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  : در برابر دژبانان همزنجيران ضرب و شتم  يك خادي ، يا  تجديد همبستگي  -5  

  
 ، ددرياي شب سيه و قيرگون كه فرا مي رسي.  روز ها با كندي و بي ميلي يكي از پي ديگر سپري مي شد 

 شتابان ه هاي زرين آفتاب توانسته بود هواي روز كه از ميان نيز.زندان هول انگيز را در كام خود فرو مي برد 
عبور نمايد ، جوشن الماس گون  سردي را بر تن مي كرد و با تمام نيرو از در و ديوار و دريچه ؛ از سقف و سطح 
و پايه و فيلپايه  هيوالي بد شكل زندان مخوف عبور ميكرد ، همينطور از رگ و مويرگ و شرائين و مغز 

 به اميد آنكه  ؛ مي گذشت ، بين مرگ و زندگي قرار گرفته بودند  ، ميان قفس هااستخوان  انسان هايي كه در
  .خون  داغ  قلب پر طپش  آناني را كه براي  آزادي ميهن رزميده بودند ؛ به انجماد كشاند 

 شب چنان سرد مي  شد كه مي پنداشتيم دريايي از يخ هاي ذوب شدة قله بلند و ابر ساي پاراپا ميزاد از 
از  دريچه گك هاي  روي ديوار باد سرد به تندي وارد اتاق مي . اي ميله هاي قفس  مان در حال عبورند مجر
زندانياني كه در طرف شرق پنجره  توشك هايشان پهن شده بود ، بيشتر در معرض اين توفان هواي بسيار . شد 

 وي دريچه گك ها را مي بستند  ؛ مگر بعدبا آنكه  آنها با تكه و دستمال و پالستيك ر. سرد شبانه قرار داشتند 
از تنفس هواي سرد در هنگام .  آنرا  از جايش برمي كند و دور مي انداخت از مدتي باد سرد شديد ، با فشار

بخصوص در هنگام  سكوت شب  سرفه هاي .  شب  ، شمار زيادي زندانيان به سرما خوردگي دچار شده بودند 
شفاخانه يكي از اتاق هاي در اند كه  توبركلوزتو گويي اين مريضان .   مي شد تك تك زندانيان  بيشتر شنيده

   .به سر مي برند  آباد علي
حد  به خاطر.  زنداني بوديم "زون جنوبي"روز ها يكي از پي ديگر مي گذشت و ما در درون يخچالي  بنام 

حتا گروپ هاي ؛  ضعيف گشته بود  ي برقمنصبان  زندان ،  نيرو اكثر استفاده برق توسط سربازان و صاحب
با آنكه نل مثلث را با  تكه پاره هاي پشمي و نخي پيچانده بودند ، در اول صبح . سقف اتاق هم كم نور شده بود 

زندانياني كه از اول صبح براي تفريح داخل مثلث مي شدند ، مدتي از . آب آن به علت يخ بستن جاري نمي شد 
  .  نل مي گرفت وقت تفريح شانرا گرم ساختن

 بخاري و چوب سوخت مي دادند " 2بالك" و "1بالك" براي اتاق هاي عمومي در 1359در زمستان سال 
   پول تسخين را از بودجه زندان KGB؛ مگر در سال بعدي ديو بد بوي و ساديست خاد و جاسوس نازدانه  

از جانب ديگر بر ميزان . واز آن لذت ببرد حذف كرد ، تا از اين ناحيه بر زجر زندانيان در زمستان  بيفزايد 
گالب زوي وزير ( برادر تني اش به تأسي از اين خاين آدمكش ،.  باز هم تأكيد بورزد  ،وفاداري اش به روسها

توان خريد بخاري و مواد سوخت را براي  ، هم ادعا كرد كه آن وزارت به كسر بودجه مواجه بوده ) داخله 
نايت پيشه هاي مزدور كه صد ها مليون دالر و پوند و مارك و ساير  اسعار خارجي كشور اين ج. زندانيان ندارد 

تره كي  و  دوران حاكميت  در -  را به طريقه هاي مختلف از وزارت خانه ها و ساير نهاد هاي دولتي و خصوصي 
راج برده  را در كشور هاي و اكنون آنهمه پول هاي به تا(  به جيب زده بودند   اختالس كرده- امين و بعد از آن 

. پول استحقاق مواد ارتزاقي و تسخين براي زندان و زندانيان را هم به جيب مي زدند ) غربي  به كار انداخته اند 
مسلماً اختالس و تاراج اين جانوران وحشي از دارايي هاي عامه در مقايسه با وطن فروشان علني پرچم و خاد 

