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  ) :"دپكا"(آشنايي با يك تن از اعضاي  دسته پيشروكارگران افغانستان  -  11
  

 تن 150دانيان از در هر صورت ، شمار زن. تعداد زندانيان  در پنجره گاهي بيشتر و زماني كمتر مي شد 
يديم و مدتي بعد مي د.  كه  سه چهار زنداني  را به پنجره مي آوردند گاهي متوجه مي شديم. كمتر نمي شد 

يكي از .  چند روز بعد اتفاق مي افتاد آمد و شد در پنجره ، هر. يامي شنيديم كه از آنان در پنجره خبري نيست 
روز ها ، حين قدم زدن به دور قفس ، متوجه شدم كه در گوشة قفس جواني با چشمان  ميشي و نافذ بر روي 

مدتي بعد حين قدم زدن به دور . اي  ديده ام  در ذهنم خطور كرد كه وي را در كدام ج. جايش نشسته است 
من هم متقابالً با وي سالم و عليك وجور به . زنداني سالم داد .  پنجره وي را ديدم كه به تنهائي قدم مي زند 

  وي هم ، چنين "شايد شما را در جاي ديده باشم . چهرة شما در نظرم آشنا است ": گفتم .  خيري نمودم 
 تبادله چند جمله متعارف ، به يادم آمد  كه در نيمة دوم دهة چهل در خانة يكي از دوستانم  بعد از.  گپي زد

نام زنداني كه از . كه از وي و فاميل نجيب  و مهمان نوازش خاطر ة  فراموش ناشدني دارم ؛ وي را ديده بودم 
  .بستگان آن فاميل بود فراموشم شده بود ، مگر وي تخلصم را به خاطر داشت 

نام داشت ؛ جواني بود بسيار خوش مشرب و با فرهنگ كه با زبان فصيح و اتكا به ) هدايت ( زنداني  كه 
نامبرده هم از سمت و سوي  سياسي و . من نپرسيدم كه به چه اتهام زنداني شده است . نفس صحبت مي كرد 

 من در تحقيقاتم چيزي " گفت مي. فكر مي كرد عنقريب آزاد مي شود . ارتباطش با دسته پيشرو چيزي نگفت 
 ها آورده 20 -16هدايت بي سرنوشت بود ؛ مگر وي را در  پنجره  .  "مستنطق گفته كه آزاد مي شوم . ندارم 
 را كه قيد كم داشت ، همچنان در پنجرة ما آورده بودند ، كه بعد - عضو سازمان  رهائي  - مدير صاحب . بودند 

در .  هم در همين پنجره آورده بودند  ،نداني را كه قيدش تعيين نشده بوداين ز. از مدتي از زندان رها شد 
نفهميدم كه وي را . همان روز سواالتي الينحل در همين رابطه ذهنم خسته ام را براي لحظاتي  مصروف كرد 

ي روسي  طبق رهنمود هاي مشاورين نظامبر. گام تفريح وي را برده باشند شايد در هن. چگونه از قفس ما بردند 
تقريباً  بعد از سه دهه . مخوار هم  اعدامي ها را بي سر و صدا  از سلول هايشان بيرون مي كردند دخلقي هاي آ

 خانم مبارزي كه در خدمت  تعدادي از اعضاي رهبري دسته [*] "ماه جان"را از ... مسئلة اعدام هدايت و
    .مود ؛ شنيدم قرار داشت و از آنها مواظبت مي ن)  در آن وقت ( پيشرو 
  
  

  

كه اعضاي دسته ) دوست بسيار صميمي فتاح الدين و ساير اعضاي رهبري دسته پيشرو ( ماه جان  -[*] 
را چون اعضاي فاميل خود دوست مي داشت و در خدمت كار سياسي آنان با شجاعت يك زن مبارز افغان گام 

 در تورنتو بر " از شهداي مردم افغانستانكانون ياددهاني"بر مي داشت ، در نخستين محفلي پر شكوهي كه 
  ]از تريبون آن محفل  گوشه هاي از خاطراتش را در رابطه با اعضاي دسته پيشرو را بازگو نمود .  گزار  كرد 
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) "دپكا "( دسته پيشرو كارگران افغانستان" ، " و جوانمردان خراسان  فرقه عياران" از 1358اواخر سال در
سند اساسي ( در تهيه دپكا بعد از تأسيس با سازمان اخگر وارد مذاكره شد و .  وديت نمود پا گرفت و اعالم موج

