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  دانـرات زنـخاط

  )پانزدهم (بخش 

 

  يك تن از اعضاي مركزي سازمان پيكار انتقال به پنجره جنوب غرب ؛ ديدار با  -1  

  
 )   5( كه در نقشة باال با نمبر[  بود كه صاحب منصب خلقي به پهره دار قفس 1363اوايل ماه جدي سال 

. سر باز ، دروازه بزرگ آن قفس را باز كرد  . "! اي ِبتي ج...  اينها ره به درون پنجره ":  امر كرد  ] نشاني شده
  ... .  زندانيان يكي از پي ديگر به درون قفس شتافتند 

 ءدرواقع ساختمان زندان دايره وي طوري است كه تمام قفس هايي كه در گردا گرد  هشت مثلث آن بنا
چنانچه زنداني به .  مهندسي شده است شده و  زندان را به شكل دايروي مجسم ساخته ، بدون اندك تفاوت ،

تنها .  نكرده ، فكر مي كند قبالً در آن قفس بوده است " احساس بيگانگي"مجرد ورود به يكي از قفس ها 
چهره زندانيان و تركيب آنان از لحاظ سياسي و ،  توجه وي را جلب مي كند - حين ورود به قفس - چيزي كه 

  .مي باشد ...  
عداد زيادي  از پنجره ها را  به خاطر آوازة اعتصاب و مسايلي كه در چند روز گذشته در قومنداني تركيب ت

 چنانچه بعداً معلوم شد عدة زيادي از رفيق هاي چپ را در طبقه سوم همين  ؛ تغيير داد،پنجره ها اتفاق افتاد 
 هم دچار همين تغييرات 20- 16قفس هاي . جاي داده بودند ) در زير اتاق ما و دو طبقة پائينتر آن ( بالك 

 تا آن روز ها همچنان در ميان بخش فقيري راتب  احمد قاضي ي كه بعد ها يكي دو زنداني گفت قرار(گرديد 
   .   ) بود 15 -10زندانيان 

به هر رو ، به مجرديكه زندانيان  وارد پنجره مي  شدند ، به خاطري كه هر كي مي كوشيد جاي بهتري 
در .  شتابزده و نفس سوخته از تنگناي رهرو ميان پنجره و ديوار عبور مي كرد ، نمايد براي خودش دست و پا

حركت شان را دچار   ،بستره  بار و ،چنين حالت كه زندانيان  اسباب و اثاثيه  شان را بر دوش مي كشيدند
 توخي " : درهمين لحظه  صداي شنيدم. خالف خواستة شان ؛ كند تر حركت مي كردند اشكال ساخته ، بر

 ديدم جواني قد بلند ، قوي هيكل و سفيد چهره ، كوله بار روي شانه ام را برداشته "!  ...صاحب اجازه بدهيد 
 توخي صاحب ":رحماني صاحب به خاطري كه مرا از ترديد بيرون نمايد ، صدا كرد .  گفت وي را تعقيب نمايم 

س سر انجام از تنگناي رهرو گذشتيم و وارد قف. رساني كرد آنگاه با اين جوان به گرمي  جور پ. "بانش كه ببره 
 "تصاحب"را كه در پنجره قبلي داشتيم ، عين همان جاي را باز هم  هايي در فكر اين بوديم تا همان جا. شديم 
زماني كه از دروازة فرعي وارد  قفس اصلي شديم ، داكتر احمد علي با هيجان . اتفاقاً همينطور هم شد . كنيم 

 كه رفقا وي - زماني كه چشمم به  دگروال صاحب شكور  . "... اونه ، دگروال  صاحب در اونجه ايستاده ": فت گ
 متوجه شدم كه متصل به شرق پنجره بر روي جايش ايستاده  زندانيان ، افتاد - را به همين نام ياد مي كردند 

 صاحب شكور را نديده بودم ، فقط اسم وي را تا قبل از آن روز دگروال. تازه وارد را با دقت نظاره مي كند 
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دگروال صاحب شخصي است  سنگين و با تمكين ، : به هر رو ، برخي زندانيان چپ مي گفتند . شنيده بودم 
.  رفتم -  كه ناديده همديگر را مي شناختيم -  دگروال صاحب شكوربه طرف . مودب و بسيار مهربان و كم گپ 
 كه شايد چند روز قبل از ما درآن پنجره آمده بود ، كوله بارم را در نزديكي آن جوان با تمكين و پر محبت
 خواستم كه وي را از رحماني صاحب . من از صميم قلب از وي تشكر كردم . توشك دگروال صاحب گذاشت 

 "  برادر حقبين است ،  عثمان جان را چطور نمي شناسي ! واي": رحماني صاحب با خنده گفت . معرفي نمايد 
عثمان جان را بعد از مدتي  زندگي در آن قفس ، صميمي ، صادق  . اينبار با وي بغل كشي و روبوسي  نمودم  . 

خودش مي گفت .  سال رقم زده بودند 20حبس وي  را . ، با نزاكت و خوش برخورد با زندانيان  چپ ، يافتم 
فرد . روال صاحب  بغل كش و جور بخيري نمودم آنگاه با دگ. در رابطه به طيف چپ انقالبي  زنداني نشده است 

به طرف چپ وي رحماني صاحب توشك . دومي كه اندكي دورتر در صف ما جاي گرفت ، داكتر احمد علي بود 
 داكتر احمد علي با .  به كار و بارش رسيدگي نمود  دگروال صاحب اش را پهن كرد و بعد از جور بخيري با 

 را گير آورده با وي صحبت  دگروال صاحب وي در فكر اين بود تا به تنهائي . د  جور بخيري نكر دگروال صاحب
شايد هم پيش خود سنجش كرده بود ، در صورتي كه دگروال صاحب سالم اش را  جواب ندهد و از وي . كند 

  .  باشيم  ...رو برتابد ؛ نمي خواست  كه ما ناظر چنين صحنه اي
در هر حال ، زماني كه از . از چه مدت پيش دراين پنجره  آورده بودند    را دگروال صاحب به خاطر ندارم  

منهم جريان همكاسه بودن با داكتر احمد . وي پرسيدم كه با كي  انديوالي دارد ، گفت به تنهائي نان مي خورد 
. باشم  و اضافه نمودم بيش از اين نمي خواهم با وي  همكاسه ،علي را به طور فشرده برايش تشريح كردم 

رفيق . " در صورتي كه خواسته باشيد ما هر دو مي توانيم يكجا نان بخوريم ": دگروال صاحب با مهرباني گفت 
 و  همكاسه شدنمان را با وي  دگروال صاحب رحماني را در گوشه اي پنجره  گير آورده  موضوع تنها بودن 

  نداره  هر دويتان حاال كدام گپي:  ، گفت  نمي گرفتاين رفيق كه چنين حاالت را زياد جدي. مطرح كردم 
  .ادامه خواهد داشت ) داكتر .... (من ببينم تا كي انديوالي من با اين  . مي توانيد  يكجا نان بخوريد 

درجريان  نقل و انتقاالت ، زندانيان حتي الوسع تالش مي كردند تا كار و بار جا به جايي شان را با شتاب 
ن تازه وارد به اين قفس ، همه از شدت خستگي ناشي از كوچ كشي بر روي توشك هايشان  زندانيا. انجام دهند 

بعد از رفع خستگي برخي ها در فكر چاي دم كردن شدند ؛ عده اي هم به خاطر تهيه آب براي  .نشستند 
راهرو ، به  ... و " 2 بالك "بدن خود به گوشه و كنار قفس شتافتند ؛ عده اي ديگر براي ديدن  شستشوي سر و

  .دور قفس پيچيدند 
پذيرايي )  رحماني صاحب و من (  دگروال صاحب شكور با چند گيالس چايي كه در ترموز داشت از ما 

وي كه شخص كم حرفي بود ، به طور . ما مطالبي را در رابطه با اين پنجره از دگروال صاحب پرسيديم . كرد 
مينطور شمار زندانياني كه در پنجره باقيمانده بودند ؛ هكذا فشرده  در مورد پنجره و تركيب قبلي آن ، ه

بعد . چگونگي استفاده از تشناب و آوردن قره وانه و نان خشك و بسا مسايل مربوط  به  پنجره ؛ چيز هاي گفت 
 مسايل مربوط به اتاق هايي كه ما قبالً درآن بودم ، از جايم بلند شده به  از پايان صحبت  پيرامون برخي

زماني كه در . گروال صاحب گفتم تا هوا تاريك نشده مي خواهم  گشتي به دور پنجره زده بيرون را ببينم د
پشت قفس ، يعني به  راهرو باريك دور آن رسيدم ، ديدم چند  زنداني  از دريچه گك هاي رو به غرب آن رهرو 
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من هم  در برابر يكي از دريچه گك ها . ، كه شيشه هاي چند تاي آن شكسته بود ، بيرون را تماشا مي كنند 
، كه در ميان دو " 2بالك"قرار گرفته از چوكاتك آهني آن صحن خارج زندان دايروي ، بخشي از سرك 