؛ هكذا داره هاي ... و برادران ، پنجشيري جاسوس و خاين ملي و برادرانمثل كشتمند جاسوس و خاين ملي 
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؛ معلم عطاء و ....، رباني و خانواده و ... وابسته به اين وطن فروشان ناموس فروخته ؛ ازجمله دوستم و روزي و
 يمــيتكار شان فه و برادران ، يارمحمد ، قانوني، عبداهللا عبداهللا، ورفيق جنا"مسعودقهرمان"دسته رهزن وي ؛   

  . ؛ به هيچ وجه  قابل مقايسه نيست 
سپري نشده بود كه در يكي از روز ها  ، زندانيان   بسيار سرد سه يا چهار روز از انتقال ما به همين پنجره 

. لباس هاي گرم شان را به تن و بوت هايشان را به پا كردند ، و خود را براي رفتن  به مثلث آماده  نمودند 
ما از دروازه شمال قفس برآمده از دهليز كوچك . "!  تفريح ":  مزدور ، دروازه سلول را باز كرد و گفت سرباز

جنوب غرب شديم و راهرو باريك آن قفس را نيز عبور نموده ، وارد دهليزي  ) 5قفس ( عبور كرده وارد قفس 
 "مثلث زون"از راه دهليز منزل اول داخل بعد از پيمودن زينه سه منزل  . كه راه زينه متصل به آن بود ؛ شديم 

  .شديم 
روزانه همين ، بلي خواننده بادرد ، زندانيان  با هر سن و سالي كه داشتند و در هر وضعي كه قرار داشتند 

 سطل هاي پر و نيمه و اكثراًخالي را برداشته تا "مثلث زون"راه پرخم و پيچ چهار طبقه را طي كرده  از صحن 
اين هم يكي از شاقه ترين كارهاي بود كه قومنداني  زجر آنرا بر زندانيان پير و . ال مي دادند اتاق خود انتق

هرگاه  الزم نمي ديد كه از جوان تا پير ، اين همه راه را با سطل هاي پر و نيمه . جوان تحميل كرده بود 
ع نوعي از شكنجه هاي بود كه اين هم در واق. بپيمايند ، نل هاي داخل تشناب هر  منزل را فعال مي ساخت 

 كه روزانه توسط وطن فروشان  فاقد ترحم انساني  بر ما ، " شكنجه نامرئي "اين قلم اسمش را گذاشته بود 
  .اعمال مي شد 

بلي خواننده گرامي ، درچنين روزي بود كه يكي از خادي هاي  شناخته شده كه در دورة تحقيق صدمات 
طبق پالن مطروحه ، خادي را كسي كه شامل اجراي .  ؛ آماج حمله قرار گرفت زيادي به زندانيان رسانده بود

پالن لت و كوب وي بود ، عامدانه با صحبت هايش مصروف ساخت و نگذاشت كه همراه با ساير زندانيان به 
ت و پز  جان شويي و يا كاالشوي و يا  پخمثلتعدادي از زندانيان اتاق را به خاطر  مصروفيت هاي [ مثلث برود 

اين شخص زماني كه احساس كرد زندانيان زينه هاي سه منزل را طي كرده  داخل مثلث ] . ترك نكرده بودند 
وقت صحبت اش را با خادي مذكور  خاتمه داد  تا خادي دور مانده از جمع به تنهائي   اين همه راه  شدند ، آن

 در اثنايي كه از راهرو باريك قفس .ه  برآمد  از پنجرخادي مذكور.  پيموده داخل مثلث شود پرپيچ وخم را
 در پشت ميله هاي آهني به انتظار وي   وعبور مي نمود ، دو سه تن در داخل قفس ) 5قفس ( همسايه ما 

خادي  وقتي كه داخل راهرو  .  با  خادي دست بدهند -  به بهانه  جور بخيري -ايستاده بودند ، تا حين عبور وي 
 نام وي را - از ميان زندانيان داخل قفس قفل شده -ام بيشتر نبرداشته بود كه كسي باريك شد ، دو سه گ

دو و يا سه گام بيشتر نبرداشته بود كه فرد . خادي مكث كرده  متقابالً به آن زنداني سالم داد . گرفته سالم داد 
نام   به بهانه اداي احترام با گرمي زياد دست اش را از ميان ميله هاي قفس بيرون كشيده ديگري از درون قفس

سالم داد ، خادي مذكور  با تمام زيركي خادي گونه اش براي لحظه اي زود گذر هوشياري اش را وي را گرفته 
 و شايد هم  فكر كرد كه سالم دهنده از جمله اعضاي مخفي خاد است كه او را مي شناسد  و به  ،از دست داد 

