل شب هاي سياه با ... كشتند ، بستند ، سوختند و مردم را آواره ساختند 
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ديدگان پرفروغ دشمن سوز شان گذشته ازخط تيرباران درآسمان غمبار وطن ستاره شدند ، ويا چراغ روشن 
دند ، جمع ديگري عقابان زخمي كه فرخناي پروازشان حيل هزاران الله روي گورهاي دسته جمعي شان گردي

 در تنگناي قفس بال هاي خونين شانرا تيمار ميكردند ، وبراي روز آزادي  ،دام و دانه را به سخريه گرفته بودند
  :وطن شعري را از سروده اي واپسين رادمرد ديار شقايق هاي سوخته براي هم مي خواندند 

 اب زخـمي ام ميتوانيم كشتن      مگر محال بود لحظه اي كني رامم                               عقــ

 در تنگناي سلول هاي  سرد - گر يمگر وجدان فروخته هاي مزدور با دهها ترفند و نيرنگ ، خدعه و تزوير د
ي بادارهاي  به جنگ با بلند پروازان مغرور مشغول بودند ، تا به خاطر خشنود-و تاريك زندان مخوف پلچرخي 

شان آنها را خسته ازپيكار ، نادم ازمبارزه ، افسرده از پيگيري عقيده ، نا اميد از رسيدن به اهداف عالي و انساني 
ردگرايي آنها ميدانستند كه انقالبيون بويژه چپي هاي انقالبي ، با ِخ... . شان  ، زخمي تر و روان فرساتر بسازند 

بليغ و ترويج نمايند و هزارها انقالبي دگر را درسنگر مبارزه با اشغالگران و ميتوانند انديشه اي انقالب را ت
اين گپ را بارها مستنطقين و جالدان خاد در هنگام بازجويي و شكنجه زندانيان  ( وطنفروشان بسيج سازند ، 

نقالبي در به اين اساس آن تبهكاران جنگ رواني فرسايشي را با چپ  هاي ا) طيف چپ اعتراف نموده بودند 
 ... .داخل زندان براه انداخته بودند 

دركنار جابجايي ها ونقل وانتقال هاي اهانتبار و خشم آفرين ، ازين بالك به آن بالك ، ازين دهليز به آن 
جمع « دهليز و ازين پنجره به آن پنجره ، درنيمه شب ها ، با تأكيد جمله اي تخريش كننده و نفرت بر انگيز 

ي ئ، تالشي هاي بي معنا ، چپاول كتاب هايي كه به اجازه خودشان داخل زندان شده بود ، جزا» ! كو كااليته 
به اثر ... ) به هواكش هاي  مملو از خزندگان زهر دار يا تشناب هاي متعفن و آلوده به ( نمودن  و انداختن 

غيره وغيره ، قشر قابل مالحظه از نمامي و نمك حاللي جواسيس ، ممانعت زندانيان از مالقات با پايوازهايشان و
را بنام زنداني سياسي درهر وينگ يا پنجره ) خاد ( لومپن ها و اوباش هاي وابسته به دستگاه خون خوار و بدنام 

جاي داده بودند ، تا با افكار پوچ ، بي خردي وشرارت ذاتي شان ديواربلند مقاومت چپي هاي انقالبي را فرو 
بي خرد هرآنچه دستور مي گرفتند با صد شوق و ذوق انجام ميدادند ، فحاشي و توهين بريزند ، آن فرومايگان 

به خجسته ترين ها ، جنگ و دعوا ، كارد كشي ، اخالل و برهم زدن آرامش نسبي و گذرا ، آلوده ساختن بيشتر 
دن ضرب و مهارت درساختن كارد جهت وارد نمو... گر يهواي قفس با دود  سگرت و چرس و دهها نارواي د
آنها فيته هاي فلزي چوكات كلكين ها را با دسته قاشق . جرح ؛ يكي از شگرد هاي جالب اين قماش افراد  بود 

بازنموده توسط سنگ پهن مي كردند و باسائيدن آن فلز شكل داده شده به سمنت ناهموار حوضچه اطراف 
با بريدن نولة آفتابه پالستكي وفرو بردن قسمتي تيز بعد . تشناب ها ، لبة باريك شدة آنرا  تيز و برنده ميكردند 

آنگاه  اين . ناشدة آن فلز  تا انتهاي نولة پالستيكي آفتابه ، آن فلز را به صورت كارد دسته دار شكل مي دادند 
سالح سرد خود ساخته را در نيفه اي تنبان خود  پنهان مي كردند ، مقامات زندان و زندانبان هاي خاديست 

ازين موضوع آگاهي داشتند ، مگربراي نيل به اهداف خاينانه خويش كه همانا جنگ فرسايندة  رواني با همه 
 .چپي هاي انقالبي  بود ، هيچ واكنشي نشان نميدادند 

 را به تصوير بكشم ، در پنجره كننده و رذيالنه آن اوباشان خاديميخواهم پرده اي  از برنامه هاي مشمئز 
 بود ، درضلع جنوبي آن يك گروپ ده نفري جايگزين شده بودند ، آنها بخش 20-16ندانيان بزرگ  كه جايگاه ز
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 با اين خط اندازي گويا براي .خود را با يك پرده گلدار و هميشه چرك از مجموع وينگ جدا ساخته بودند 
خاد ، شخصي بود  سرباندك يا كالنكارك اين گروپك لومپنان .خودشان يك اتاق اختصاصي تدارك نموده بودند 