. ديوارسنگي واقع شده ، و قسمتي از ميدان آن بالك و چهار تعمير غول پيكر سه طبقه يي آن را  تماشا كردم 
ه قلة كوهي  كه اژدهاي زندان چون لكة ننگي به رنگ خاكستري به دامن  ديدن آسمان بلند و فراخ ، و نگاه ب

منزه اش  نشسته ، احساس و عواطف انساني زندانيان را چنان به بازي گرفته بود كه  همه خاموشانه  با نگاه 
ي نم. هاي جستجوگرشان زمين هاي آن طرف  زندان و دامنه وسيع و بلند جنوب غرب آن را نظاره مي كردند 

روح افزا قرار داشتيم كه  صداي آن مالي  شيطان صفت جمعيتي ،  دانم تا چه مدتي در آن سكوت و سكون
چون تازيانه اي  بر پيكر آن سكوت  دل  آرا  و مهربان رهرو و دريچه گك هايي كه براي لحظاتي چند  اجازه 

 جهيده به پرواز آيد ؛ بلند شد كه زندانيان داده بودند  تا عقاب انديشه و خيال ما  از ميان رخنه هاي آن  بيرون
بلي ، آن مكارِ بي عار و ابليس نا بكار مي خواست  زندانيان باز هم  سر سجدة .  فرا مي خواند "نماز ديگر"را به 

 شانرا ببخشد و دروازة زندان " گناهان "تا خداي قهار بر سر مهر آيد  و ، بندگي  بر زمين اطاعت و تسليم نهند 
 اگر آنان مرتكب گناه بس عظيم خيزش در برابر استعمار  ، اين بدين معني بود كه-!! ر روي  شان بگشايدرا ب

 حال كه مرتكب چنين خطاي بزرگ شده اند بايد  . بندي نمي شدند ،روس نمي شدند وتن به پستي نمي دادند
  ! !شيده شوند و از قيد وبند رها گردند؟ تا بخ، به نماز ايستاده شوند و از بارگاه ذات كبريا طلب آمرزش نمايند 

كساني به داخل قفس رفتند و كساني هم ترجيح  دادند درهمان جا بمانند و از پرافشاني عقاب بلند پرواز  
  .انديشة جست وجوگر شان در فضاي بيكرانِ بيرون از پنجره لذت ببرند 

 وجود داشت ، كه ما زندانيان  براي  در بيرون از دريچه گك  معبودي در خور ستايش به نام  آزادي 
 ؛ "برگ بدون اراده اش نمي تواند بجنبد"ديدنش در آنسوي زندان ، از سجده در برابر خداي ناديده ، كه 

  .منصرف شده بوديم 
بعد از پايان نماز كه زندانيان  به جاي هاي خود نشستند و شماري هم به كار هاي مورد  نظر شان  مشغول 

 جريان قدم زدن به دور پنجره ، زماني كه از برابر ميله هاي آهني كه در عقب آن توشك ام قرار  من  در؛شدند 
 را تنها يافته و درگوشة توشك اش نشسته  به  دگروال صاحب داشت ، عبور مي كردم ، ديدم داكتر احمد علي  

 متوجه شدم   .جره برگشتمبه درون پن، بعد از مدتي قدم زدن به دور قفس  . كندمي آهستگي با وي صحبت 
من ظرف نان و ترموز .  خاتمه داده و از آنجا رفته است  دگروال صاحب ش را با  اداكتر احمد علي گپ و سخن

اين . دگروال صاحب بود گذاشتم ... و گيالس چايخوري ام را جمع كرده ، در آنجايي كه ظروف نان خوري و
 كردم كه جدا شدنم از دسترخوان من پيش بيني.  استقبال نمود خوشيدوست مهربان از انديوالي مشتركمان با 

. را ، احمد علي به مفهوم بريدن آخرين رشته ارتباطم با خود تلقي كرده  از اين تغيير بسيار ناراحت خواهد شد 
.  دست به توطئه خواهد زد  كه اين بار با چه شگردي برضد منمتوجه وي مي بودم) بايد ( به همين سبب 

او كه رفيق ما . ر مي كند بكند ـذار هر چه فكـ بگ ،م نيستـپي مهـدام گـ اين ك": ب گفت ـوال صاحدگر
   ."... نيست 

 را توهيني به خود پنداشته ، عقده اي بر عقده هايش  دگروال صاحب داكتر احمد علي ، همكاسه شدنم با 
  ...  . آستينش را باال  زد  و در پي توطئه جديد عليه من دست و ، اضافه شد-  نسبت به من - 
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سكوت را دگروال صاحب  ذشته بودم كهدر فكر داكتر احمد علي و خنثي نمودن توطئه هايش در گ
 تسه دونستالين و مائوا]  احمد علي داكتراشاره به [  خبر داري اين خاين  ،  توخي  صاحب": گفت شكست و 

در زمينه رد  استالين و مائو تسه دون  اظهار   ا گپ مي زد پيشتر كه با شم ": از وي پرسيدم  . "را رد مي كند 
دگروال صاحب در رابطه با متن صحبت هاي چند دقيقه پيشترش با داكتر احمد علي هيچ تماس  . "نظر كرد ؟ 

به ارتباط صحبت  . " رفقا برايم گفته بودند  را خبر نقدش نه پيش از اين" : به جوابم چنين گفت ؛نگرفت 
حب بحثي پيرامون نقش استالين در ساختمان سوسياليزم و جنگ ميهني ضد فاشيستي و آثار و دگروال صا

 همچنان مائوتسه دون و دستاوردهاي   ؛ساير خدمات اين شخصيت بزرگ ويكي از رهبران پرولتارياي جهان
  .شد  باز  لنينيزم –و تكامل ماركسيزم نهايت مهم وي در زمينه  اقتصاد وسياست ، جنگ و فلسفه 
شام كه فرا رسيد قره  . "!  قروانه چي تيار باش ": گرم گفت و گو بوديم  كه باشي به يكبارگي صدا كرد 

  در يك  دگروال صاحب غذاي نخستين شب را در آن قفس ، من و .  وانه را نوكريوال ها از بيرون آوردند 
  .    صرف كردند  و  در دسترخوان دومي  رحماني صاحب و داكتر احمد علي ،دسترخوان

زماني كه .  سوال نمايم  از وي   موقف خودش در رابطه با خط تسليمية در پايان  بحث الزم ديدم دربار
  موقف شما در رابطه با خط تسليمي رفيق هايتان  دگروال صاحب  ببخشيد " : مطرح كردم سوالم را بدينگونه

از آنجايي .  ؛ چهره باز دگروال صاحب گرفته شد "يانه ؟  بود ، خود شما آيا در آن سند امضاء كرديد  ، چگونه
كه آماده شنيدن چنين پرسشي ناگهاني نبود ، ناراحت شده بعد از مكث كوتاهي جوابم را طوري داد كه ديگر 

  :  ميل ندارد در اين زمينه از وي چيزي بپرسم  
 چيزي خوبيست ؛ ": عد از مطالعة آن گفتم من امضاء نكرده ام ؛  زماني كه آنرا به من نشان دادند ، ب! نه « 

   »"نوشته را  به آنان پس دادم 
به سببي كه فضاي يك صحبت خودماني و رفيقانه  به خاطر سوالم  به يكبارگي برهم خورده بود ، و از 

  هم نداشتم ، نخواستم  پيرامون مسئله باز هم چيز راجانبي ديگر حوصله جرو بحث هاي هيجاني و عصبي گونه
در رابطه  با .  » " چيز خوبيست "هاي از وي  بپرسم ، مثالً در متن سند چه نوشته شده بود كه شما گفتيد 

اضافه تر از  كه اين خود تأئيد تلويحي خط تسليمي بود ؛ مي شد "چيز خوبيست "اصل سند  تسليمي و گفتن 
) امضاي سند تسليمي ( بر اين مسئله  خانسرمعلم صاحب قادر .وي در اين باره پرسيد ؛ ولي من منصرف شدم 

 كدام عضو  وي كدام استثناي در مورد.ه اند  تمام اعضاي سازمان آنرا امضاء نمود كه ه بودگفتتأكيد نموده 
داكتر احمد علي همچنان از امضاء نمودن دگروال صاحب در نوشته  . ه بود قايل نشدمركز و يا كادر سازمانش

  حساب نكنيم و حرف، نوشته احمد علي كه خود از زمرة تسليمي ها مي باشد  اگر روي،اش تذكر داده است 
 در امتداد -  يعني عملكرد خاد،نكريت و ك  اصل مسلم مگر يك؛از محاسبه خارج نمائيم  رفيق قادر را نيز