زنداني درون .  خالي نماند و شرمنده نشود ، با او دست داد اشه  دست عنوان احترام متقابل و به خاطر اينك
.  بعداً با سرعت زياد وي را به طرف پنجره كشيد  ، محكم فشرده،قفس دست خادي را به عنوان صميميت زياد 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

4 

خادي . كس ديگر هم گردن  ودهنش را محكم گرفت . يك نفر از درون قفس دست چپ وي را محكم گرفت 
آنگاه دو نفر ، كه معلوم نشد  . طوري كش كردند  كه ميله هاي آهني نقش تن اش شد ، ا با تمام نيرو مذكور ر

به اين راهرو باريك راه يافته بودند ؛ تختة پشت ، از كدام پنجره بودند كه در چنين لحظه اي حساس وزود گذر 
اج ضربات شديد قرار دادند  كه حالت ، شانه ، سرين و كمر وي را با سنگ  و چوب هاي  دست داشته طوري آم

 مضروب كنندگان وي با همان  .آنگاه آناني كه وي را گرفته بودند ، تيله اش كردند. ضعف به وي دست داد 
خادي با مشكل توانست سر پايش ايستاده . شتابي كه در صحنه ظاهر شده بودند از آن رهرو باريك دور شدند 

كه  از آن رهرو باريك پشت قفس  در حالي) ور از پنجره د( د را باز يافت كه حالت اولي خو به مجردي. شود 
زماني كه . آنگاه فرياد كنان راه قومنداني را در پيش گرفت . مي گذشت ، با صداي بلند داد و فرياد راه انداخت 

 پيموده به داخل قفس گريدمسير پر پيچ و تاب قبلي را بارسرباز مزدور پايان  تفريح را اعالم داشت ، زندانيان 
قومنداني جريان را از زندانيان هر دو قفس كه مورد .  از قضيه لت و كوب  آن خادي اطالع يافتند آنگاه  .آمدند

خادي آيا در ! كسي نفهميد كي ها اين كار را كردند ؟. شك قرار گرفته بودند  پرسيد ؛ ولي نتيجه اي نگرفت 
   وي را  ديد يانه ؟ جريان دست دادن  با سالم دهنده صورت

 ) " اتاق جاسوس ها " ( " 6 بالك"بعد از ضرب و شتم ، خادي مذكور را در شام همان روز از پنجرة  ما به
 -  موقعيت داشت شاناتاق  كه اتاق مذكور در باالي -  " 6بالك " در "اتاق جزائي" را زندانيان   نامكه اين

  ][ *گذاشته  بودند
  
  

  
جمله حكيم توانا ، يع شد كه در ساير پنجره ها عده اي از عوامل افشاء شدة خاد ؛ من در پنجره ما شا[ * ]  

 نفوذي كه در نقش تسليمي در زندان به نفع دولت دست  هاي خادي  [فضل رحيم ، برادرش فضل كريم 
 مي كوشيدند ،كوته قفل و پنجره اي كه بودند  در هر ،همچون افراد. رسيده بودند نيز ت] نشانده كار مي كردند 

در مدتي . داكتر احمد علي  نيز از اين واقعه دچار هراس شده  بود .  آثار ترس را در سيماي شان بازتاب ندهند 
  ماه  كه من واحمد علي در كوته قفلي هاي بالك سه بوديم ، حاالت رواني متفاوت و متضادي را در وي 9

در چشمانش ، در عضالت چهره اش ، در تغيير رنگش ، در دگرگوني هاي رواني وي را كه . مشاهده كرده بودم 
نوسانات و  زير و بم هاي آوازش ، در ادا و اطوار و كردار و سخن گفتن اش متبلور مي شد ؛ شاهد بودم  ؛  به 
همين سبب ، سرور و نشاط ، اندوه و الم ، ناراحتي و تشنج ، ترس و خشم  وي را به درستي تشخيص داده مي 

 پر آوازه با تمام آگاهي كه از روانشانسي داشت و با تمام سعي و تالشي كه مي نمود ،   شدة اين تسليم.توانستم 
تا آن زمان قادر نشده بود ترس اش را از اينكه مبادا او هم روزي مورد  ضرب و شتم زندانيان قرار گيرد ؛ پنهان 

 وي شده  بود ، بعضي اوقات كه از پهلويش چنانچه يك زنداني شوخ طبع و طنز پرداز كه متوجه  ترس. دارد 
حالي دگه  تنها رفتن  به مثلث ":  چنين مي گفت -  طوري كه ديگران هم بشنوند - مي گذشت ، با آواز بلند 