اين بي شخصيت دهن گنده به معرفي بيشتر نيرزد ؛ چونكه .   صدا مي زدند "ضابط رزاق"كه زندانيان وي را 
 .  است " مشت نمونه خروار "گفته اند  

 من وظيفه داشتم تا ظرف هاي ناشسته چاشت و شب  ،به اساس همكاري رفيقانه و همكاسه بودن با ياران
هي ظروف ناشسته و آفتابه پالستكي پرازآب را گرفته طرف تشناب روان شدم ، تا آنها را را بشويم ، چاشتگا

 يكي از همان -  درهمان نزديكي ها -آبكش نموده به خيال خود پاك و تميز بسازم ، نا رسيده به جاي مورد نظر
ود ، وقتي از  با دوست همبازش مصروف چفنگ گويي ب" رحمت چيكل "اوباش هاي بي معرفت ، مشهور به 

 مي گفتند ،  تصور  "رحمت چتل" كه زندانيان وي را از روي تحقير -  "رحمت چيكل"مقابل شان ميگذشتم 
مي كرد مي تواند دست آلوده به خون و خيانت و جرم و جنايتش را بر سرم بكشد ،  به مجردي كه دستش را 

اين بي حرمتي سخت .  وي با موهايم شدم بلند كرد من با شتاب سرم را  عقب كشيده مانع تماس دست ناپاك
تنها با گفتن . ناراحت و برآشفته  ساخت  ؛ زيرا كه هردو دستم بند بود و تالفي اهانت وي را كرده نتوانستم را م

 آنگاه تفاوت هاي انديشه ، " ... و  من همطرازتو نيستم ، با تو هيچگونه وجه مشترك ندارم": اين كلمات كه 
وقتي به جاي خود برگشتم ، . من پي كارم رفتم .  برايش برشمردم تا متوجه خبط خويش گردد تربيه وادب را

خطوط ناشي از خشم استخوان سوز در سيمايم چنان بازتاب يافته بود  كه رفيق توخي به درستي آنرا خوانده 
نيدن اين رخداد  به رفيق از ش. هرآنچه كه رخ داده بود بيان كردم . وضعم رادرك كرده جوياي موضوع شد 

خشم آمده  ميخواست همان لحظه به حساب آن بي همه چيز برسد و ادبش كند ، مگر من مانع شدم ؛ زيرا كه 
 .غرور انقالبي ام از من مي طلبيد كه خود شخصاً  به حساب اين لومپن خادي برسم 

در آن جا  )  "ت چيكلرحم"(    زماني را انتخاب كردم كه آن نابكار كودن،شامگاه وقت ظرف شستن 
  زماني كه چشم وي به من افتاد ، مي خواست همان برنامه را  تكرار كند ، اينبار .بيايد و مشغول پر حرفي شود 

واكنش سريع من نفرت عميقي بود كه در مشت هايم جمع شده و نهادم را از شدت خشم شعله ور گردانيده بود 
ازافتادن ظرف .  و سنگينم را نياورده به يكبارگي بر زمين غلتيد ، هيكل مردار آن چرسي تاب مشت هاي محكم

ها و سر و صداي آنها ، عده اي خود را با شتاب به محل واقعه رسانيده ، مانع خراب شدن بيشتر اوضاع شدند ، 
بي "رفيق توخي كه  مرا زير نظر داشت متوجه شد كه چيكل در اثناي بلند شدن از زمين دشنام  داد و گپ 

 عليه ما بشوراند و به - به زعم خودش  -  بودن شعله يي ها به اسالم را به ميان كشيد ، تا ديگران  را  "عتقادا
رفيق توخي بيش از اين وضع را تحمل نتوانسته  سخت عصباني شد و  گلوي آن . گر بخشد يمنازعه بعد د

سيده بودند و نسبت  به طيف چپ انقالبي  مزدور را گرفته فشرد ، مگر جمعي از زندانيان كه به محل واقعه  ر
حسن نيت  نشان ميدادند ، باشتاب زياد مانع برخورد رفيق توخي با آن خود فروش خادي شده  آن مزدور را 

 . مالمت كنان از چنگ  رفيق  توخي رهانيدند و  از محركه دورساختند 

دا مورد حمله ناگهاني آن اوباشان قرار آن شب من و رفيق توخي بيداري توأم با هوشياري داشتيم ، كه مبا
آن شب گذشت فرداي آن پيش از وقت . گيريم ، زيرا هر كاري با حمايت مقامات زندان از دست شان برمي آمد 

 طرف ما ميايد ، رفيق توخي با چابكي كه بعيد مي "ضابط رزاق"قروانه چاشت ديديم كه كالنكارك شان 
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 وي آماده شد ، مگر وقتي ديد آن كالنكارك با چهره باز و لبان متبسم پنداشتم براي مقابله و هجوم باالي
سرتسليم فرود آورده و به عذرخواهي پرداخت ، رفيق هم با آرامي ؛ ولي با حفظ هوشياري به جايش نشست ، 

يده مرا با ـش كشـتي را پيـح وآشـ گپ صل"ت چتلـ رحم"ضابط با معذرت خواهي مجدد از جانب دوستش 
 او بيادر اي چُِتور رامته زدي كه يكي و يكبار ده ": اهراً دوستانه و سوال بر انگيز مخاطب ساخته گفت لبخند ظ

من با صدايي كه بقاياي ناراحتي و خشمي ناشي  . "زمين ليش شد ، واهللا اگه تا حالي كسي اوره ايتور زده باشه 
اخي وي آتش نفرتي را در من  شعله ور نمود كه گست": از آن واقعه را بازتاب  مي داد ، در جوابش چنين گفتم 