ما قرار   سازمانهاي چپ انقالبي در برابرخورد با اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي بر در مورد- جناياتش 
  سازمان يك تن از اعضاي مركزي) يك اسم فرضي ( احمد   هرگاه) بطور مثال  ( : و آن اينكه ؛خواهد گرفت

 حتا در خود سازمان هم نداشته ؛ مگر  ؛ كه ، هيچگونه اعترافي در زمينه عضويت اش  در مركز سازمان چهپيكار
 احمد   در زير شكنجه نموده و از عضويت )سم فرضي ا (ستار اش اعترافي كه رفيق تسليم شده خاد بر مبناي 

احمد در مركز  از عضويت  ،  خاد زير پوشش آن سازمانامل نفوذي و يا ع ،در كميته مركزي معلومات داده
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 بطور رااحمد   )ة سازمان  تسليم شدعضو ( ستار   شهادت يا خبر وناي همينب خاد برم،سازمان اطالع داده 
  . را امضاء  كرده باشد  اش سند تسليمي  سازمان احمد مگر اينكه   ؛قطع زنده نمي ماند

؛ زنده ياد شاهپور قريشي هيچگونه اعترافي در زمينه عضويت اش در ساما نداشت ؛ مگر اعدامش كردند 
، عارف ، سلطان و  ) "گالب" معروف به ( انيس آزاد ، انجنير زلمي   من جمله ؛حتا شمار زيادي كادر هاي ساما

  .اعدام نمودند ) متكي به دو عامل فوق الذكر ( را كه كدام اعترافي نداشتند . ..
 شكور عضو مركزي سازمان پيكار  دگروال صاحب و يا نكردن  در زمينه امضاء كردن هدف از بررسي فشرده

ث  منحي-   روشن شدن قضايااز آن نبوده ؛ بلكه غرض وي كدام دشمني و يا بد بيني با  ،در سند تسليمي
 عقده هاي حقارت طبقاتي و  ناشي از پشتارة  رنجكه [  منتقدان خيره سر و خود غرض، تا  مي باشد-پرنسيپ 

 و نكوشيده و يا ناتوان بوده اند  ، و در جهت حل صحيح و منطقي آنحمل مي نمايند  را بر شانه  شاننژادي
طرات زندان اين قلم ، بزرگ و متبحر ، اصولي و ، از خاو توهين آميز  با نقد وا نتقاد بي پايه و پوچ مي خواهند

در گذشته و حال جنبش بي همتا سازمانده ، و داراي هويت مبارزاتي و يگانه  كه تازهمه جانبه نگر ، پيشتاز و ي
در خاطرات زندان  برآن انگشت نگذراند كه نگارنده ] در اذهان نسل برومند و مبارزكشور حك شوندانقالبي ،

 به درد من از دگروال صاحب حينكه  .  را ناديده گرفته است) پاي سند تسليمي ءامضا ( مسئلهمورد رفيق اش 
 از صميم قلب از وي تشكر مي  ؛ مواظبت رفيقانه از من نمودوز سنگ گرده مصاب شدم و اين رفيقاستخوان س

  .نمايم 
پ مي گفتند  دشمن اصلي ما به زندانيان چ... ) مثل قيوم صافي و شاگرد مستري و( برخي از مستنطقين  

 تاريخ جنايات ."...  همين مغز ها  دگهايتانه را بر ضد ما قرار داده اند . اعضاي رهبري تان است نه شما ها ؛ بلكه
اين جنايتكاران حرفه اي كه زير نظر باداران روسي شان جنايت مي كردند ؛  نشان داد كه نه تنها اعضاي كميته 

 ؛ا از دم تيغ كشيدند ؛ بلكه اعضاي علي البدل آن سازمان ها را نيز زنده نماندند مركزي  سازمان هاي چپ ر
 شير علم افتخار بلند .يونس زرياب و شيرعلم : مثل دو عضو علي البدل سازمان تسليم ناپذير ساوو ، زنده يادان

ياليزم شوروي و حزب مليت پنجشير كه در اثناي بيرون كشيدن رزمندگان ساوو براي اعدام برضد سوسيال امپر
مزدورش شعار مي داد ، ننگ آن مليت  ؛ يعني قومندان شمس الدين پنجشيري  با يك ضربه كمرش را  طوري 

نحيف اش  و  از بازوان الغرجالدان .  كه در يك لحظه  قلب پر آرزوي اين كمونيست از حركت باز مانداندشكست
   .عمار تحويل دادندكشان به قربانگاه است گرفته جسد بيجانش را كشان

  دركه تسليم شده و مخفيانه  با اطالعات زندان ، علي البدل  يكي دو  سازمان اصلي و يا  آن اعضاي   
به هم  تجاوز امريكا و ايساف را همين تسليمي ها  [ از اين امر مستثني اند ، ؛ زنده ماندندگرفتندقرار رابطه 

تجاوز را قانوني  ي امپرياليستي تن  از آنها از طريق مصاحبه در راديو يك ؛ حتا  مورد تأئيد قرار دادندكشورشان
    . ]خوانده به ستايش از آن پرداخت 

 او هم مثل ديگران در ": گفت كه .   پرسيدم  وال صاحبر دگ در مورد امضاء كردن داكتر احمد علي كه از
  . نوشته  امضاء كرده است  آن
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  ذي از سازمان پيكار  تأملي در مورد  دو خادي نفو- 2 

  
 به اريك قد كوتاه و سري كوچك داشت ؛يكي از روز ها  ، در بخش ديگر قفس  يك جواني كه اندام ب

خاطري توجه ام را جلب كرد كه ديدم در جريان رفت و آمد به اينسو و آنسوي  قفس ، گاهي هم يكي دو 
 امر و نهي مي كند كه ريزه هاي نان و - ون فابريكه  با لحن صاحب خانه و يا مثل  باشي در-زنداني تازه وارد را 

يا كثافات را به درستي به داخل بيرل بياندازد و يا منقل پخت و پز را اينطور و آنطور كش نكنند كه خراب مي 
  .... . شود و يا 

شته  كه يك هفته  بيشتر از آمدن ما به اين قفس نگذ-باري متوحه شدم كه وي در هنگام عبور از برابرم 
... . موجي از نفرت و كين را در نگاهش  ديدم  .  با نگاه هايي دزدانه دو سه كرت  به طرفم نگريست - بود 

 بشناسم كه كي پي آن شدم تا هر چه زودتر وي رادر . تعجب كردم كه چرا چنين چيزي را احساس مي كنم 
واهم هر چه زود تر اين شخص را  مي خ :موضوع را با رفيق رحماني در ميان گذاشته برايش گفتم . است

 او فضل ": رفيق رحماني با خنده بلند اظهار داشت . بشناسم كه چرا موج نفرتش را با نگاه به طرفم فرستاد  
 مصاحبه كردند و سازمان  پيكار  و  حكيم توانا يك جابار بار با... رحيم برادر فضل كريم است كه در تلويزيون 

 كرده بود ، در ميان آن جمع  را كه  به مائو تسه دون  پارس"نقاد  "من چهرة اين .  "مائو تسه دون را كوبيدند 
كه در تلويزيون دولت مزدور ، بار بار ظاهر مي شدند ،  تشخيص )  پيكار اعضاي مركزي سازماندر قالب (خادي

ن قفس بود ؛ تشخيص  نتوانسته و به خاطر نداشتم ؛ حتا چهره برادرش فضل كريم را كه ريش مانده  و در همي
  . نتوانستم  

كمتر ديده و يا شنيده شده بود كه باشي ها در برابر زندانيان طيف چپ انقالبي با لحن آمرانه و با خشونت 
باشي ها همواره سعي مي كردند در . صحبت كرده باشند ، چه برسد به آنكه باالي آنان  امر و نهي نمايند 

راتب ادب را رعايت نمايند و با لحن آرام گپ  بزنند و از امر و نهي باالي آنان برخورد شان با  زندانيان چپ ، م
اينها بعضاً درصحبت رويا روي با طيف چپ انقالبي ژست محترمانه يي هم  به خود گرفته اسم . اجتناب ورزند 

ما ؛ بلكه در برابر ساير باشي همين پنجره نيز نه تنها در برابر . زنداني مخاطب را با پسوند صاحب ادا  مي كردند 
به گونة   مثال هرگاه يك تن از چپي ها ريزه هاي . زندانيان نزاكت و احترام را جداً در نظر مي گرفت 

دسترخوان را به بيرلي كه در گوشه اي از قفس قرار داشت  ؛ مي انداخت  وكدام ريزه و توتة نان بر سطح قفس 
در بالك هاي زير فرمان خاد ( و باشي هاي خادي ) زندان دايروي درقفس هاي ( مي افتاد ،  باشي هاي خلقي 

با اين شكل طرف را متوجه . متوجه مي شدند ، خودشان آنرا بر مي داشتند و در بيرل كثافات مي انداختند ) 
 رـت ظاهـمسلماً عل( زد ـرل نريـوان را به بيرون از بيـترخـمي ساختند كه احتياط كند كه  بازمانده هاي دس