با تأسف كه اسناد منتشر . وارد مذاكرات شد  بعداً با سازمان  ساوو.  د با اخگر داراي نقاط مشتركي بو)  وحدت 
رهبر ساوو از من گرفت و ) ت آيا سيماي واقعيت هاي ساوو سيماي واقعيت اس(  بعد از اينكه شدة  دپكا را

يك بعد وجه .  را دستياب نتوانستم "... دسته پيشرو  "دوباره آنرا مسترد نكرد ، تا كنون اين سند و ساير اسناد 
  . نزديكي ، دسته پيشرو با اخگر عدم تمكين بر انديشه مائوتسه دون بود  

بعد از نفوذ خاد در دسته . عطوف بود ساحه فعاليت دستة پيشرو در اوايل بيشتر به سمت شمال كشور م
  . ساير اعضاي آن  گرفتار شدند  پيشرو تعدادي از اعضاي مركزي و

  
  از اعضاي مركز سه تن در زندان پلچرخي اعدام شدند

  )تحصيالت عالي در بلغاريه  ( فتاح الدين – )1(
 نبي – )2(

  )معلم  ( هدايت  غضنفر – )3(
ة پيشرو ط دستـر از روابـن ديگـه تـ  س"  :  اظهار داشت"ماه جان"   

  : و يا بقاياي فرقه عياران ،
   ؛ ) از اهالي قلعه مرادبيگ (ضابط حليم -1
   ؛ ) از كشم بدخشان (سيد ثابت آغا  -2
  زنده ياد فتاح الدين                         .شدند  و اعدام   زنداني  ؛ ) " انور"نام مستعار ( غالم -3

  بعد از مدتي  از  ،كه با غالم در عين واقعه گرفتار شده بود ) " فريد"مستعاربا نام  ( آصففردي به نام 
   . "زندان رها گرديد 

 علي البدل  عضوتاسطح) ساوو  (  انقالبي وطن پرستان واقعيسازمانيك تن از اعضاي نفوذي خاد كه در 
از اهالي قلعه ... )  و قاري مستعار با نام هاي ( ضياء قريشي ؛ به نام رسيد) بعد ها عضو اصلي ( كميته مركزي 

 داشت ؛  ارتباط دستة پيشروبا سه  اعدامي اخيرالذكر،   نقش اساسي داشتاووــسه در بربادي كمرادبيگ 
  . ...همچنان  با فتاح جان از اعضاي رهبري دسته 

 انتقالدر ه ،د  بودراه بيرون رفت  از كابل الي پاكستان  را بلزنده ياد فتاح الدين همان  مبارزي است كه 

 را بر پشت  )رهبر ساوو(  وي  به پاكستان از طريق خردكابل و كوه هاي بلند چكري ،)م . هـ  ( رهبر ساوو

ن از سلطه سوسيال امپرياليزم شوروي ، نشيب به نشيب يه با صرف انرژي و ايمان به آزادي م ،خود برداشته

.  تا وي را به پاكستان انتقال داد  پيمودرا   پر تهلكه  راه؛ه كوه  كوه ب، پيچ در پيچ ، خم به خم و قول به قول و

 ( اين خادي حرفه اي نيز وي را .  بودنهمراه آنا – كه هيچ شناختي از راه نداشت -  هم دراين سفرقاري

،   بر پشت خود برداشته در انتقالش سهم گرفت)  الدين  زنده ياد فتاح" دم راسي "  به عنوان گوياگاهگاهي

 " انقالبي"  گويا"صداقت" و "لت اصا"  شده بتواند بري  موثق در آينده تمسك و دست آويزي اين كارشتا

   !بودنش
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فتاح  [  دسته پيشروار تن  اعدام شدگان شناخت معرفتي با چه )ضياء قريشي (اين عضو تمام عيار خاد 