  . "ناچار اين كار را انجام دادم 

آن روزگار بدتر از هر بدي در جامعه انساني ، و فرساينده تر از هر فرسايندگي در كارگاه استثمار و ظلم 
انقالب  « .استعماري ، و وحشتبار تر و ترسناكتر از هر اضطراب و هول و هراس چنگيزي و هيتلري گذشت 

وطن فروشان پيش پاي بين و بي آزرم ، گور آرزوهاي سيه ، كرم زده و بويناك ايادي اش »  !! ثور ؟7ظفرنمون 
و  هنگامه سازان خوف و وحشت به زباله دان تاريخ پرتاب شدند ، هفت سال وهشت ماه وچند روز بعد . گرديد 

 جنايتكاران همه كشور را به يك زندان بزرگ تبديل از زندان استعمار روس رها شدم  ، درحاليكه ميديدم آن
 .كرده اند ، زمينه و مجال براي بيرون رفت از زنداني به بزرگي كشور، درآن زمان براي من مساعد نبود 

 كشتن ، بستن ، چپاول ، تاراج و تجاوز و بيداد ، ملك ويران و كوي برزن آلوده با خون  ،در دور ديگر  سياست
هموطن بيگناه  ما گرديد ، وقتي به اجبار زن و فرزند خردسالم را گرفته ترك يار و ديار كردم ، آن هزاران هزار 

 . اوباشان جبار و رهزن همه كاره ملك شده بودند 

وقتي . ناميده اند ، آغاز كرديم ) پاكستان ( با فاميل خويشاوندي همراه ، سفري را جانب دوزخ سبز كه آنرا 
ساية دلهره و .  گرديد ، توقف نمود " تنگي ماهيپر"احه  زندان پلچرخي عبور نمود و  وارد موتر حامل ما از س

اضطراب بر فضاي داخل موتر ،  كه راكبينِ در حال فرار از كشور در آن لحظه هاي پر از تشويش را مي شمردند 
رون كشيدن مسافران داغديده قصه ها ، چشمديد ها ، وتصاوير هول انگيز راه گيران مسلح ، بي. ؛ حكمفرما شد 

و خانه و كاشانه سوخته ، از جمله خانم ها و كودكان ،  به بهانه هاي مختلف از داخل موتر ، لت و كوب و 
 بنام  كافر و بي دين ، تجاوز به عفت  مادران خواهران و ،كشتن افراد باسواد و روشنفكران شناخته شده 

ار شان از جانب راه گيران جاسوس مشرب و جنايت پيشه ،  ضد تمدن دختران و پسران و  غارت پول و دار و ند
به ناچار از عقب الري سرم را  با احتياط بيرون كشيدم تا بدانم . و فرهنگ ؛ در ذهن همه  به حركت در آمد 

گپ چيست و چرا موتر ايستاده شده  ؟ آنجا محل تالشي يا باج گيري دهاره هاي جهادي بود ، متوجه شدم كه 
درحاليكه راكت اندازي به شانه و يكي دو قطار مرمي ) همان اوباشي كه من در زندان زدمش  ( "رحمت چيكل"

را حمايل سينة پركينه اش ساخته ، در حال حركت به طرف موتر حامل ما فراريان ميباشد ، من با يك جهش 
اي از قسمت عقب موتر جدا ساخته  گونه "چادرشب"جالب خودم را به بخش  جلو موتر كه آنرا با پارچه تكة 

بوديم تا زن و دختر من با خانم و دخترهاي جوان دوستي كه با من يكجا روندة پاكستان بود ، آنجا آزاد نشسته 
به  راحتي سفر نمايند و مهمتر از همه قانون اسالمي ضد زن ، يعني جدايي زنان  از مردان نامحرم  هم رعايت 

 علت به يكبارگي آمدنم را  با نگاه هاي هراس آلود از من سوال ميكردند ، مگر فرصت آنها . شده باشد ؛ رساندم 
مي .  در اين فاصله نزديك موتر شده بود "رحمت چتل". با دو سه كلمه آنان را متوجه خطر نمودم . بيان نبود 
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 ده " ، "...  ميرين چرا" ، "...  كجا ميرين ": شنيدم كه آن رهزن آدمكش با تكبرخادي جهادي سوال ميكرد 
دوست زيرك و هوشيارم با  لحن يك مسلمان خسته و مانده ، با بي تفاوتي ... .  و"پشت او پرده كيس ؟؟ 

  پرسندة از خود راضي ، موفق شد تمام سوال هايش را "پست مهم"آميخته با نوعي اهميت قايل شدن به 
 با  لبخند معني داري رضايت اشرا نشان -و پر عقده سرانجام آن مزدور سيه كردار و سيه انديش . جواب بدهد 

.  با سالم و صلوات راه را بر موتر ما گشوده  اجازه داد ، تا الري حامل ما به سوي هدف خود حركت كند - داده 
و رهزن و قاتل حرفه  اي دور شديم ، تمام جريان را براي همسفران تعريف نمودم  وقتي از ساحه نفوذ آن رهگير

من به بخشي كه خانم ها در آنجا نشسته بودند ، به خاطر نيت شوم و نامردانه آن دزد سرگردنه بود ، زيرا ، فرار
به يقين مرا  مي شناخت و با راكت انداز باالي شانه اش هدف گرفته انتقام آن مشت هاي محكم و بر زمين 