   ] !!"... هم خطر ناك شده 
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داني  ـاح ننگين دو زنـف افتضـ براي كش" زونةرـپنج"ام ـب زنده داري مال امـ  ش-6

 : ن خايازباند گلبدين

  
؛ سايرين همه به نماز )   احمد علي داكتررحماني ، من و(  به استثناي سه تن زنداني پنجره در اين 

مي تعداد زياد افغان ملتي ها و زندانياني كه متعصب نبودند ، همچنان خلقي هايي كه . ايستاده مي شدند 
 – اي باند  حكمتيار و باند رباني نسبت به  مكتبي هاي اخواني و اعض سدپنداشتند كسي آنها را نمي شنا

از همين سبب  كدام واكنشي مستقيم و غير مستقيم  بر ضد خود  .  در اين پنجره  بيشتر  بودند  مسعود
  . احساس نكردم 

 برهان الدين (مال امام مردي بود مسن كه با ريش باريكش از طرفداران دو آتشه اجنتان معروف روسي ؛ 
 كه در غياب اش چيده شده  بود تا وي را از  "حزب اسالمي"وي از توطئه اي .  بود ) " قهرمان مسعود"رباني و 

اين شخص از اعضاي حزب اسالمي گلبدين نفرت عميقي به دل راه . پيش نمازي بركنار نمايند ، آگاه شده  بود 
 ، و به سر مي برد داده بود ، چناني كه  از شدت نفرت ، شبها تا به صبح در حالت نيم خواب و نيمه بيداري

افتضاح  و رسوائي  اعضاي آن حزب را از بارگاه خدايش  طلب مي كرد ، تا اينكه شبي آرزويش پذيرفته شد ، و 
  .خدايش  راهي را براي كشيدن عقده هاي نفرتبارش  از پيروان جنايتكار مشهور حكمتيار ، به وي نشان داد 

غمازي و كله كشك به اين سو و آن سو  و تعقيب  اين و  مال صاحب  كه پيش  از زندان به سخن چيني و 
وي دو تن از اعضاي باند گلبدين . در اين پنجره  نيز از كار پر ثمرش دست بردار نشده بود . آن عادت كرده بود 

 ميان سال و قد بلند  كه در آتش اشتياق مال امام شدن  اولي شخصي بود. را از طرف شب تحت نظر گرفته بود 
فرد دومي جواني بود قد كوتاه با روي گرد و پوست زرد كه تازه بر . پنجره مي سوخت و دم بر نمي آورد همين 

اين دو ، عضو حزب منفور حكمتيار جاسوس و خاين . پشت لب اش خط  سياه  كمرنگ جلب توجه مي كرد 
.  قرآن هم تالوت مي كردند ملي بودند ، كه به خاطر به قدرت رسيدن پيشواي شان بعد از پايان نماز يك سپاره

 مي "شب پخته"اين دو ، در هنگامي كه به اصطالح . شخص قد بلند همجنس باز و رفيق اش همجنس گرا بود 
 كه باالي آن دو شك كرده بود ، "مال صاحب جمعيتي". شد كار شان را دور از چشم ديگران انجام مي دادند 

 و ، ، تا اگر موفق به گير انداختن آن دو در عين عمل لواط شود نخوابيده بود شب هاي زيادي تا به نماز صبح 
  و MI6 اين دو اجنت  - پيشوايانش حسن البنا و سيد قطب " پاكيزه و مطهر"آن دو لكه ننگ را از قباي 

CIA ،  سرانجام .  ؛ ولي به آرزويش نمي رسيد  بزدايد  - مردم فريب ، ضد زن و ضد ارزش هاي فرهنگ متعالي
  ، توانست آندو جنايتكار را در عين عمل شنيع لوا ط" آرزويش به دربار خدا قبول شد "ي از شب ها در يك
از خواب بيدار )  بر طبق قرار قبلي(  دو نفر  دوست مسلمان خودش را  .وي بي درنگ دست به  كار شد . ببيند 

. سر و صدا اندك اندك در اتاق بلند شد .  دستگير كردند  نموده هر سه تن دفعتاً آن دو  را در حين عمل لواط
  .شمار زندانيان از خواب برخاسته از موضوع با خبر شدند 

مال صاحب . در درون پنجره تمام گپ و گفت پيرامون همين افتضاح ننگين دور مي زد  شب ،  فرداي آن
قومندان سلطاني كه در بخش . ع اطالع داد  به قومنداني رفته از موضو ،كه  از گير آوردن حريف مست شده بود