بعد از  ) سيدآجان(  به نام  تن  نفوذي خادعالوه بر وي يك. داشت  ]   غالمو سيد ثابت ، ضابط حليم ، الدين

 تاكتيكي گرفت ، و "  قيد" سال 20 به همين سبب   گويا، كهنفوذ كرد   دسته پيشرو  در ، ساوواخراجش از 

  )داكتر كريم بهاء(   جنرال با اقتدار خاد سمت باديگارد به  ، رها شده" زندان" سال از چهار ويا سهبعد از 

   . مقرر گرديد)تسليم داده شده به جنرال موصوف ( در خيرخانه روسها پايگاه نظامي در

كه فرد دومي به بخش فعالين خاد در خارج از  (  خادعضو فعالدر بخشهاي بعدي در رابطه اين دو [  

    ] .  طور مفصل  خواهم نوشت)كشور ارتقاي مقام داده شده 

  

  : از زندان پلچرخي  "فوتبال باز"  عثمان "فرار"  سخني درمورد - 12

  
با همان چهره هاي شناخته شده و . هر صبح كه چشم باز مي كرديم خود را در درون پنجره مي يافتيم 

هرگاه كدام زنداني اظهار تمايل به صحبت مي . ناشناس زنداني در اين كنج و آن كنج قفس مواجه مي شديم 
از كساني كه  شناخت . حبت را با ما باز مي نمود  دستش را دراز مي كرد و بعد از معرفي خود  سر ص ،نمود

 ها و گفته ها و شنيده.  مي كرديم مشترك داشتيم ، در بارة همان شخص و فراز و نشيب زندگي اش گفتگو
. و روز را به شب برسانيم ، بدين منوال آرزو داشتيم شب را بر روز . تجربيات خود را باهم در ميان مي گذاشتيم 

 مي كوشيديم همه را به ياد ؛ بود و در حال ، و هرچه در گذشته اتفاق افتادهو سرگذشت هرچه قصه بود 
سر انجام ،  هر چه بود و نبود ، رو به اتمام مي گذاشت ؛ ولي قادر نمي شديم .  بياوريم و با هم در ميان بگذاريم

تا به روز هاي  مالقاتي  .  كاهيم از ثقلت و سنگيني  لحظه ها ، دقايق  ، ساعات ، روزها ، هفته ها و ماهها ب
  . روز هاي رهائي از قفس زندان رسد بهبرسيم كه آنهم  رسيدني نبود ؛ چه ب

در آنطرف پنجره جايي )  رفيق رحماني ، داكتراحمد علي ، من و دگروال صاحب شكور ( در همسايگي ما
مي پرداختيم ؛ يك جواني را كه    مي گفتند و ما درهمين راهرو به قدم  زدن" رهروي دور قفس"كه آنرا 
)  اكثراً ( وي .  سال  داشت و به همين تازگي ها وي را در پنجرة ما آورده بودند ؛ ديده مي شد 35  -  30حدود 

بالشت من و توشك او را فقط ميله هاي سرد قفس از . بر روي توشك اش نشسته ، غرق در افكار خود مي  بود 
خواست ، مي توانست كه صحبت هاي من يا دگروال صاحب شكور و يا  كه ميهر زماني . هم دور كرده بود 

رنگ پوست اش  سفيد مايل به . روي استخواني وكوچك داشت . صحبت هاي رحماني صاحب را  بشنود 
  . سرش  به كلي موي نداشت . سرخي  بود 

  :روزي انجنير حسين سازايي  در مورد وي چنين گفت 
در ميدان فوتبال بسيار مي دويد  كمتر مانده مي شد از همين .  وب مكتب ما بوداو از فوتبال بازان خ « 

    .»  مي گفتند  " سگ نفس كلعثمان"سبب وي را 
من و او صرفاً هر صبح . با هيچ زنداني گپ و گفتي نداشت . عثمان در عقب پنجره بكلي تنهاي تنها بود 