ار كه صد ها جلد كتاب در بيانش  رسا وچنين بود وضع آن روز و روزگ. گرفت  افتيدن درون زندان را از من مي
  »... . نتوان بود

بلي خوانندگان گرامي ، حال كه  ياداشت رحماني صاحب را مطالعه نموديم ، اجازه مي خواهم خاطراتم را 
   : نمايمدنبال 

د ، دندان هايم كه در جريان تحقيق  صدمه ديده بود ، بعد از مدتي مواد  پركردگي  يكي از آنها  افتاده بو
زندانيان  . عصر همان روز احساس درد  بيشتر مي كردم . ازچند روز پيش دردش بيشتر شده اذيتم مي كرد 

ناگزير به سرباز  نگهبان . دور وپيشم گفتند يك دانه اسپرين روي آن بگذارم دردش  تسكين خواهد يافت 
آن شب . ت كه داكتر در شفاخانه نيست اين جنايتكار بي عاطفه با بي اعتنائي خاصي گف. دروازه مراجعه كردم 

موضوع را با باشي خلقي اين پنجره . تا صبح چند بار از شدت درد از خواب  برخاستم  و بر روي جايم نشستم 
 " شفاخانه "وي با دلسوزي و مهرباني ظاهري وعده داد كه هر چه زودتر اجازه بردنم را به . در ميان گذاشتم 

قومندان عمومي زندان هاي مربوط به وزارت ) علي شاه وجدان(يطه قدرت نمايي در ح. زندان خواهد گرفت 
(     تمام باشي ها  مربوط فركسيون باند خلق -  اين جاسوس شناخته شده روسيه - داخله گالب زوي 

با تمام اين  . "ت پاي راه مي رفتندسباالي دوش"بودند ، از همين سبب به اصطالح  ) "دموكراتيك خلق"باند
 در آن بخش - نسبت به برخورد جواسيس باشي شده با زندانيان -همه تبختر احمقانه برخورد شان با زندانيان 

   .هاي از زندان پلچرخي مربوط به خاد ،  اندكي بهتر بود 
غارتگرسوسيال امپرياليزم شوروي  چگونگي سياست اداره يك زندان  در شرايط اشغال كشور توسط ارتش 

نظر داشت تضاد  از لحاظ تركيب سياسي و تشكيالتي با درجايي محبوسانه عم ؛ من جمله جا بسياسي به طور ا
، تا به وسعت ) "1بالك"مثل  سلول هاي سمت شرقي ( هاي چنين تشكيالت  در يك سلول خيلي كوچك 

 در حين  به طور اخص ، در شرايط آن زمان و)  زنداني را درآن مي انداختند 450كه تا ( همين پنجره بزرگ 
 در زندان ها ، به خادي هاي روس پرست در پروسه  KGB اصدار حكم و دستور تطبيق آن از جانب نظاميان 

از اين آموزش در روند عمل  چندان ) از لحاظ سياسي( كه خلقي هاي كودن . عمل نيز آموزش داده مي شد 
ر يك اتاق گاهي يك طور و زماني طور جايي و تركيب اسيران ده بهره اي نداشتند ؛ به همين سبب  در جا ب

  .ديگر عمل مي كردند 
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 اهل مطالعه و سياست به اين امر آگاهي دارند كه خلقي ها از جانب جنرال هاي قواي نمبر چهلم شوروي 
  GRU  و درمسكو از جانب استخبارات وزارت دفاع آن كشور -  و در مركز آن استخبارات  آن قوا -در افغانستان 
علي شاه (مشاور روسي قومندان عمومي "برخي از زندانيان آگاه ابراز مي داشتند كه . شدند حمايت مي 

به همين سبب اينها آن  . "مربوط قواي نمبر چهلم ارتش سوسيال امپرياليستي شوروي مي باشد ) وجدان
از آن  KGBآموزش علمي و تجربي  زندان داري ، يعني كار آيي و رسيدگي به امور  زندان سياسي را كه 

در اتحاد شوروي KGB چشمي ميان استخبارات وزارت دفاع  و سازمان  رقابت و هم.  برخوردار بود ؛ نداشتند 
هاي  در سطح رسانه هاي جهاني داشته   بازتاب-  در زمان رهبري گرباچوف و يلتسين - سوسيال امپرياليستي 

  .است 
 كه شماري از زندانيان را از اين پنجره به تيجه رسيدها در زندان  به اين نسر انجام شعبه اطالعات خلقي 

 ، از درچه گك هاي منزل چهارم آن  ديده مي شد " 2بالك" كه بخش جنوب شرقي ، "پنجره زون جنوبي"
  .  د نانتقال بده

 چهار روز بيشتر از آمدن ما دراين پنجره سپري نشده بود ، كه يك صاحب منصب -  به گمان اغلب سه 
. خلقي با يك مزدور ديگر به داخل پنجره بزرگ آمدند و باز هم طبل كوچ را به صدا درآوردند پائين رتبه 

 شان در لست است  نام شانرا مي خوانم كاالي خوده جمع كنن نام هاي كساني را كه ": صاحب منصب گفت 
  با هم بودند ؛ 20 - 16لي هاي بعداً نام تعدادي از زندانياني را كه در كوته قف . "! كه از اين پنجره تبديل شدن  

نام  رحماني  ، نام  من و  . در ميان آناني كه اسم شان گرفته شد ، شمار  افغان ملتي ها نيز شامل بودند . گرفت 
انتقالي ها با شتاب اسباب و اثاثيه شان را جمع كردند و آماده . نام احمد علي نيز در همين لست خوانده شد 