دان ــارج از زنـان در خـازات شــدان  بودند ، ترس از مجـناخته شده در زنـره هاي شـان كه چهـازي آنــس
اني ــ رفيق رحمةفتـيا به گ. تر از آش بود ـد بار داغــورده ، صـره خـستة پطـه گك شكـ؛ مگر اين كاس) بود 
  االي ـت بـتلف مي خواسـكال مخـه اشـب،  "د به دو يرـو را مي گــو كه آهـزدور نـ م"و يا  ، "ــرهي پنجـ اوق"
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بابايي [ * ]  ا  ــويست هـودش مائــم خــزعـالبي يا بـپ انقـيف چـطزنـدانيـان و به طـور اخـص ، منسوبين 
 فخر بفروشد كه مزدوران خلقي و خانخاني كند و با رفت و آمد هاي بالمانع اش به خارج ازپنجره به زندانيان

  .... . كشيده برسرش  نوازش دست ان نيز زند درروس
، يكي از اتاق هاي دهليز را با تمامي ... اكثريت زندانيان و مجموع چپ انقالبي مي گفتند كه خاد در بالك 

حكيم ( در اختيار اين تيم وطن فروش و خاين به مردم ) البته منهاي تيلفون( وسايل كار آمد يك دفتر رسمي 
گذاشته بود ، تا در داخل زندان به نفع استعمار سوسيال امپرياليزم شوروي ) ضل كريم  توانا فضل رحيم و ف

  ... ! فعاليت نمايند و گويا سمبولي شوند براي ساير زندانيان 
به هر حال ، كامالً به خاطر دارم ، زماني كه من از منطقه پشت چايخانه  عبور مي نمودم  متوجه شدم  

ه شده ، فوراً به آن سمت رفته  خواستم از چنين فرصت طالئي استفاده نموده يك آبگرمي به گوشه اي گذاشت
 اندكي از سردي آن كاسته شود و   سطل آب بسيار سرد  مخلوط كنم كهآفتابه آب جوش تهيه نمايم ، تا آنرا در

در ) مي در نقش تسلي( مصروف جوش دادن آب بودم كه اين خادي . از آن براي شستن خود استفاده نمايم 
 باز كه خالص ": همان جا سر رسيده  مرا با لحن يك صاحب منصب سختگير مخاطب ساخته چنين گفت 

وي را با صداي بسيار بلند طوري كه ديگران هم شنيده بتوانند ؛ با الفاظ و . "! شدي آب گرمي را ده جايش بان 
جمالت را طوري ادا  كردم كه بار اهانت و  . كلماتي كه مستحق آن بود  از مداخله در كار ديگران بر حذر نمودم

با شنيدن چنين كلمات آنهم با صداي بلند رنگ وي از شدت خشمي آميخته . تحقيرآن وضاحت بيشتر داشت 
آنگاه  تعدادي از زندانيان ، در آن محل آمده در مورد . با هراس  به شدت  سفيد شده  صحنه را ترك گفت 

، آنان  هم از خانخاني و ملك بازي و اوقي گري ه از موضوع مستحضر گرديدند كزماني . جوياي معلومات شدند 
به تحليل و ارزيابي . رضايت كردند ند و از برخورد من با وي ابراز هاي اين جاسوس  فرومايه  چيزي هاي گفت

باراتي حزب از پرورده هاي مخفي شبكه هاي استخ) حكيم توانا (  و آن بزرگ استخوان شان ، اين دواين قلم 
  .بودند ) جناح  نجيب گاو ( وطن فروشان 
 و پخت و پز ، شخصي را كه قبالً  زندانيان در مورد روزي درمحل چايخانه.  اين گپ گذشته بود مدتي از

. قدش نسبتاً بلند بود ، و از سيماي پوشيده از ريشش چيزي خوانده نمي شد .  وي معلومات داده بودند ، ديدم 
    ، وي با دقت وردـم به هم خـبهزماني كه نگاه ما . ي بود سنگين و با تمكين ، جدي و با نزاكت به ظاهر جوان

  

  
كه در آن ايام  بنابر دستور روسها ، خادي ها  و همكاران  شان چه در خارج از زندان ، چه در  -[ * ] 

اري مي كردند ؛ زيرا كه به به طيف چپ انقالبي خود د) شعله اي( درون زندان  از اطالق  واژه گرانسنگ 
عليه شاه ) شعله اي ها ( درستي اطالع داشتند كه مردمان آگاه و با خبر در سراسر كشور كه از مبارزات اينان 

و هم اكنون . خاين ، طبقه حاكمه و مزدورانش و تجاوزگران روسي و مزدوران خارجي و داخلي اش آگاه بودند 
ر و مبارزات شان عليه بيدادگري هاي زندانبانان  مزدور اطالع دارند و از آنها از موقعيت اينان در زندان هاي كشو

  ].حمايت مي نمايند  
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من هم   متقابالً به جواب سالم وي  پرداختم و نگذاشتم كه به طرف . زودگذر به چهره ام نگريسته سالم داد 
 "ز جملة اعضاي سازمان پيكار هستيد ؟  شما ا": ديگر رفته و يا مصروف كارش شود ، بالدرنگ از وي پرسيدم 

نامبرده كه كوره ديده و آزموده به نظر مي خورد ، فهميد كه  سوال كننده او را به درستي مي شناسد  با آن . 
 " بلي  ما و شما يك گذشته مشترك داشتيم ؛ مگر حاال راه ما از هم جداست ": هم  با لحن آرام  چنين گفت 

 ،  با لحن يك مبارز حرفه اي كه از ابراز  چنين مسايل  كدام هراسي به دل راه نمي "چطور ؟ ": پرسيدم  .  
  ما حاال به نظرات  نوي رسيده ايم و از ديدگاه خود به مسايل سياسي ايدئو لوژيك ": دهد ، چنين گفت 

از ديدگاه گذشتة تان در   نقد تان ": به سوال كردن ادامه داده ابراز داشتم  . "درگذشته ؛ به نقد پرداخته ايم 
وي با خونسردي آميخته با نوعي غرور و سربلندي كاذب كه .  "مراحل تحقيق شكل گرفت و يا بعد از آن ؟ 

  "  نه ما مدت ها  پيش از زندان به چنين ديدي دست يافتيم " :  گويا از خود  انتقاد مي نمايد ، چنين گفت
 " ببخشيد "وزارت خارجه دوران ظاهر شاه   شته پرچمي مخفي درآنگاه با نزاكت و با لحن يك ديپلمات كارك

  . گفته  به كارش مشغول شد 
تسليمي هاي مفتضح و رسوا ، كرمزده ومتعفن از   "  ايدئولوگ "به اصطالح ! خوانندگان  گرامي بلي ، 

رفيق موسوي  ) . "ن   شكست مائويزم در افغانستا"( كتابي نوشته ، تحت عنوان ) حكيم توانا (  لحاظ سياسي 
 اين اثر به كمك شوروي ها در دورة  جنگ مقاومت  نوشته  " :كه اين اثررا قبالً دستياب و مطالعه كرده گفت

   . " سرا پا ناسزا و توهين به مائو تسه دون مي باشد  كهشده ،
ده شد ودر آن مائو از وراي چند جمله اي  كه تيلفوني برايم خوان. من تا كنون اين كتاب  را نخوانده ام 

تسه دون توهين گرديده ، استنباط كردم كه اين نوشتة مبتذل اساساً توسط  يك تيمي مشتمل بر نخبگان 
حزب توده ايران ، عوامل تاجيك كي جي بي  شده در نقش اكادمسين و استاد فاكولته و دو سه تن پرچمي 

سوسلوف  اين دشمنان درجه  - يشه خروشف رويزيونيزم خيانت پ. چيز نويس شكل و شمايل داده شده است 
ستالين و مائوتسه دون و به دنبال آنان تئوريسين هاي ايك كمونيزم و پيشوايان پرولتارياي جهان بخصوص 

 لنينيزم را  از نگاشته -احزاب رويزيونيستي جهان به ويژه حزب توده ايران طي دهه ها كوشيده اند ماركسيزم 
 بي " و"بي اثر "سه دون جدا نموده و آن را در البالي نگاشته هاي مبتذل خود ستالين ومائوتاهاي رهگشاه 

  . سازند "ضرر
 چپ در دوراني كه تره كي و امين به كشتار مردم مشغول بودند ، باند اينان جرأت نمي كردند  طيف

 بكوبند و عليه آنان به " شعله اي "انقالبي  بر خاسته از جنبش دموكراتيك نوين افغانستان  را به نام و نشان 
  گويا به نقد مي " چپ افراطي "اين جنايتكاران مزدور اين طيف را با كاربرد  مقوله . لجن پراگني بپردازند 

 به " ناسيوناليست هاي تنگ نظر "مقولة افغان ملت ، همانطوري كه  به عوض  گفتن و يا نوشتن . ( كشيدند 
  ) .كار مي بردند 