سلطاني كه يك تن از جالدان  . هاي قبلي درموردش صحبت شده  با دو سه تن سرباز وارد پنجره ما شد 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

6 

وي با آواز بلند . عصبي مزاج خلقي بود ، از سيمايش پيدا بود كه از وقوع اين افتضاح قلباً مسرور گرديده است 
مال صاحب در حالي كه دچار هيجان ناشي از شب زنده داري و حاصل كار پر . سيد جريان را از مال امام پر

  : ثمرش در ژرفاي شبهاي هنگامه ساز زندان پلچرخي شده بود ، با آوازي كه اندك ارتعاش داشت ، چنين گفت 
من موضوع را يك به يك در پائين ، قومندان صاحب شما كه يك شخصيت خوب و با ناموس هستيد « 

( و  ( .... ) حاال هم در حضور شما و برادران مسلمان خود اقرار مي نمائيم كه  من از مدتي باال . ي تان گفتم برا
 ( ..... )  ،] شخص قد بلند (....)  [ بعداً متيقن شدم كه . مشكوك شده بودم ] اسماي آندو فراموش شده .....  ) [ 

از همين سبب  به  داشتم تا شما و برادران گپ ام را باور كنيد ، به شاهد عيني ضرورت ... . را ] جوان قد كوتاه[
 تا شاهد  ، بيدار كردم ، به بسيار آهستگي  با من بيائيد از خواب  گفتم به مجردي كه من شما رافالني  و فالني

به ......  با .....  زماني كه   ،ك مي دادمي كش ، مثل شب هاي ديگرمن امشب.  اين دو نفر باشيم  عيني عمل لواط
 اين عمل ناشايست در دين  .اين دو نفر مسلمان نيستند.   شروع كردند ، ما آنها را ديديم  عمل قبيح لواط

  .» ... مسلمانان از اينكار اجتناب مي ورزند و. مبين اسالم به شدت تقبيح شده است 
د و نوع خشم خلقي گونه درآن   زماني كه مال جمله اخير را بر زبان آورد ، چهره باز سلطاني گرفته ش

بعد از . صحبت مال را قطع كرده با خشونت به  سربازان امر كرد كه آندو را  به اتاق اش ببرند . منعكس گرديد 
سلطاني با صداي بلند شروع كرد به حرف زدن .  را سربازان با خود بردند  پليدآنكه دو  پيرو  سر افگنده گلبدين

 اين بار اول  ، اين كثيف ها كه دم از اسالم و امارت اسالمي مي زنند": وه  نمود درپايا ن صحبت هايش عال. 
نيست  كه اين عمل ننگين را با جوانان خود  انجام مي دهند ، در بالك هاي ديگر هم  چنين اعمال ننگين را 

الم  ، بلكه تمام  اديان و  نه تنها دين اس": وي  همچنان بر اين امر تأكيد كرد كه .  "بار بار  انجام داده اند 
آنگاه رويش را به طرف آن عده از چپ هايي كه اتفاقاً در  . " را به شدت تقبيح كرده است   لواط عملمذاهب ،

 مال صاحب  اين ها را ببينيد  درميان شان جوانان ": آن روز در يك رديف نشسته بودند ، نموده ابراز داشت 
همه شان  مردمان .  شان  مصروف مطالعه مي باشند ة هم ، كه هستند در هر سلولي،خوش تيپ  زياد است 

سنگين و با اخالقي هستند كه هميش در فكر بلند بردن سويه خود بوده ؛ حتا يك بار هم كوچكترين  حركت 
ان  بعداً از زندانيان خواست كه اگر كدام مشكلي داشته باشند  با او در مي".غير اخالقي از اينها سر نزده است 

 راجع به مشكالتي من از جايم بلند شده. چيزي نگفت براي لحظاتي ، كسي . سكوتي بر اتاق نشست . بگذارند 
 بعد از من يك تن از افغان ملتي ها از جايش برخاسته  .كه زندانيان با آن مواجه بودند  صحبت مختصر نمودم 

 نموده به اضافه چند مطلب ديگر گپ هايش را به تأكيدوي نيز بر همان مشكالتي كه من قبالً اشاره كرده بودم 
  . آنگاه سلطاني وعده هاي سرخرمن داده اتاق را ترك كرد . گوش سلطاني رساند 

 بعد از پايان ،احمد علي كه فكر مي كرد من  گپ اش را در مورد متن صحبتم با قومندان نمي شنوم 
بلي ، خزفي بو  . "!  اي چه گفت ": چنين گفت  را به طرف انجنير حسين دور داده با تمسخر صحبتم رويش