. معلوم نبود مارا به كجا مي برند . ور امر كرد  كه  يك يك نفر  از پنجره  خارج شويم خلقي مزد.  رفتن شدند 
 از آن پنجره خارج - يكجا با ساير زندانيان - من در حالي كه دندانم به شدت درد مي كرد با اسباب و اثاثيه ام 

از دروازه بزرگ اولي . ذاشته اند مقابل را باز گ) اتاق ( شده  بعد از دو سه متر متوجه شدم كه دروازه پنجرة 
ما از رهرو .  تن زنداني را در آن پنجره جا داده اند 200) شايد  ( زياديپنجره كه عبور كردم ، ديدم تعدادي

  راه خود را ادامه داديم و از دروازه خروجي آن وارد دهليزي شديم كه دروازه بزرگ پنجمباريك پشت قفس 
 پنجره "( پنجره ششم  بعداً از دروازه عمومي آن گذشته وارد .  قرار داشت دخولي پنجره ششم در مقابل آن

   . ] [*. درجريان كوچ كشي درد دندانم  شديدتر شد . شديم) "زون 
  ] يعني قفس ها را با اعداد بر روي نقشه نشان داده است  هااين قلم پنجره[ 

  
  
  

ز بسيار ماليم  چسپيده با قشر بسيار نازك  كاغذ را   زندانيان در جاي خالي پركردگي دندان هايشان فل-  ]*[ 
كه به دور سگرت قرار داشت ، آن را از كاغذ نازك جدا نموده  بعداً آن را چند ال كرده  با نوك ميخ به خاليگاه 
دندان هايشان با فشار زياد داخل مي كردند تا از رفتن مواد غذائي جويده شده به داخل آن جلوگيري كرده 

  .اين كاري بود بسيار درد ناك . باشند 
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  :"پنجره زون "  نگاهي گذرا به  - 3

 

 متر را پيموديم ، 5 يا 4شديم ، به طرف  چپ دور زده  فاصله )  "پنجرة زون" (به مجردي كه وارد قفس 
هم باز. آنگاه به طرف راست پيچيديم و تنگناي راهرو را طي كرديم و از طريق دروازه دومي وارد قفس شديم 

در جريان حركت  متوجه شدم كه به . چند متر پيشتر رفته از دروازه سومي وارد صحن اصلي قفس شديم 
فوراً به آن سمت رفته كوچ و بارم را در همان .  چند جاي خالي هست -  متصل به ميله ها - طرف  شرق قفس 

كه به شكل بالشت بزرگ پوش در پي آن كمپل دست داشته را .  جا گذاشتم ، نخست  توشك ام را پهن كردم 
. كرده بودم ، آنرا متصل به ميله هاي قفس كه كمي دورتر از ديوار بود ، ماندم ، تا روزانه به آن تكيه نمايم 
؛ دريچه گك هاي  باالي ديوار نور آفتاب را به داخل راهرو باريك و اندكي هم به داخل پنجره هدايت مي كرد  

 اگر از ميله هاي داخل  دريچه گك ها محكم مي گرفت و كمي خود را بلند مي در حال عبور از رهرو ،زنداني 
  .كرد ، مي توانست بيشترين قسمت صحن مثلث را ببيند 

رحماني صاحب به طرف چپ توشك .  از راهرو پشت قفس ، زندانيان به خاطر قدم زدن استفاده مي كردند 
در پهلوي رحماني صاحب احمد علي  مصروف  . ش بود ام  جاي گرفته مصروف مرتب كردن  اسباب و اثاثيه ا

 "بكس حلبي و آفتابه هاي پالستيكي خود را در پائين توشك ها گذاشتيم  تا . پهن كردن توشك خود  بود 
 ما  از راهرو باريك صحن اتاق جدا شود و در هنگام رفت و آمد ، پاهاي زندانيان با توشك هاي ما "بستر خواب 

رفقاي جنرال رستم . افغان ملتي ها هم در رديف ما جاي گرفته  سرگرم كار شان بودند . د تماس نداشته باش
  .خان افغان ملتي جاي وي را در كنج قفس انداخته بودند 

جا ) محل جان شويي غير فعال (انجنير حسين و برادرش نجيب و  امين جان  در قسمت فرعي قفس  
تاق درون قفس را براي آرامي و راحتي رهبر تسليم شدة  افغان ملت ويكي قومنداني زندان يگانه  ا. گرفته بودند 

  .دو تن از هم حزبي هاي نزديك به وي  داده بود 
 از مجراي تنگ دريچه گك هاي پشت ميله هاي  قفس رو  به غرب ، كه رو بر روي ما بود و گوشه اي 

د سرد به درون اتاق مي وزيد و آناني را  كه  از چوكات بدون آئينة آن  ديده مي شد ؛ با"2بالك"جنوب شرقي 
  .گرفته بودند  بسيار اذيت مي كرد  در نزديكي آن  جا

دسترخوان هموار . قروانه  را آوردند .   به خاطرم نيست كه آن روز  نكبتبار را چگونه به شب تار رسانديم 
شب را به هر . را صرف كرديم گويا نان شب . من رحماني و احمد علي  دور يك دستر خوان نشستيم . شد 

: من به رحماني گفتم .  هر سه ما با هم يكجا صرف كرديم   ،چاي صبحانه را هم. شكلي بود  به صبح رسانديم 
.  "...   هم كاسه بودن با  احمد علي برايم تحمل ناپذير شده ، اگر خودت  مي خواهي با وي بماني  اختيارت "