و كمتر حرف زدنش با زندانيان  سواالتي را در ذهنم خلق خاموشي جالب وي . سالم و عليك داشتيم باهم ديگر
مثل وي خاموش و كم گپ  فقط چند تن معدود را در زندان ديده بودم ، كه يك تن از آنان . كرده بود 
در جايش به (   پاكستان  به نام جاويد اختر بود كه دو بار اقدام به فرار ناموفقانه از زندان  نمود ISI كوماندوي 
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 جواني با مشخصات وي چگونه به  : كهمورد وي به اين نتيجه رسيده بودمسر انجام  در ) . اهم پرداخت آن خو
 من به .كردار واعمالش به هيچ وجه به يك جمعيتي نمي ماند .عضويت در باند جمعيت اسالمي تن داده بود 

بي خود تأ كيد مي كردم كه اين نتيجه رسيده بودم كه وي عضو جمعيت نيست و بيشتر به اين جهت برارزيا
وي يك تن از اعضاي خاد مي باشد كه  همانند اسلميار و هم قماشانش حلقة مربوطه  را همراه با خودش در 

بعداً به فكر اندر مي شدم كه وي چرا در زندان خودش را گوشه گرفته با ...  . معرض حمله خاد قرار داده است 
  .  به تنهائي در راهرو  عقب پنجره مي خواند نمازش را. زندانيان گپ و گفتي ندارد 

 جمعيت  باند به خاطر عضويت درعثمان را كه.   فرا رسيد  ) ويروز عملكرد(  سر انجام روز  پايوازي 
در پايوازي هاي قبلي كامالً خونسرد و آرام بود ؛ .  سال قيد كرده بودند ، در آن روز دگرگون يافتم 20اسالمي 

گاهگاهي سر بي مويش را بلند نموده به چشمانم ديده ، . رب و نا آرام به نظر مي رسيد مگر در آن روز مضط
عثمان جان چطور هستي ؟ "  به جوابش مي گفتم "!  توخي صاحب ": فقط  به همين دو كلمه بسنده مي كرد 

 سه بار همين در همان روز دو ويا. فقط همين و بس  . " بد نيست شما چطور هستيد ؟ ": داشت   اظهار مي"
زماني كه سرباز  اسم وي را خواند ،  فوراً از جايش بلند . دو كلمه را تكرار كرد ، كه اين برايم سوال برانگيز بود 

حيرت زده شدم كه خدا . شده ، ساز و برگش را برداشت و با من خدا حافظي كرده از پشت پنجره بيرون رفت 
 هنگام رفتن به مثلث به خاطر مالقاتي ، با زنداني  ديگر خدا هيچ زنداني در. حافظي وي چه معني مي دهد 

  . من هم منتظر  بودم تا سرباز نامم را بخواند  ،به هر رو. حافظي نمي كند 
در اتاق . و شب هم فرارسيد ؛ مگر از عثمان جان خبري نرسيد . شام شد . روز پايوازي به پايان رسيد 

در روز دوم و سوم هم از وي خبري .  اتاق ديگر به مهماني رفته است گفتند كه وي از راه مالقاتي به كدام
قومنداني متوجه موضوع شده  به مسؤولين تمام بالك هاي زندان دايروي امر كرد تا سر شماري . نرسيد 

در هر قفس دو يا سه بار سرشماري انجام شد ، همچنان . زندانيان را در درون پنجره با دقت زياد آغاز نمايند 
درپنجرة ما ، سرانجام مسؤولين زندان  از كاوشهاي پيهم شان  خسته و مانده شدند ، و به اين نتيجه رسيدند 

در درون پنجره از تعدادي زندانيان ؛ من . تحقيقات در زمينه آغاز شد . كه عثمان از زندان فرار كرده  است 
الي كه ايستاده بود از من پرسيد تو كه در يك تن از صاحب منصبان در ح. جمله نگارنده پرس و پال نمودند 

همسايگي وي قرار داشتي در طول روز با تو چه مي گفت وضع عثمان را كه جز سالم و عليك كدام گپ و 
تقريباً  از تمام كساني . گفتي نه تنها با من  ؛ بلكه با ساير زندانيان هم  نداشت ، براي آن مزدور توضيح دادم 

وي را شخصي گوشه گير و در خود فرورفته توصيف . ل شده بود ، همين حرف را  زدند كه در  اين زمينه سوا
  .كردند 