.  چنين قضاوت پوك و ميان تهي را در مورد صحبت هايم نمود  ،گرفته اي كه خود فاقد ذره اي درخشش بود
 در جوابش چنين  ، اعضاي زنداني شده سازمان پيكار آگاه بود مجموعيك زنداني روشنفكر كه از تسليم طلبي

   ."گپ نزدي ، توخي صاحب و جنرال رستم خان مشكالت ما را به درستي بيان كردند تو چرا !  داكتر ": گفت 
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قومندان . طت كار را در پائين بسيار زدند ا اين دو نفر لو": باشي شمس الدين اين خبر  را از پائين آورد 
د ؛ حكم بگيرنامر كرد موي سر هردو را بتراشند ، چپلك يا بوت كهنه را هر كدام شان با دندان هاي خود م

 شان را تشريح كنند  ها به زندانيان جريان عمل ننگين بگذارند و باشي هاي اتاقسرباز آنان را از تمام پنجره ها
  .آن دو عضو حزب منفور گلبدين را چناني كه  سلطاني خواسته بود  به ساير اتاق ها گشتاندند  . "

.   چندان خوش به نظر نمي رسيد  شده اشف رسوامال امام جمعيتي  بعد از جزائي شدن و انتقال دو حري
وي ، با آنكه  با زندانيان لطف خوش آميخته با چاپلوسي مال گونه مي نمود ؛ مگر آنها بعد از اين افتضاح  چندان 

البته ما كدام گناهي  ... "كه خطاب به زندانيان مي گفت  [ عالقه اي به گفته ها و اندرز هاي بعد از نماز وي 
هميشه به دربار خدا توبه كنيد كه خالق ! نماز تانرا قضاء نكنيد . بوديم كه به اين روز گرفتار شديم كرده 

ناهان تانرا ببخشد و شما را از اين زندان به فضل و كرم خود بيرون كند كه پيش چوچ و پوچ گمهربان شود و 
 و شمار آناني كه در  ،كمتر شده مي رفت كم و  ،گزاران پشت سرش زنما. نشان نمي دادند  ]  "... تان برويد 

  :  زندانيان مي گفتند  . هم كم و كمتر مي شد ،ختم قرآن  اشتراك مي كردند
  ."... !! همه جاسوس و لواطت كارند اين ها  . به اين مال و امثال وي نمي شود  اعتماد كرد"
  

   :  واكنش يك زنداني  در برابر جالدان خلقي و نتايج آن-7

  

يي كه زندانيان  براي تفريح و هو ا خوري به  ميدان مثلث مي رفتند ، تعامل بر اين  بود كه سرباز روز ها
؛ چه در آن ايام كه خلقي ير فرمان خادي ها قرار داشت چه در زماني كه  مجموع بالك هاي  زندان  ز[ مزدور 

.  خارجي قفس را باز مي گذاشت  داخلي وةدرواز] هاي خون آشام بر بخش هاي از زندان  خدايي مي كردند 
كاري كه بطور حتم انجام مي داد اين بود كه قفل دروازه را در حلقه چوكات دروازه ، كه  متصل به ديوار بود و 

زمانيكه وقت تفريح به پايان . يا به حلقه اي كه به پله ديگر دروازه تعبيه شده بود ، مي انداخت و آنرا مي بست 
نيان وارد قفس مي شدند ، سرباز قفل را باز نموده  دروازه آهني يك پله اي و يا دو پله مي رسيد و تمام  زندا

آنگاه از پاچه سوراخ شدة ميله ضخيم آهني كه بر روي يك پله دروازه  نصب شده بود گرفته ، . اي را مي بست 
 حلقه اي كه در پله ديگر  را به داخل حلقه اي كه در چوكات دروازه متصل به ديوار و يا به داخل ميله آهني

در پي آن پاچه  سوراخ دار ميله آهني را محكم گرفته آنرا به داخل .  دروازه ولدنگ شده بود ؛ داخل مي كرد 
دو حلقه  اي كه بطور ايستاده بر روي  پله دومي دروازه  و يا چوكات متصل به ديوار ولدنگ شده بود  داخل 

 آهني را هم بر روي حلقه سومي كه بر چوكات دروازه ولدنگ شده بود ، قرار نموده ،  بعداً پاچه سوراخ دار ميله
 كه بطور اختصاصي  براي زندان ها از كشور چين - آنگاه قسمت چنگك مانند قفل بزرگ چينايي را . مي دادند 