بر چوكي رياست جمهوري " فهميده " زماني كه تجاوز به كشور ما صورت گرفت و كارمل ميهن فروش و
  را "فهميده"آن اندكي آزادي كه امين در كارو بارش از آن برخوردار بود ، باداران ؛ اين نوكر . نت و بولت شد 

طبق  .اليق  اندكترين آزادي عمل در كار و بار سياسي و اتخاذ تصاميم در موارد كوچكترين عملكرد نديدند 
هم در . كاربرد واژة مائويزم را به نوكرانش توصيه كرد ) برژنف ( فرمان جالد خلق هاي شوروي و افغانستان
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ت دست نشانده كه از محبوبيت واژه نشرات  داخلي و هم در نشرات خارجي و هم در زندان ها جواسيس دول
شعله اي در ميان مردم افغانستان به درستي آگاه بودند جرأت نمي كردند اين واژة پر بار انقالبي را بر زبان رانند 

مي ) البته غياباً ( در عوض شعله   اي  خطاب نمودن اين طيف شناخته شده و محبوب مردم آنها را مائويست . 
اي ، گويا بردن نام مائويست بار ارتباط خارجي  پيدا كرده  حرفه   به تعبير اين جنايتكاران به زعم و. ناميدند 

از آغازين   روز هاي تجاوز شوروي به افغانستان  . شنونده گويا آنان را از وابستگان به كشور چين مي پندارد 
اينكه . ن زندان ها پخش كردند واژة مائويست را پرچمي ها و خادي و خلقي ها در ميان مردم بخصوص در درو

طيفي از چپ انقالبي قبالً مائوتسه دون انديشه به مائويزم رسيدند  با تأسف كه تا كنون موفق نشدم تاريخ و 
  .مبداء چنين استحاله اي  را دريابم بر من خواهند بخشيد 

  

   :    ديدار  با يك رفيق سازماني كه از طبقه سوم به ديدنم آمد- 3

  
، زندانيان دوتن پهلوي هم  و يا يك تن  به تنهائي به داخل رهرو باريك دور قفس  قدم مي  زاز طرف رو

زماني كه دلتنگي و ناراحتي  به نقطه غير قابل . گردش  به دور قفس براي ما از بسا جهات مفيد بود . زدند 
 شديم به داخل قفس هنگامي كه مانده مي. خاسته به قدم زدن مي پرداختيم  از جا بر ،تحمل مي رسيد

. برگشته يا بر روي جاي خود مي نشستيم و يا پيش يكي از همزنجيران رفته با وي به صحبت مي پرداختيم 
جريان  . زندانيان درون پنجره از نگاه  تركيب  خود مربوط به تنظيم ها و سازمان ها و احزاب ، مختلف بودند 

براي مدتي ذهن مان را ... مون  مسايل سياسي و اجتماعي وآشنائي با هر يك  از هم اتاقي ها و صحبت پيرا
  . مشغول مي ساخت و گذشت بسيار ُكـند و فرساينده زندان را كمتر احساس مي كرديم 

اين . گاهگاهي يك يا دو چهره نو در درون پنجره و يا در هنگام قدم زدن به دور قفس  به چشم مي خورد 
 ما پنجرةيح و يا نوبت كانتين و يا به بهانه شفاخانه و يا كدام بهانه ديگربه ها مهماناني بودند كه در هنگام تفر

گاهگاهي هم ديده شده بود كه يك زنداني .  ما به اتاق خود بر مي گشتند  پنجرةمي آمدند و به همين طريق از
 براي چند دقيقه از سرباز  يك اتاق در منزل ديگر تقاضا مي نمود كه مي خواهد يك تن از اعضاي فاميل اش را

ببيند ؛ سرباز اگر زياد خشن و با دسپلين نمي بود به زنداني اجازه مي داد و زمان توقف اش را در اتاق تعيين  
  .مي كرد و تاكيد مي نمود كه از وقت معينه نبايد ديرتر در اتاق  بماند 

برداشت اين . ساختند  ن رايج  اين پديده را در درون زندا ، از آن زماني كه ما مربوط وزارت داخله شديم
تضاد ميان باند هاي خلق و « :  اين بود كه "مهماني رفتن"قلم  و شماري از زندانيان آگاه از اين به اصطالح 

هم چشمي و دشمني ( اين تضاد . پرچم بعد از تجاوز سوسيال امپرياليزم  به افغانستان  به اوج خود رسيده بود 
 حزب " در تشكيالت دولت دست نشانده و در تمام عرصه ها بويژه حيطة نفوذ نظامي ) و تقابل ، بعضاً مسلحانه 

.  ،  به وضاحت مشاهده مي شد ، كه در زندان هم اشكال مرئي و نامرئي به خود گرفته بود "دموكراتيك خلق 
ده اي را در زندانبانان خلقي كه در هم چشمي و تقابل و دشمني با زندانبانان خادي قرار داشتند چنين پدي

حيطه امر و نهي خود رايج ساختند ، تا اگر موفق گردند از شدت نفرت  مردم و زندانيان  به خاطر جنايات  و 
 مرتكب شده بودند ؛ -  در دوران  تره كي و امين -كشتار هاي دسته جمعي كه در زندان ها و خارج از آن  
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فان وطن فروش خود ساخته و دشمني آنها را بر ضد بكاهند و  خشم و نفرت مردم و زندانيان را متوجه حري
 را در زندان به گونه نيمه "مهماني"از همين سبب . خود كاهش دهند و هم چنين در بين زندانيان نفوذ كنند 

  » علني طوري كه گويا ازنظر و  نظارت سرباز  بخصوص صاحمنصبان دور بماند ؛  رايج ساختند 
 "خپ و چپ"ون به حقيقت بود ؛ زيرا كه  اداره زندان  جريان رفتن  چنين برداشتي از بسا جهات مقر

 ماه  پيش در زندان كم و بيش 9پديده اي كه از . زنداني را از يك پنجره به پنجره ديگر ناديده مي گرفت 
مي  "ن مهماني رفت"زندانيان به آن . خودش را در اين اتاق و آن اتاق ، در اين منزل و آن منزل نشان  داده بود 

با آنهم اضافه مي نمايم كه ،  با آنكه در بخش هاي قبلي صحبت شده "اني رفتن ـمهم"ه با  ـدر رابط. گفتند 
 مي ءتواـب را احـت ، تا حد اكثر يك شـد اقل يك ساعـره ديگر  از حـي يك پنجره به پنجـف زندانـمدت توق

 اين رفت و آمد ها شكلي بسيار مخفيانه و  ،د بودر زماني كه مجموع  بالك هاي سياسي مربوط به خاد.  [ كرد 
بعد از . محتاطانه اي داشت كه گاهگاهي هم زندانيان و هم عوامل  اطالعات از يك اتاق به اتاق ديگر مي رفتند 

مدتي زندانيان از رفتن به اتاق ديگران جداً   اجتناب مي ورزيدند ؛ زيرا كنترول و گير آمدن و جزائي شدن 
 بود براي خوبيپوشش  ) " گيرآمدن" و"مهماني رفتن"( در چنين حالت . زندانيان  ديده شده بود شماري از 

 مثال هاي داريم از جمله در اين زمينه ... .  به عنوان جزائي  ،انتقال عوامل خاد به ساير اتاق ها و بالك ها
آناني  ] . " 1بالك"ق رفيق بهمن در  به اتا"2 بالك"، از ) "رحيم"(چگونگي انتقال  يكتن از اعضاي   ساوو  

كه از فرصت ها سود برده به گونه مخفي ازيك اتاق به اتاق ديگر ؛ حتا از يك  منزل به منزل ديگر مي رفتند ، 
خادي هاي كامالً مخفي و خلقي هاي نيمه علني و علني  از اين . به طيف هاي مختلف  سياسي ارتباط داشتند 

  . تا زندانيان اصلي  ، كردندفرصت ها بيشتر استفاده مي
بعد از ظهر يكي از روز ها  كه تفريح ما رو به پايان مي رفت ، بعد از لحظاتي سرباز صدا كرد تفريح خالص 

زماني  كه نزديك . ما صحن  مثلث را ترك گفته به طرف دهليز منزل اول روان شديم . شده  به اتاق تان برويد 
از . به ديدنش رفته بودم  " 3بالك " به رفيقي افتاد كه در كوته قفلي هاي اتاق  خود رسيديم ، دفعتاً چشمم

به ديدنت :  دستم را گرفته به آهستگي گفت . ديدن وي  احساس خوشي آميخته با تعجب  به من دست داد 
را  اكثريت ... ) داكتر ( اين رفيق  . روز كه شد به اتاق خود مي روم . شب را هم در اتاق شما هستم .  آمده ام 