.  صبر كن هنوز بسيار وقت است ، بعداً مي تواني تصميم بگيري ":  گفت رفيق با لطف خوش در جوابم چنين
. نان خوردن تنها را در اين سلول كه نه كدام رفيق ما و نه كدام چپي  نزديك به ما  هست ؛ مصلحت نمي بينم 

  .عجالتاً  نظر وي را پذيرفتم 
كار آوردن آب از نل . احب انجام مي داد كار آوردن قره وانه و نان خشك را در روز نوبت ، عوض من رحماني ص

آوردن آب از مثلت كار . بعضاً من اين كار را به تنهائي انجام مي دادم . مثلت را هر سه  ما انجام مي داديم 
جريان  پر كردن آب و درگيري با سرباز مزدور را در بخش مربوط به كوته قفلي هاي  منزل . خيلي شاقه بود 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

12 

قومنداني عمومي زندان براي رفع اين مشكل كوچكترين عالقه اي . توضيح داده ام  مفصل "3بالك"چهارم 
 اين مشكل بيشتر شده "2بالك" و "1بالك"به خاطر انتقال تعداد زياد زندانيان حبس شده از . نشان نداده بود 

ي اول انتقال ما در روز ها. خشونت سربازان سرفروخته خلقي نيز نسبت به زندانيان بيشتر شده مي رفت . بود 
مزدور در پايان تفريح  مرد ميانه سالي را كه موفق نشده بود  قدري  سرباز ) "زون جنوبي"( به همين  پنجره 

كمربندش به انگشتان وي  چند بار زد ، تا مطابق آب از يگانه نل منحوس گوشه مثلث بگيرد ، با گل فلزي 
  چند. ن آن بيچاره پاره شد و خون از آن جاري  گرديد گوشت انگشتا. هرچه زودتر مثلث را ترك كند امرش 

 الدين  باشي  پنجره كه  شخص قوي بنيه سشم.  بستند "لته دود"نفر هم سلولي انگشتان زخمي  وي را با 
زنداني با انگشتان آماس كرده اش يكي دو ... . بود و روي سفيد و چاق داشت ، بهانه مي آورد كه داكتر نيامده 

   . ...ه سرباز  نگهبان به خاطر رفتن به شفاخانه مراجعه كرد ؛ مگر سودي نبخشيدروزي هم ب
لين زندان اين پنجره را به خاطر دوري آن از وؤمسبرق اين پنجره هم خيلي ضعيف بود ، تو گويي 

يكي در گوشه اي ازمحل كاالي شويي يك آب گرمي در ميان آفتابه پالست. قومنداني عمومي از ياد برده بودند 
يك پايه .   آب جوش  تهيه مي كرديم ما از طرف شب. يك رديف آفتابه ها  در جوار آن ديده مي شد . بود 

 هم در اتاق  وجود داشت كه زندانيان توسط آن  غذاي داخل قره وانه را جوش مي دادند "زيمنس"منقل برقي 
  . و يا مواد غذايي خريده شده را توسط آن طبخ مي كردند 

مواد مورد ضرورت شانرا  از كانتين كه در  دهليز  منزل اول  زون جنوب شرقي  موقعيت داشت ،  زندانيان
اگر از . نبود )  مناسبات محترمانه  فروشنده  با خريداران ( ظف در كانتين ومناسبات سر بازان م. مي خريدند 

 همين  است اگر ": واب مي داد  با خشونت ج"  اين نوع كريم دندان را نياوردي ؟ ": فروشنده مي پرسيدي 
وي عالوه بر  . "! هاره را نگي  گي گيري برو از صف برآي ، وقت ديمي گيري زود باش  پيسه ته بته ، اگر نم

اينكه اشياي داخل كانتين رابه قيمت دو و يا سه چند  بلندتر از قيمت آن جنس در بازار كابل ،  به محبوسان  
 گرام يا 100؛ به گونة مثال ، از هر كيلوگرام برنج و يا بوره و يا اشياي ديگر  هم مي زد "دندي"مي فروخت ، 

شايد  اضافه از سه هزار زنداني  در هفته يك بار  . پول  يكصد گرام آنرا به جيب مي زد . بيشتر آنرا كم مي داد 
 300ده  مي رسيد به  ز"دندي"كه  درچنين صورت مجموع مبلغ . از وي مواد مورد ضرورت شانرا  مي خريدند 

 و قسمت ديگر  مي گرفت  گيلو گرام  بوره را خودش300اين جنايتكار مزدور قسمتي از پول . كيلو گرام بوره 
مواد  )  " دندي زدن"(سرجمع پولي كه اين مزدوران از طريق كم فروختن .  را براي  آمر بااليي اش مي سپرد 

  . ظرف يكماه به  ده ها هزار افغاني مي رسيد مورد ضرورت زندانيان به جيب مي زدند  ، در
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  گپي در مورد  عوامل استخبارات وزارت دفاع روسيه در قالب  پيلوتان زنداني شدة -4

  :" كجا "سازمان 

  

KGB مدتها پيش از تجاوز به افغانستان  سعي ورزيده بود ، تا در راستاي  كار وبار مخفيانة اطالعاتي اش  
، از طريق عوامل توظيف شدة افغاني خود ، در گام اول عده اي از روشنفكران آزاديخواه و ترقي در كشور ما 

يعني در جريان جنگ مقاومت مردم عليه ارتش آن كشور ( بعد از تجاوز . پسند را در چنبر نفوذ خود گرد آورد 
  بر بيرون -جمعي شان كه محافل  و حلقات سياسي جهان  در نشست هاي رسمي و غير رسمي و رسانه هاي 