بود   از ميان همان حلقه سومي كه دستة سوراخ شده ميله آهني بر روي آن قرار گرفته -خريداري شده بود 
  .گذشتانده  با قفل بزرگ  آن را مي بست  

يك تن از . در يك روز تفريح سرباز قفل بزرگ را به داخل حلقه قرار  داد ؛ ولي فراموش كرد كه آنرا ببندد 
زندانيان كه  چشم اش به قفل باز  افتاده  با چابكي طوري آنرا از ميان حلقه  برداشت كه هيچ زنداني اين 

نگارنده درطي سال هاي زندانش  چنين عكس العملي  را از جانب كدام زنداني در برابر  ( حركت اش را نديد
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زماني كه  وقت تفريح تمام شد و زندانيان همه به درون قفس برگشتند ، سرباز ) . اداره زندان شاهد نبوده است 
. ان نيست ، قفل گم شده بود مزدور مي خواست دروازه را ببندد ، دفعتاً متوجه شده كه قفل در بين حلقه آويز

فهميد كه اشتباه بزرگي كرده كه مثل هميشه قفل را در ميان . رنگ آن مزدور از شدت ترس به سپيدي گراييد 
 كه مي كوشيد ترحم زندانيان را بر انگيزد ، - آميخته با نوع ترس و التماس - وي با آواز بلند ... . حلقه نبسته 

قفل را كي گرفته اين كار ها را  [ "ر ها ره نكنين قلفه بتين كه جزائي مي شين  قلفه كي گرفته ؟ اي كا"گفت 
كساني كه به . زندانيان از اين عمل بي سابقه تعجب كردند ] نكنيد قفل را بدهيد كه برايتان جزاء داده مي شود

از مزدور كه مرتكب سر انجام حوصله سرب... .  خبر ندارند كه قفل را كي گرفته  :سرباز نزديك بودند گفتند
چنين اشتباهي شده بود ، سر رفته  لحن اش را تغيير داده ، تهديد كرد كه موضوع را به قومنداني خواهد گفت 

سرباز رنگ . بار ديگر زندانيان اظهار بي اطالعي كردند . . اگر قفل پيدا نشود  از تمام شما تحقيق خواهد  شد. 
بعد از مدتي دو يا سه .  نداني روان شد ، تا موضوع را به قومندان بگويد پريده از قفس بيرون شده  به جانب قوم

صاحب منصب خون  آشام خلقي كه سرقت قفل دروازه . سرباز با يك صاحب منصب خلقي داخل قفس شدند  
 خود تلقي مي كرد با صداي " انقالبي"زندان را توهين به دسپلين و اداره زندان و اهانت به هوشياري رژيم 

 زندانيان را مخاطب ساخته چنين  ، ضرب و شتم و شكنجه از آن تداعي مي شدتهديد بهكه ، گنده از خشم آ
 من برايش قول مي دهم  . اگر كسي كه قفل را گرفته به اشتباه خود اعتراف كند و قفل را مسترد كند":  گفت 

زماني كه .  از هيچ زنداني صداي برنخاست  ."كه جزاء نخواهد ديد ، در غير آن ما نفرش را حتماً پيدا مي كنيم 
وي در برابر سكوت زندانيان قرار گرفت با همان لحن خشم آگين قبلي گفت كه اداره زندان تحقيقات را شروع 

  .آنگاه وي با سربازانش  قفس را ترك گفتند . خواهد كرد 
 آنگاه  همان عده را كه در قفس به.  باشي به پرس و پال  در مورد كساني كه به تفريح نرفته بودند پرداخت 

در پي آن تعداد ديگري . لباس شويي ، يا جان شويي و يا پخت و پز مشغول بودند  به قومنداني احضار  كردند 
مدتي شايد  سه و يا چهار . اين معضله موجب پريشاني ساير زندانيان شد . را براي تحقيق به قومنداني  بردند 

گذشته بود كه سرباز يك تن از زندانياني را كه تا آن وقت اسمي از وي براي تحقيق ساعت  از جريان تحقيقات ن
  .برده نشده بود ، باخود  برد 

  فردي كه قفل را برداشته بود ، شايد متوجه شده باشد به خاطر اين عمل اش تمام زندانيان داخل قفس 
سايي شود  تمام زندانيان اتاق از وي آزرده و به زير تحقيق و لت و كوب كشانده خواهد شد ؛ در نتيجه اگر شنا

از همين سبب  اين شخص كه قد  ميانه ، اندام باريك و بروت هاي پر و غلو داشت . حتا متنفر خواهند شد 
، بسته نشده آنرا  برداشته و    بعد از آنكه  متوجه شدم قفل در حلقه"... : اعتراف كرد)   باشي اتاق ة طبق گفت(