 1363به خاطري كه در اعتصاب جوزاي سال . زندانيان ، يا به نام مي شناختند و يا از نزديك وي را ديده بودند 
در اين جاي هيچگونه ترديدي وجود نداشت   كه شرايط عيني . نخستين فردي بود كه دست به اعتصاب زد 

پائي انفجار كه كاخ كرملين را به لرزه  در آورد ، و براي اعتصاب به نقطه انفجارش رسيده بود و درتدارك و بر
مزدورانش را به وحشت مرگ انداخت ، روشنفكران ، دموكرات ها و ساير  ميهن پرستان نقش واالي شانرا 

  نقش اساسي و پيشقراول را در اين اعتصاب -  مثل ساير اعتصابات - داشتند ؛ ولي طيف چپ انقالبي در عمل 
 چنانچه در رويا روئي  و تقابل با سربازان روسي و خادي هاي مسلح طيف مذكور در صف .نيز به عهده داشت 

نخست قرار گرفت و به قيمت خون خود و به قيمت  شكنجه هاي وحشيانه و غير قابل باور كه بر آنان به طور 
نمودند كه  طاليه داران اخص ، و بر ساير زندانيان به طور اعم ، به كار برده شد ؛ هويت مبارزاتي شان را تثبيت 

  .اين اعتصاب و ساير اعتصاب ها در زندان پلچرخي بوده اند  
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زجر و ( زجر و انزجار  ، اذيت و نفرت و كراهت از نظم كشنده و دسپلين فرساينده ، بي اعتنائي و بي حرمتي 
و زيرپا نمودن حقوق ) ش درد ناشي از تحقير و توهين ، داو  و دشنام به زنداني و كشنده تر از آن ، به فاميل

اوليه هم نوعي و انساني به اوج خود رسيده بود ؛ بهانه جوئي و لجن پراگني بر اصول اخالق  حميدة انساني ،  
افتراء و بهتان ، توطئه و دسيسه ، بدگوئي و گپ سازي و بهم اندازي  ميان زندانيان از طريق مزدوران روس به 

رب و شتم ، جزائي ساختن هاي پيهم و بي مورد زنداني و انتقال وي به هوا كار برده مي شد ؛ مشت و لگد ،  ض
كش هاي تاريك و پر از حشرات خزنده و گزنده كه صداي جريان تهويه آن وحشتناك بود ؛  بي غذائي و بي 

فته دوائي و بي آبي ، تخويف وتهديد به تجاوز و هر آنچه در قاموس ابليس استعمار در سراسر جهان به كار گر
. اعتصاب فقط نياز به جرقه اي داشت . شده بود ؛ بر زندانيان پلچرخي روز تا روز بيشتر و افزونتر شده مي رفت 

 لحظه ها را با بيتابي -آفرين ئي  اين جرقة روشنا- روز هاي تيره و دير پاي زندان استعمار به انتظار اين جرقه 
 خـرمن  تراكم كرده ئي اين همه و حشت و بربريت زده ين رفيق دلير بهـمي شمرد ، واين جرقه ، توسط هم

  .شد 
 نام  اين رفيق مبارز را اكثريت زندانيان شنيده بودند كساني كه وي را در ساير اتاق ها ديده بودند ، متوجه 

صحبت هايي باهم . بر روي  جايم نشست . بعد از آنكه با شماري از چپي ها جور بخيري كرد . آمدنش  شدند 
 با هم صحبت نموده بوديم كه در جريان صحبت -  بيشتر و يا كمتر - به خاطر ندارم يك و يا دو ساعت .يم نمود

متوجه شديم يك صاحب منصب پوليس گويا خوش خوي و خوش برخورد كه اكثراً كار و بار كانتين را انجام 
كساني گفتند .  قفس ديده شد مي داد و  مي كوشيد  با زندانيان برخورد خشن نداشته باشد ، درگوشه اي از

امكان ندارد كه .  مثلي كه خبر دادند كه من در اين پنجره آمده ام "گفت ... رفيق داكتر  . آمده سرشماري كند 
 كه بخشي در ": بعد از ديدن به گوشه و كنار قفس گفت  . "امشب اينجا بمانم ، بايد هر طور شده پائين بروم 

 "... مي روم و در عقب آن مي نشينم تا سرشماري تمام شود آنوقت  بايد برومبيرل اختصاصي نان خشك است  
صاحب منصب پوليس . نام تمام زندانيان شامل لست دست داشته اش خوانده شد . سرشماري شروع  شد . 

 از شايد فكر كرد ، مهمان قبل از آمدن وي از اتاق رفته و يا اينكه اصال مسئله را جدي نگرفت ؛ زيرا كه قبل
به گفته باشي اكتفا  نموده زندانيان را به يك طرف ايستاده . تالشي كنج و كنار قفس را  خودش با دقت نديد 

. دو بار نام خواني كرد . آنگاه  نام هر كي را كه مي خواند ، وي بلي گفته مي رفت و به جايش مي نشست .  كرد
در اصل به طيف [ در واقع به مهمان  . فس را ترك نمود بعد از توقف  كوتاه با تبسمي آميخته با بي اعتنايي ق

 فهماند كه  با اين شيوه]  تا در بيرون از زندان خطري متوجه اش نشود  ،چپ نوعي ارادت اش را نشان داد
رفيق منتظر شد تا عسكر .   پنجره خودش  برود  وي مجال داده تا هر چه زودتر بهمسئله را جدي نگرفته و به

.  آنگاه  بعد از خدا حافظي با شتاب  همراه با قروانه چي ها اتاق را ترك كرد "قروانه چي مرش كو  "صدا  كرد 
جاسوسان در واقع نخواستند كه دشمنان درجه يك باداران روسي شان  بعد از مدتها با هم ببينند و از صحبت 

  .    يكديگر مستفيد شوند 
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  : هائي كه منتظر رهائي اش از زندان بود  سخني مختصردر بارة يك عضوسازمان ر- 4  

  
 حين قدم زدن به دور پنجره متوجه شدم كسي را كه در بيرون از زندان مي شناختم ، در گوشه اي يروز

تازه وارد در يكي از شعبات اداري پوهنتون كابل به . از پنجره  ايستاده و با يك زنداني مشغول  صحبت است 
( طر بازديد هايش از زنده ياد رفيق ميرزامحمد كاوياني در وزارت تعليم و تربيه به خا. سمت مدير كار مي كرد 

 مديرصاحب را در ": زنده ياد كاوياني مي گفت . وي را مي شناختم ) كه ما هر دو كارمند آن وزارت بوديم 
ا  نمي دانم كه زماني كه معاون رياست پوهنتون كابل  در دورة رياست  داكتر حيدر بودم ، كمك مي كردم ؛ ام

دوستي آن دو از همان تاريخ آغاز شده  . "وي به كدام بخش ازجريان دموكراتيك نوين افغانستان تعلق دارد 
در جريان .  كه با  دوست اش تمام شد ، او هم به قدم زدن به دور پنجره پرداخت "مدير صاحب"صحبت . بود

وي كه شخص كم حرف ، سنگين و خود دار . ي نموديم هر دو باهم جور بخير. قدم زدن با هم  روبر رو شديم 
بود ، در مورد چگونگي زنداني شدن و مدت حبس من چيزي نپرسيد ، باين طريق به من هم فهماند كه در بارة 

فقط همين قدر اظهار داشت كه مدت قيدش كم . گرفتاري ، مدت حبس و اتهام اش  مايل نيست چيزي بگويد 
. آنگاه  از هم جدا شديم . صحبت ما از چهار يا پنج دقيقه بيشتر ادامه نيافت . شود است و به زودي آزاد مي 

كسي كه ما را حين صحبت ديده بود،  به من گفت كه اين شخص به ارتباط سازمان رهائي زنداني شده ؛ مگر 
 كه اسم و -در جواب آن شخص . حيران است كه  وي با قيد كم اش  چگونه به اين پنجره راه يافته  است 

 چيزي نگفتم ؛ مگر بارها در زندان متوجه شده بودم كه باشي در ميان اتاق مي -چهره اش  به خاطرم نمانده 
  :گفت 
ده و يا پانزده روز پيشتر از موضوع  به سرباز موظف دروازه ،  قومنداني گفته هركي حبس اش تمام ميشه "

اني به كدام تاريخ از حبس رها مي شود ، سه يا چهار روز   و اطالعات زندان كه  مي دانست زند" اطالع بدهد
پيش از روز رهائي آن زنداني ، سرباز را مي فرستاد كه وي را از اتاق اش طوري بيرون كند  كه نتواند با هم 

زماني كه سرباز به سلول و يا پنجره داخل مي شد و خودش را نزديك  . اتاقي هايش گپ و گفتي داشته باشد 
 زودشو ":اني مي رساند ، آنگاه نام زنداني را مي گرفت وبا تحكم آميخته با خشونت برايش مي گفت جاي زند

 زنداني كه بار ها از شنيدن اين جمله دچار اضطراب و نفرت شده بود ، دفعتاً به فكر تاريخ "! كاليته جمع كو 
شدنش از آن مسلخ معروف مانده ، پس رهائي اش مي افتاد و متوجه مي شد كه هنوز  چند روز به تاريخ بيرون 

با نا باوري و شتاب كااليش را جمع مي كرد و با سرباز از اتاق خارج مي شد . چرا وي را از سلول بيرون مي برند 
سرباز طبق هدايت اطالعات زندان وي را به هر بالك و پنجره و سلولي كه  برايش گفته شده بود ، انتقال مي . 