 كمونيست هاي (؛ سازماني را به نام )  صريحاً تأكيد مي ورزيدند -  قواي  اشغالگر شوروي از افغانستان شدن
  . به ميان آورد )  "كجا" –جوان افغانستان 

 مرا مخاطب -  و نه نام اش را به خاطر دارم  ،  كه نه چهره- يك جوان  چپي )  در همين قفس( روزي 
 توخي صاحب يك  جوان كه تازه زنداني شده و مي گويد از چپي هاست ، گفت اگر ":   چنين گفت ساخته

توخي صاحب اجازه بدهد من نزدش آمده  روي يك سلسله مسايل در رابطه با وحدت نيرو هاي چپ صحبت 
واب آن جوان  در ج،من ، در حالي كه از شنيدن اين خبر دچار حيرت و كنجكاوي  شده بودم  . "خواهم كرد 
 "! لطفاً او را نشانم بده .  اين كسي كه خودت مي گوئي مي خواهد با من صحبت كند كي است ": چنين گفتم 

فكر . وي به جانب جواني اشاره كرد كه در قسمتي از پنجره مصروف صحبت با يك تن از هم اتاقي ها بود . 
 يا 180حدود . ه تا آن روز وي را در اين پنجره نديده بودم كردم اين جوان را تازه به پنجره ما آورده اند ؛ زيرا ك

به هر .  زنداني  بودند  كه من نمي توانستم چهره هر يك را به خاطر بسپارم "پنجره زون"  تن در همين 190
 . " به وي مي تواني بگويي  هر وقت خواسته باشد ، باهم صحبت خواهيم كرد": رو ،  به آن جوان چپي گفتم 

  .  وان خبر را به تقاضا كننده صحبت رساند آن  ج
 كه كوته قفلي هايش را باز  گذاشته بودند ، رفتن  يك  ايدر قسمت هاي از زندان ، در دهليز در بسته

زنداني به نزديك كدام كوته قفلي ، به منزله نزديك شدن به دروازه  خانة زنداني درون كوته قفلي تلقي  شده ، 
 به كوته قفلي  همزنجيرشزماني كه.   بيايد " اتاقش"د تعارف مي كرد  كه به داخل زنداني به همزنجير خو

 هر كدام مهمان را به نشستن باالي توشك خود ،داخل مي شد سايرهم اتاقي ها ، همه از جايشان بلند شده 
نرا  پيش روي آ... ) از قبيل  شيرني ، خسته با چاي  يا كلچه و (دعوت مي كردند و هر چه در بساط داشتند 

هرگاه كدام . در اتاق هاي عمومي ، توشك هر زنداني به مثابه اتاق وي  پنداشته مي شد . مهمان  مي گذاشتند 
زنداني  مي خواست  براي صحبت و يا براي احوال پرسي ، و يا روي هر منظوري كه مي بود ، نزد زنداني ديگر 

حترام از روي بستر خود بلند شده جاي نشستن خود را براي با قدر داني و ا) ميزبان ( برود ، زنداني دومي 
تعامل  (به اين . آنگاه با هر خوردني كه داشت از مهمانش به گرمي پذيرايي مي نمود . مهمان تعارف ميكرد 

  .،  زندانيان ارج  مي گذاشتند ) رايج شده در زندان
   هنگامي كه بر-  ناشناس  رسيد "چپي" آن  كه پيامم از طريق آن جوان به- همان روز و يا فرداي آن بود 

روي توشك خود نشسته  بودم ، متوجه شدم  شخصي تقاضا كنندة  صحبت با من ، به طرفي كه من نشسته 
وي باچهرة مؤقر و احترام بر .  من روي احترام از جايم بلند شدم ،وي نزديك توشكم كه رسيد . بودم ، مي آيد 
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.  درحالي كه از من نام برد ، دست اش را به سويم دراز كرد و سالم داد -تانه  باتبسم دوس- انگيزي كه داشت 
من هم با گرمي زياد با وي دست دادم و متقابالً با وي جور بخيري كردم  و جايم را برايش تعارف  نمودم كه 

 است در مقابل  بهتر": از نشستن بر جايم خود داري نموده  اظهار داشت ! موصوف با احترام خاصي . بنشيند 
بعد از تعارف معمول  با نوعي احترام و حوصله مندي . آنگاه با فروتني رو بر رويم  نشست  . "شما بنشينم 

  : خاصي اظهار داشت 
 اجازه مي خواهم  اول خودم را معرفي نمايم  ، من پيلوت هستم  و در اتحاد شوروي ! توخي صاحب  «

هدف از آمدنم نزد شما اين ) . اسم اش را گفت كه فراموشم شده ( نده ام دراين رشته تحصيالتم را به پايان رسا
 اتاقي  هرتمام رفقاي ما در هر بالك و. است تا  در مورد مسئله وحدت نيروي هاي كمونيست صحبت  نمايم 

 با چپي هاي زنداني شده در زمينه  وحدت نيروي  كه هستند ، به اساس خط مشي سازمان ما وظيفه دارند
در بيرون از زندان هم رفقا تالش دارند  با عناصر چپ ، كه خواهان . ي چپ  به مذاكره و مفاهمه بنشينند ها

من  به سبب . قطع جنگ و خروج  ارتش سرخ اتحاد شوروي از افغانستان مي باشند ؛ داخل مذاكره شوند 
ي خود در ميدان هوائي كندهار  شماري از رفقاي سازمانعضويت در سازمان كمونيست هاي جوان افغانستان  با 