 در همان روز ها رسيده بودم و بعد از رهائي از زندان در برخي -  به نتايجي كه من درمورد فرار عثمان 
  ، شوراي نظار و  بيائيد جمعيت"  و  " دست كي جي بي در درون خورجين جمعيت درمانده "مقاالتم  مانند 

  : ، آن ارزيابي و برآيندش را منعكس نمودم ؛ اين چنين درج شده بود ...    و"مسعود را بهتر بشناسيم 

يك تن از اعضايش را كه به اتهام فعاليت در جمعيت    1364ماه جوزا و يا سرطان سال خـاد در «   
. [    فرار داد)  »منزل چهارم زون«(پلچرخي به بيست سال زندان ساخته بود، از زندان » محكوم«اسالمي 

عثمان « كه در بين  عده اي از فوتبال دوستان بنام  _ »فوتبال باز«دادن خادي » فرار« ، با  نجيب جالد خاد
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طرف توانمندي تشكيالت  جمعيت  از يك:   با يك تير به دو هـدف رسيد _ مشهور بود»  نفسسگكل 
،  »قهرمان «را به مثابه » فراري «و .  كشيد» اخواني« اد، به رخ ساير داره  هاي با خـ» تقابل «اسالمي  را در 

[ فرستاد  فراري را به كشور هاي غربي  ، از آن جا طور پناهندهبراي كار وبار استخبارتي  و سياسي به پاكستان و
ش مصاحبه اي "فرار" مورد  در .B.B.C يوي فراري در پاكستان با راد« : قراري كه بعداً در زندان شنيده شد 

عدم لياقت و بي كفايتي حريف هم قالده اش، يعني گالب  زوي خلقي   و از جانبي ديگر؛  ]» بود...انجام داده
؛ با اين ِشگرد به صاحبان روسي اش گوشزد    امور آن بخش زندان كه تحت فرمانش بودةوزير داخله را در ادار

،  به شكل اهانت آميزي از وظيفه اش بركنار )سلطاني(» بالك سه«لقي   خقومنداندر رابطه با اين قضيه  . كرد
؛  »بالك« ،  درهمـان  نام داشت» گلخان «كه ول آن بخش زندان ؤويك نفر ازصاحب منصبان مس.  گرديد

گرديد، براي زندانيان خاد با چنين صحنه آرايي و درامه بازي كه موجب تعجب اكثريت .  محبوس گرديد
 با موي ساختگي و لباسهاي عثمان   .». را سر زبان ها انداخت» جمعيت اسالمي«  نام نامي چندمين بار

  كرد"فرار" از زندان .... زنانه

  

    وخامت روز افزون اوضاع زندان و تصاميم ضد انساني مشاورين روسي - 13  

     

تقسيم ) خاد ( د خلق و پرچم قسمي  كه قبالً هم اشاره نمودم  زماني كه زندان در ميان دو فركسيون بان
و از انضباط و دسپلين .   را  در زندان فراهم كردند "تسهيالت"شد ، خلقي ها در رقابت با خادي ها يك سلسله 

  : طريق فاميل هايشان را متقاعد  به اين سازند كه  بسيار شديد اندكي كاستند ، تا باين شيوه زندانيان و از آن
در ماههاي بعد از انقالب ثور كه مرتكب اعمال نا شايست و اضافه . دي نيستيم  مردمان بما در اصل ... «

روي هايي در زندان ها  شديم ، ناشي از عدم تجربة ما بوده ، نه ضديت با مردم ، حال كه در قدرت با پرچمي 
نرا در همين ها سهيم شديم و بار ديگر سر نوشت زندانيان به دست ما  سپرده شده ؛ آرزو داريم كم از كم آ

   »... محيط محدود و سر پوشيده  جبران نمائيم 
  : آنان زندانيان را مخاطب قرار داده گفتند 

 و كم كردن "تسهيالت"مگر در مدت  دو سه ماه سپري شده  شنيديم وديديم كه زندانيان  از اين ... « 
ردن تعدادي از همكاران دولت  نمودند و به لت و كوب و زدن مجروح ك"استفادة ناجايز"فشار باالي شان 