بار ديگر سرباز مي آمد و با همان طريق وي را از اتاق خارج مي كرد )  روز رهائي از زندان ( به روز معينه . داد 
انتقال مي ... شايد تا پيش از رهائي زنداني  را چند بار از اين اتاق به آن اتاق و از اين منزل به آن منزل و از ( 

   . آن باشد به مجال ديگر كه تشريح علت اصلي اين عمل اطالعات ابعاد امنيتي داشت. دادند 
كه من نمي دانستم به كدام سازمان چپ انقالبي ارتباط داشت (انتقال آن عضو سازمان رهائي به پنجرة ما 

علت اش همين شيوة پيشگري از حوادث احتمالي و ) و يا اصالً به جريان دموكراتيك نوين ارتباط نداشت 
عوامل اطالعات را هم با همين شيوه .  زنداني  بوده   است مسايل امنيتي و مزيد بر آن شكستن روحيه مقاومت
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و از .  رهائي از زندان ، كدام صدمه اي متوجه آنان نشود لولش بيرون مي كردند ، تا در روزو يا طرق ديگر از س
 يا و كه اجنت منتظر رهائي از زندان قبالً با وي دوست و رفيق شده - جانب ديگر با زندانيان مورد نظر اطالعات 

تماس بر قرار كرده  پيام ها و گفتني هاي آنان را به فاميل هايشان برساند و با  -  شناسائي به هم رسانيده بودند
  .اين طريق از خود آنان و از فاميل هايشان هم ،كسب اطال عات نمايد 

   

  ) عضو مركزي  سازمان رهائي(  گفت و گو با يك تسليمي - 5  

    

هنگام عبور از رهرو باريك ميان . ن  به اين  پنجره ،  گشتي به داخل قفس زدم در نخستين  روز آمدنما
توشك ها متوجه شدم  يك زنداني كه در رديف رو بر روي ما بر روي جايش نشسته  با دقت خاصي به طرف ما 

رنگ مصاحبه  بعد از اينكه نگاهم را بر سيمايش متمركز كردم ، بيد. چهره اش آشنا به نظر مي رسيد . مي نگرد 
كه قبالً هم در (  عضو مركزي سازمان رهائي بود وي معلم حفيظ تخاري. تلويزيوني اش در ذهنم تداعي شد 

) . » ... م برسنت هاي انقالبيون گذشته پاي گذاشتمن « باره اش اشاره كرد ه ام كه خطاب به من  گفته بود 
  .   داشتترسازمان رهائي در داخل پنجره وب به سس ترورش توسط يك تن از زندانيان مناز  نيزوي 

من ، در حاليكه  معلم . قراري كه بعدها در همين پنجره  شنيدم ، اكثريت چپي ها با وي مراوده نداشتند 
 دگروال صاحب فكر مي كنم  اين  شخص معلم ": حفيظ را به دگروال صاحب شكور نشان مي دادم ، گفتم  

    "بلي  خودش است ": ي گفت  و .  "حفيظ از سازمان رهائي است 
زماني كه از .  روزي در محل  پخت و پز  متوجه شدم كه  معلم حفيظ  مصروف گرم كردن  غذايش است 

در دفعة .  جواب سالم اش را دادم من هم . ، با شتاب  سالم داد جايش بلند شد ، دفعتاً چشمش به من افتاد 
 توخي صاحب من با خجالت ": گفت وي .   سالم عليك كرديم هم ديگرشديم ، و با بعدي كه با هم  مصادف 

در جوابش  اظهار  . "تن به آن مصاحبه دادم و ...  م برسنت هاي انقالبيون گذشته پاي گذاشتبايد بگويم كه 
 اينجا براي صحبت  مساعد نيست  مي توانم از شما "وي اظهار داشت  . "؟ ...  چرا ، چه سبب شد ": داشتم 

من به خاطري  اينكه  به روشني . نم  اگر بيائيد از نزديك در اين زمينه  بيشتر صحبت خواهم كرد خواهش ك
 كدام انگيزه ، كدام  عامل و كدام نارسا ئي و كمبود  سازماني و يا اجتماعي و كدام عامل بيشتر برسم و بفهمم

مش ، به رفقايش ، به سازمان و خط خارجي سبب  چنين استحاله اي در وي  شده ، كه به يكبارگي به راه ورس
مشي اش ، به مردم و كشورش پشت كرده و در پيشگاه دشمن متجاوز  زانو بر زمين زده بر ساطور خونچكان  و 
دست خون آلودش بوسة تسليم زده است ؛ آيا چنين فردي داراي هويت مشخص مبارزاتي در گذشته بوده كه 

زمان و يا وي از زمرة عوامل نفوذي  دشمن بوده كه  به درون ساتن به چنين پستي  و خيانت تاريخي داده 
 و بعد از زنداني شدن درنقش مبارز اصلي ،  خزيده و از بي توجهي سازمان تا سطح رهبري آن نفوذ كرده

سازمان و رهبري آنرا  متهم  به ارتباط با كشور چين نموده ، تجاوز و اشغال كشورش توسط ارتش سوسيال 
شوروي را مورد ستايش قرار داده ؟  با همين استدالل خود را قانع ساخته صحبت با چنين شخصي را امپرياليزم 

  .پذيرفتم 
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 . "نم  به خاطري كه  در همسايگي شما  چپي ها هستند نمي توانم گپ هايم را به راحتي بز":  او  گفت 
صحبت كردن در هنگام قدم زدن به  ": همچنان  افزود  .  به نزدم معذرت خواست روي همين دليل از آمدنش

 كه چنين جمله اي به "دور پنجره  بنا بر علتي كه آنرا بعداً برايتان  خواهم گفت  فعالً برايم ميسر نيست 
در عوض  پيشنهاد كرد هرگاه  من به جاي او بروم ، مي تواند به آرامش خاطر  . كنجكاوي ام بيشتر افزود 

  . صحبت كند 
  از جايش بلند شده با من دست  داد و  جايش را تعارف كرد " احترام " رفتم از روي روز بعد كه به نزدش

به هنگام نشستن بر روي جاي وي ، احساس ناراحتي زياد به من دست . در گوشه اي از توشك وي نشستم . 
از وي به هر حال ، بر خود مسلط شده  نخست علت صحبت نكردن در هنگام قدم زدن به دور قفس را . داد 

پيش از آنكه به سوالم جواب بدهد ، به يك زنداني كه در قسمتي از قفس بر روي جايش نشسته  با . پرسيدم 
شما آن شخص را : فرد ديگر مصروف صحبت بود ، اشاره كرد و  با كنجكاوي آميخته با نوع هراسي آشكار گفت 

  مي شناسيد ؟  
مي شناختم ؛ مگر در موردش اظهار بي اطالعي )  بود كه مدير صاحب( با آنكه زنداني مورد نظر وي را 

او از اعضاي !  توخي  صاحب چطور شما وي را نمي شناسيد ": معلم حفيظ با نا باوري و تعجب گفت .  كردم 
  به اين پنجره آورده 20 -16از زماني كه اين شخص با قيد كم اش در جملة  زندانيان . سازمان رهائي است 

بعداً متوجه شدم كه ترموز چايش را كه در تكه اي گلدار . به دور پنجره خود داري كرده ام شده  من ازگشتن 
همينطور گيالس . پيچانده بود  از درون بكس حلبي اش بيرون آورده  با دقت  دستمال را از دور آن برداشت 

او به نحوي به من   . خالي را از داخل بكس حلبي اش بيرون كشيده به آن چاي انداخت و به من تعارف كرد
در حاليكه اين يكي از علل ترس وي مي . حالي كرد كه به خاطر آمدن آن عضو سازمان رهائي در تشويش است 

 كه به سازمان اش ، به  طيف چپ انقالبي ، به مردم و كشورش " معلم صاحب حفيظ".  توانست محسوب شود 
 دايم در هراس و خوف كشنده به سر مي - خاينانه بود  كه خودش هم  معترف  به اينكار- خيانت آشكار كرده 

بخصوص از آن زماني كه  بخشي هاي زندانيان  تعيين حبس شده مربوط وزارت داخله شدند ، و ضرب و . برد 
اكثرا ً بي خوابي شب را  با . وي ؛ حتا شب ها به درستي نمي خوابيد . شتم خادي ها و تسليمي ها شروع شد 