 را "بالك دايره وي"ميدان خارج [ پنجره گك به ميدان بيرون از بالك با تمام قوت پرتاب كردم  ةاز بين ميل
حاال نمي خواهم كه به خاطر اين كارم ساير زندانيان به ].  جدا نموده است " 2بالك"ديوار بلندي از سرك 
.  وجو قفل را پيدا كردند ستسربازان به ميدان خارجي بالك رفته بعد از مدتي  ج . "تحقيق كشانده شوند 

زماني كه گيرندة قفل را دو باره به اتاق آوردند ، همه متوجه شدند كه به امر قومندان سلطاني  يك طرف بروت 
و يك طرف مو هاي سرش را  سلماني بالك تراشيده و قومندان امر كرده كه وي را به خاطر اين كارش در تمام 

يك ساعت بيشتر سپري نشده بود كه يك .  طور جزائي انتقال داده شود " 6كبال"اتاق ها بگردانند و بعداً  به 
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آنگاه . ت داشته اش نام شمار زيادي از زندانيان را خواند سخرد ضابط خلقي به داخل قفس آمده از روي لست د
ه دنبال وي امر كرد تا زندانياني كه اسماي شان خوانده شده  هر چه زودتر اسباب و اثاثيه خود را جمع كرده ب

 اين - سلطاني .  پنج دقيقه زندانياني كه نام هايشان خوانده شد ، آماده رفتن شدند -بعد از چهار. حركت نمايند 
  -خلقي قصي القلب كه به خاطر منافع باداران روسي اش حاضر بود هزاران تن زنداني را به خاك و خون بكشد 

قفس را متوجه اين شخص  نمود ، در همان روز اقدام به كوچاندن عامدانه خشم و انزجار و نفرت  تمام زندانيان 
  . تمام زندانيان از قفس كرد 

 قفس را تشكيل مي دادند  به % 70 ودساير زندانياني كه حد. معلوم نشد آن عده را به كدام بالك بردند 
 مشغول شدندشياي كار آمد خود فكر اينكه  مبادا آنها را هم از اين قفس انتقال بدهند ، به جمع و غِند كردن  ا

مدتي گذشت ،  همه منتظر باز شدن دروازه قفس بودند كه خرد ضابط اجير شده با دو سه چاكر ديگر بيايد و . 
 -اين بار ، دو . سر انجام انتظارشان  به پايان رسيد . نام هاي شانرا بخواند و آنان را با خود به كدام جاي ببرد 

شماري از زندانيان كه اسماي شان خوانده شده بود ، به  .  قفس شده نام خواني نمودند سه تن مزدور ديگر وارد 
فكر مي شد تا آن  . بستن اسباب و اثاثيه شان  پرداختند و با  صاحب منصب و سربازان از سلول خارج شدند 

د دري زبان كه در در پي آن يك صاحب منصب قد بلن . بردند زندانيان را از  قفس بيرون  % 60د لحظه  حدو
همان صاحب منصبي كه  اسباب و اثاثيه قاضي صاحب احمد راتب را [ برابر زندانيان خشونت  نشان نمي داد 

با يك يا دو سرباز داخل پنجره شده  به ]  به منزل سه با خود برد  كوته قفلي هاشخصاَ گرفته آنرا از منزل چهار
  .  نام خواني پرداخت  

 ها ، چپي ها ، دموكرات ها و ساير روشنفكران شامل لست آورده شده " افغان ملتي" نام هاي تمام اعضاي
 به تعقيب مزدوران  يكي پي ديگر از دروازه  - تن زنداني  كه در قفس  ماندند 10 و يا 8 منهاي - ما همه .  بود 

كه به طرف راست [ يم بعداً وارد دهليز دومي شد. فرعي و اصلي قفس عبور نموده وارد دهليزك باريك شديم 
 موقعيت دارد كه انتهاي آن قفس به دايره كوچك مركزي وصل شده است ، " نفره450قفس بزرگ "اين دهليز 

زماني كه در .  آنرا در عكس نشاني كرده ام 5و به طرف چپ آن دهليز ، قفسي  ديگر موقعيت دارد كه با عدد 
  : احب منصب به سرباز نگهبان پنجره  طرف چپ امر كرد برابر دو دروازه در صحن دهليز قرار گرفتيم  ، ص

  � ."!  اينها را به درون قفس جاي بده "
  
  

  ادامه  دارد                                                                                                                                                                                                                    

  

  

   

  

  

  