انقالبي پرداختند ؛ حتا جنگ هاي دسته جمعي را ميان  خود سازمان دادند كه اين را ديگر نمي توانيم تحمل 
  » ... كنيم و

مشاورين نظامي روس ، اراكين و جنرال هاي وزارت داخله ، وزارت دفاع و مسؤولين بلند رتبه زندان را  
كله به كله كردند ، تا تدابيري بيانديشند كه نظم و دسپليني ازدست رفته را بار روي همين داليل و براهين 
روي .  و غير قابل پيش بيني پايان دهند "وضع ناهنجار"و هرچه زودتر به اين . ديگر در زندان احياء نمايند 

ه تحت در وزارت داخل ) 1362در جوزاي ( همين ملحوظ طي يكي دو نشستي كه به گفتة برخي آگاهان 
كه مجلس ( كه چگونگي تدارك و آماده ساختن زنداني براي اعدام [ رياست وزير داخله گالب زوي داير گرديد 

نير ) وزراء و شوراي انقالبي صالحيت اجراي آنرا از وزارت امنيت دولتي گرفته به وزارت داخله تفويض كرده بود 
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برمبناي همين تصاويب يكي از بالك هايي درون . مودند مقررات تازه اي را تصويب نشامل آن بود ، اليحه ها و 
 را كه مشتمل بر چهار پنجره بزرگ  امتداد يافته به داخل دايره و هشت پنجره " 6بالك"زندان دايروي ؛ يعني 

 " 6بالك " يكي از پنجره هاي مربوط به وتر دايره را كه در منزل اول  ديگر كه به دور دايره بود ، و همچنان
 اختصاص دادند ، و حنيف -  هم مي گفتند " اتاق جزائي" كه بعضاً آنرا -  " اتاق سياه" ، به نام ت داردموقعي

 اين بالك  چرايي به سمت آمر بي چون و -  كه مي گفتند مسؤول تيم تدارك براي اعدام هم بود - شاه جالد را 
جالد مشهور صالحيت داده شده بود كه در با آنكه هر بالك قومندان خود را داشت ؛ مگر به اين . مقرر نمودند 

صورت لزوم مي تواند ساير بالك ها را هم زير كنترول داشته باشد و متخلف را تا سرحد شكستن دست و پايش 
    [*] .بزند  و زندان را به شبستان گورهاي خاموش مبدل سازد 

يان لومپن هاي  تنظيم ها و احزاب دراوايل انتقال زندانيان به بالك هاي مربوط وزارت داخله كه جنگ ها م
اسالمي درمي گرفت ، و تعدادي زندانيان زخمي مي شدند ، حنيف شاه به دورگردن ضاربين زنجير مي پيچاند 

چنين شكنجه اي قرون وسطايي را چند بار اعمال نمودند ؛ . طوري كه  آنان به مشكل راه رفته مي توانستند 
    انتقال دادند "6بالك "د و سازماندگان اصلي درگيري ها را به مگر بعداً از كاربرد آن منصرف شدن

رو به صعود .  با آنكه روز تا روز گراف انضباط و دسپلين نهايت شديد و وحشيانه از نوعي خلقي گونة آن  ؛ 
 مسؤولين خلقي زندان يك  پنجره را.  باز هم خادي هاي شناخته شده مورد ضرب و شتم قرار مي گرفتند . بود 

. براي خادي ها و جواسيس لت خورده و كوبيده شده تخصيص دادند )  باالي اتاق سياه  (  6در منزل دوم بالك
زندانيان . هر خادي  كه مورد حمله زندانيان قرار مي گرفت ، بيدرنگ وي را به همان اتاق انتقال مي دادند 

  .ودند   مسمي نموده ب" اتاق جاسوسها " اين اتاق را به نام " 6بالك "
بگونة مثال زندانيان همه به قلت آب . كمترين و كوچكترين نياز هاي انساني زندانيان برآورده نمي شد 

اين جنايتكاران كه پوشش انساندوستي و هموطني . اين يك ضرورت اساسي و حياتي انسان است . مواجه بودند 
  در برابر ) و اكنون نيز دارند (د خويي كه داشتنكذائي را از روي صورت زشت خود برداشته بودند ، با تمام درنده

  
  

  
روزي "  :  يك تعداد از زندانيان جزائي شده در اتاق سياه  در مورد حنيف شاه جالد چنين گفتند– [*]

يك تن از روستائيان دور افتاده هرات كه شف لنگي وي تا پشت پايش مي رسيد ، از برابر حنيف شاه عبور كرد 
وي در حال حركت به .  دانست كه زنداني نبايد مستقيماً به چشمان خونين اين جالد نگاه كنداين بيچاره نمي. 