آنها هم محكوم به . و هيلي كوپتر هاي جنگي هستند ... رفقاي ما اكثراً پيلوت طيارات ميك .  شديم دستگير
    ».. .بيست سال حبس  شده اند 

 ، هاي زيادي كرد  كه جمع بندي و ارزيابي آنهمه وي در رابطه وحدت نيرو هاي چپ در افغانستان صحبت
صرفاً به نكات برجسته  . شتر مي طلبد كه از  طرح مسايل مربوط به  خاطرات زندان  به دور  مي باشد فرصت بي

  : در ذيل تماس مي گيرم - آنهم به گونة فشرده - سخنان وي 
جريان دموكراتيك " كه از -   شان با نيرو هاي چپ انقالبي "وحدت"به اصطالح   ها در سر خط "كجايي"

 از آنان مي طلبيدند كه آتش بس را در جبهات خود  اعالم بدارند و نيروي -رخاسته اند  ب"نوين افغانستان 
رزمي شانرا از خط  رويا رويي با قواي اتحاد شوروي  عقب بكشند و  خواستار بيرون رفتن نيرو هاي آن كشور از 

ز اهالي مربوط به آن  ساختمان شورا هاي متشكل ابههمچنان در مناطق نفوذ نظامي دست . افغانستان شوند 
 مردم حيطة نفوذ  خود را در جهت  خواست  خروج  نيرو هاي  و،بزنند  – كه اكثراً دهقانان اند - مناطق 

همچنان وي  توضيح مي  .   بسيج نمايند  دادهشوروي از افغانستان  و عدم حاكميت خلق و پرچم سمت و سو 
 و آنگاه  .ار به آتش بس در تمام جبهات افغانستان نمود شود نيرو هاي شوروي را واد داد كه باين سياق مي

حمله باالي نيروي هاي شوروي سبب تحريك آنان شده  جنگ را به . زمينه خروج آن  نيرو ها را تدارك ديد 
اين جوان در برابر .  اين به نفع صلح و ثبات و آرامش در افغانستان و منطقه  نيست  كهدرازا خواهد كشاند 

 از جمله به پاسخ يك سوال كه در شوروي  بعد از مرگ استالين و اعمال  ، هايي كه از وي نمودمبرخي  سوال
  -  اعم از اقتصادي و سياسي و فلسفي -  سوسلف تمام ساختار هاي بنيادي سوسياليزم -رويزيونيزم خروشف 

  : چنين گفت  بكلي منهدم شده و اين كشور به يك كشور سوسيال امپرياليستي استحاله كرده است ،
 آنطوري كه شما مي گوئيد اتحاد  شوروي يك كشور سو سيال امپرياليستي نيست ؛ بلكه كشور واقعاً " 

رفقاي ما چنين تفكر را نمي پذيرند ، زيرا كه هر كدامشان چند سال در آن كشور . سوسياليستي مي باشد 
ار ، بعد از توضيح خطوط  اساسي رويزيونيزم در بناچ . ". اقامت داشته از خوب و بد آن به درستي آگاهي دارند 
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شوروي سوسيال امپرياليستي در رابطه با برجسته ساختن پنج  مشخصه اي كه سرمايه در باالترين پلة تكاملش 
از خود تبارز  داده ؛ يعني شكل گيري انحصار هايي كه شاهرگ هاي اساسي اقتصاد را در دست خود دارند  ؛  

 ؛ در جوار - سرمايه بانكي وصنعتي-ه مالي ناشي از وحدت دو بخش بسيار مهم سرمايه به ميان آمدن سرماي
 بعد از تقسيم جهان بين  ، صدور سرمايه ؛ وحدت و درهم آميختگي انحصارات بين المللي سرمايه ،صدور كاال

اري كه لنين  سرمايه داران كشور هاي مختلف ؛ و تقسيم مجدد جهان بين پر قدرت ترين كشور هاي سرمايه د
آنرا  به  طرز مبسوط به بحث كشيده  ؛ صحبت ) امپرياليسم باالترين مرحله  سرمايه داري ( در اثر داهيانه اش 

  .نمودم 
 وي بعد از صحبت هايم مطالبي را راجع به شوروي پايه بحث خود قرار داد كه عدم آگاهي او و سطحي 

 مي رساند ؛ از همين سبب خستگي بار  و فلسفيسياسي اقتصادي ،نگري اش را در بررسي عمق پديده هاي 
 اين اصل اساسي و پايه يي اختالفات بين ما  است ": الجرم به پاسخ اين جوان چنين ابراز داشتم .  مي آورد 

كه به خاطر رهيابي به  حل اصولي آن  ميان تمام سازمان هاي طيف چپ انقالبي  از يكسو و سازمان شما از 
هرگاه اختالفات عديدة . در گام اول اين تضاد خودش را نشان مي دهد و مانع وحدت مي گردد جانب ديگر ، 

ديگر را مؤقتاً  در مركز بحث قرار ندهيم  ، اين  اختالف  به تنهائي كافي  است كه بحث وحدت  با شما را 
 بدهيد  در زمينه چنين وحدت ئيد هم  قرارأفرض اگر شما  نظرات ما را مورد ته  ب،و ديگر اينكه . منتفي سازد 

 با نوعي تأثر از روي  موصوفجوان . "از من كاري ساخته نيست ؛ چونكه كدام رابطه اي با سازمان خود ندارم 
  ◙  . بلند شد و با همان گرمي اولي از من خدا  حافظي كرد و به جاي خود  برگشت  توشك ام
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