 را در همين پنجره ديده بود  بكلي "مدير صاحب"درهمين چند روزي كه . تالفي مي كرد خوابيدن در روز 
روي كدام هدفي به اين پنجره ) "مدير صاحب"(آن شخص : به هررو ، برايش گفتم . خودش را باخته بود 

ق انتقال داده نيامده ، شايد در جدول تغييرات و نام  نويسي  اشتباهي صورت گرفته باشد كه وي را به اين اتا
وي صحبت هاي زيادي در زمينه گرفتاري .  مطمئن  باش در زندان كسي دست به چنين كار ها نمي زند . اند 

خود و دست يافتن خاد به اسناد سازمانش كه در يك دوا خانه قندور جاسازي شده بود چيز هاي گفت كه برايم 
تحقيق تبرئه كرده و همدوسيه هايش را نام گرفته بخصوص زماني كه خود را در . خيلي ها خسته كننده بود 

شنيدن حرف ها خود غرضانة اين خاين انقياد طلب را توهين به جنبش و توهين به خود . مقصر وانمود كرد 
تلقي كرده از وي پرسيدم  چطور توانستي در مورد رهبر سازمانت كه يك تن از شخصيت هاي برجسته جنبش 

وي اظهار داشت كه شكنجه هاي وحشيانه اينها را تحمل نتوانستم . تهاماتي ببندي انقالبي كشور است ، چنين ا
در حاليكه از هم صحبتي با چنين خايني كه در صدد تبرئه خود برآمده ، رفقاي همدوسيه و سازمانش را ... . 
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 با اشارة سر با وي ،  خود را مالمت مي كردم ؛ از جايم برخاسته  بدون آنكه با وي دست بدهم ... متهم مي كرد 
مدتي  به دور پنجره به قدم زدن پرداختم  تا ناراحتي ناشي از صحبت با يك خاين ملي را  . خدا حافظي كردم 

وي اظهار . گشتم ، و از صحبت با وي براي  دگروال صاحب  گفتم زماني كه به جايم بر. دور نمايم از خود 
كه بنا به گفتة سرمعلم صاحب [  جواب چنين فرد مهرباني در " شما نبايد باوي صحبت مي كرديد ": داشت 

شخص وي نيز پاي آن سند تسليمي كه بر محور انتقاد از ) صرفنظر از گفتة داكتر احمد علي ( قادر خان 
 ": چنين گفتم  ] قرار داشت ؛ امضاء كرده بود ... سازمان  پيكار و جنبش دموكراتيك نوين و مائو تسه دون و 

 از صحبت پيشنهادي وي اين بود تا بدانم  علت چنين تغييري ازديد وي چه بوده كه به چنين انگيزة من 
خيانتي بزرگي دست يازيده ، مزيد بر آن  سخت كنجكاو شده بودم كه اين شخص واقعاً يك انقالبي داراي 

به مفهوم  [ ذي هاي خادپشتوانة مبارزاتي در گذشته بوده ، و يا اينكه  مثل حكيم توانا و آن دو برادر از نفو
در هرحال ، از خالل صحبت ... .  در داخل سازمان پيكار بوده ]عوامل  مخفي حزب وطن فروشان خلق و پرچم 

   . "... هايش به اين نتيجه دست يافتم كه وي  از نفوذي هاي خاد در سازمان رهائي نبوده 
  

  )ضرب و شتم يك  خادي( سومين  همبستگي  زندانيان  -6

  

 و شتم خادي ها را به خاطري  سومين همبستگي خواندم  كه از دور و نزديك شاهد آن بودم ورنه در ضرب
ساير بالك ها و اتاق هاي زندان زير فرمان خلقي هاي مزدور، شمار خادي ها و جواسيسي كه مورد لت وكوب 

 "در [ اري اش با اطالعات زندانبه گونة مثال در مورد مصطفي و همك. زندانيان قرار گرفته بودند ، كم نبودند 
  ) 5به احتمال قوي بالك (  در جلد اول خاطرات زندان  نوشته ام كه در يكي از بالك ها  ] زندان "شفاخانة

نخستين خادي كه قبل از  . " از مرگش چيزي نمانده بود "چنان مورد لت و كوب قرار گرفت كه به اصطالح 
. بود ) بشر دوست (  مورد ضرب و شتم قرار گرفت   3  منزل چهارم بالك20 - 16انتقال ما از كوته قفلي هاي 

جريان  ضرب و شتم فرد دومي را در  تنگنا  ي راهرو همين پنجره  كه اكنون در بارة رخداد هاي درون آن  مي 
 اينك توجه شما خوانندگان گرامي را به سومين  لت وكوب خادي. نويسم در بخش چهاردهم  مطالعه كرديد 

  :ديگر جلب مي نمايم 
به خاطر ندارم كه قبل از ظهر و يا بعد از ظهر بود كه سرباز دروازه عمومي  پنجره .   بود 63اوايل ماه جدي 

تعداد كمي در . اكثريت زندانيان  پنجرة ما  آماده رفتن به مثلث شدند  . "!تفريح ": را باز كرده  صدا كرد 
 به اميدي كه  بتوانم به نزديك نل - من هم با سطل دست داشته. ن برسند تا به كار هايشا پنجره باقي ماندند

زماني كه به داخل مثلث رسيديم ، زندانيان  درست مانند كساني كه .  عازم مثلث شدم  - آب رفته نوبت بگيرم 
ة آن هجوم   سينما بازشود و شمار زيادي براي داخل شدن به تاالر سينما  همزمان به جانب دروازةدفعتاً درواز

با اين  -يدم ، با ايستاده شدن به دور نل با خود انديش. برند ؛ به  سوي نل آب شتافتند و به دور نل حلقه بستند 
از نوبت گرفتن در آن هواي بسيار سرد منصرف شدم ، آنگاه سطل .   نمي توانم سطل ام را پر نمايم - ازدحام 

حدود نيم ساعت و يا بيشتر در هواي . دن در صحن مثلث پرداختم خالي را در نزديكي ديوار گذاشتم و به قدم ز
بناچار سطل خالي را برداشته تصميم گرفتم به . احساس سردي بيشتر كردم . سرد مثلث به قدم زدن پرداختم 
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به نزديك . زينه هاي منزل اول و دوم  را طي كردم ، و از چوك زينه منزل سوم هم گذشتم . پنجره برگردم 
هم زمان با آن ، . نه منزل چهارم كه رسيدم ، صداي برخورد كدام ظرف خالي  با شئي در فضاء پيچيد چوك زي

كنجكاوي .  با صداي به هم خوردن  ظرف  خالي بر روي كانكريت بلند شد - شبيه ناله اي - صداي گنگ 
ائين بروم ، تا ببينم چه اتفاقي آميخته با تعجب وادارم نمود تا هر چه سريعتر از پته هاي زينه طي شده  دوباره پ

 آنرا  پيمودم ، متوجه شدم كه يك ةبه مجردي كه بخشي از زين. با شتاب به منزل سوم رسيدم . افتاده است 
خون  سر و رويش را سرخ ساخته  ، قره وانه خالي  هم به يكطرف ، نفر بر روي چوك زينه منزل سه  افتاده 

ه را به طرف باال پيموده  خود را به منزل چهارم رساندم ،  و از دروازة باز ، داخل ، با شتاب پته هاي زين... افتاده 
ي از زندانيان به داخل قفس مصروف شمار. سعي كردم  ورودم را به پنجره  كسي متوجه نشود . قفس شدم 

آهستگي سر سطل را به . كسي متوجه آمدنم به داخل پنجره نشد .   بودند پخت و پز و كاالشويي و جانشويي
جايش گذاشته ، خواستم به قدم زدن به دور پنجره خود را مشغول نمايم ، داكتر احمد علي كه از واقعه خبر 

 در ": سوال كردم . وي متوجه شد كه من ورودش اش را به پنجره ديدم . شده بود ، به آرامي  وارد قفس شد 
. به كسي چيزي نگو .  مثلي كه صحنه را ديدي خودت هم":   با آهستكي گفت "راه زينه چيزي را نديدي ؟ 

  ) .  نقل به مفهوم  ( "خودت را مصروف كن كه در جنجال نمانيم 
اين بار هم  تحقيق  قومنداني .  پيچيد دي در پنجرة ما و ساير  پنجره هاسر وصداي  مضروب ساختن خا

 مورد  زخمي ساختن خادي ها تا سه گفت و گو در. زندان براي  پيدا كردن ضارب به كدام نتيجه اي نرسيد 
.  هر دو برادر فضل الرحيم و فضل كريم  دچار هراس آشكار شده بودند . چهار روز در پنجرة ما  جريان داشت 

داكتر احمد علي . بسيار نا آرام  و مضطرب به نظر مي رسيد . معلم حفيظ مي كوشيد از  درون پنجره دور نشود 
  ◙ .از اين واقعه ترسيده است تالش مي كرد كسي نفهمد كه 
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