جالد كودن كه ازدراز ماندن شف لنگي زنداني  سخت بدش مي آمد ، ديدن . طرف چشم حنيف شاه ديد 
به شدت مورد ضرب آنگاه وي را . مستقيم زنداني به طرف چشمانش را بهانه قرار داده ، امر كرد كه ايستاده شود

زنداني نيمه بيهوش را به شفاخانه  . و شتم قرار داد طوري كه دستش شكست كه به اصطالح آويزان ماند 
بعد از آنكه آن بيچارة مظلوم با دستي پلستر شده كه  آويزة گردنش شده بود ؛  از شفاخانه  برگشت . فرستاد 

    "! برو ده اتاقت ! ي فهميدي  بعد ازاين شف لنگي ات را دراز نمان": برايش گفت 
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هرگاه داكتري به . از داكتر و دوا هيچ خبري نبود . زنداني قرار گرفته وي را تحقير و توهين مي نمودند 
شفاخانة زندان مي آمد ، حق اوليت را به خلقي ها و جواسيس تازه پاگرفته و آن زندانياني كه اعضاي فاميل 

در چنين صورت وقت براي اكثريت . ن ارتباط برقرار كرده بودند ؛ داده مي شد شان با خلقي ها در خارج از زندا
قيمت مواد غذائي را در كانتين زندان روز تا روز طبق دلخواه خود باال مي . نمي ماند % 95زندانيان باالتر از 

تمام زندانيان را در  صحت  ،چنين شيوه رذيالنه.   افزايش داده بودند يان را در سلول هاتعداد زندان. بردند 
زنداينان به امراض گوناگون دچار مي شدند ؛ بگونة مثال ، در طول مدت سالهايي . معرض خطر قرار داده بود 

كه  تمام زندان زير فرمان خاد قرار داشتند ؛ در درون زندان نديده بودم كه كدام زنداني به تب مالريا  مصاب 
ر درون سلول هايشان در بدترين حالت دور از داكتر و دوا ، دور از در تابستان سال گذشته چند تن د. گردد 

شيوع امراض . خانواده هاي شان در دنياي كه هيچ كس نمي توانست به كسي ديگر ياري رساند ، مردند 
در چنين اوضاع ، . گوناگون بخصوص مالريا وضع جسمي و حالت رواني زندانيان را بكلي دگرگون ساخته بود 

 در سركوب ضد انقالب راههاي بيشتر و "فاقد ترحم انساني در درون زندان زمزمه مي كردند كه خلقي هاي 
 . "بهتري را كشف نموده اند ، هرگاه مجبور شوند به تمام شگرد هاي تاكنون عملي نشده متوصل خواهند شد 

 نيروي هاي خاد  بخصوص ،چنين وضعي نشانگر تضاد هاي درون  باند شان هم بود كه در تقابل دايمي با پرچم
  .  و بنا بر تحريكات اينان هم ، مورد سرزنش و توبيخ باداران روسي خود قرار مي گرفتند  .قرار داشتند

( در جريان رقم زدن جمالت فوق ، گپ كاشفي خلقي در ذهنم متبادر شد كه روزي در جريان بحث 
  : و واقعيت تلخي را بر زبان راند . با صداقت اعتراف كرد )  در سلول نبود "خر قيوم"هنگامي كه 

توخي صاحب شما كه مي گوئيد روس ها ما را فريب داده چرا با آنها قطع رابطه نمي كنيم ؟ اين درست « 
مردم  خو ما را نتنها  نمي پذيرند ؛ بلكه يكي ما را هم زنده نمي ! ما اگر از روس ها ببريم  به كجا برويم ؟. است 
اين كودن هاي سياسي به فكر شان هم خطور نمي . » ندن مجبوريم به طرف روسها برويم براي زنده ما. مانند 

  CIA  و  ISI سر از آخور -  اكثريت آنان  -  چنانچه بعداً؛  آمادة استخدام آنان مي باشد  CIA و ISIكه  كرد
  . در آوردند

ر ضد آنهمه نظم و دسپلين و زندانيان كه تجربة اعتصابات گذشته و نتايج ثمر بخش آنرا ديده بودند ب
در اين كوته قفلي و آن ،  عكس العمل هاي در اين پنجره و آن پنجره  ،مقررات ضد انساني و استخوان سوز

تي مشتمل بر چند أبنابر علل تذكار يافته مشاورين نظامي زندان تصميم گرفتند هي. كوته قفلي بروز مي دادند 
 داخله و شماري از بروكراتها و برخي صاحب منصبان بلند رتبه از جنرال پاچه سرخ ازوزارت دفاع و وزارت

 -مربوطات امنيتي را توظيف نمايد تا با تعدادي از مسؤولين بلند رتبه زندان پلچرخي به شمول ضبطو خان 
 دسته جمعي به تمام كوته قفلي ها و قفس هاي زندان دايروي رفته با زندانيان در تماس -خلقي مشهور 

  ... . وند و مشكالت آنان را از نزديك بشنوند ومستقيم ش
 زندان بزرگ دايروي ، مي خواستند با اين "تسليمي "جنايتكاران روسي ، اين نخستين باري بود كه بعد از 

زندانيان را  به تار خام اصالح نواقص و رفع حد ] هيأت با سرهمبندي مزدوران بلند پايه زير نام  [شگرد رسوا 
نجيب جالد هم در  . اقل نياز هاي انساني شان در آيندة ببندند و با وعده هاي هيچ و پوچ اميدوار شان سازند 

زماني كه بر تمام بالك هاي  زندان تسلط مطلق داشت ، چنين شيوه نهايت مكارانه و رذيالنة ديكته شده را در 
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سر انجام اعتصاباتي كه . يش گذاشته بود ، تا زندانيان را به زعم خودش بفريبد ؛ مگر موفق نمي شد معرض نما
كاخ كرملين را به لرزه در آورد و  اين نانجيب  وطن فروش و قاتل ده ها هزار تن را  به وحشت انداخت ؛ به 

  .وقوع  پيوست 
 

   : شكن و غيرقابل تحمل بود  خيلي ها طاقت ، درد شديدي كه برمن مستولي گشت - 14 
 

روزهاي روشن و روح افزا با دلواپسي و نگراني هميشگي جايش را به شبهاي تار و اندوه آفرين مي سپرد و 
  . ساعاتي بعد با گرماي جانبخش طلوع  ديگر ، از آمدن پر بار خودش نويد مي داد 

وز گار زندانيان در سياهچال هاي مرطوب و روز و ر. هفته ها ، به ماه ها مي پيوست ؛ و ماه ها به سالها 
  .  نمناك زندان مخوف استعمار بدينسان سپري مي شد 

درد لحظه . درد شديدي در ناحيه گرده راستم احساس كردم .  بود 1363يكي از روز هاي نيمة  ماه اسد 
اكتران ، درد گرده د.  مي دانند كه تحمل آن خيلي ها مشكل است  همه[به لحظه شديد و شديدتر  شده رفت 

من ، يكي دوبار به سرباز موظف  . ]را شديدترين نوع درد خوانده آنرا با درد هاي سرطان همسان مي خوانند
 زندان ببرد ؛ مگر آن سر فروخته اي وجدان كشته ةپنجره مراجعه كردم و از وي خواستم تا مرا به شفاخان

 امروز نوبت " ،"احضارات است" ، "داكتر نيامده"يل با بهانه هاي مضحك از قب. اعتنايي در مورد نكرد 
  .  ، از بردنم طفره رفت "داكترداخله نيست

از چند روز بدينسو هيأت توظيف شده از جانب مشاورين روسي ، بازديد شان را از سلولها و قفس ها زندان 
بب شده باشد كه سرباز از بردن  عده اي از زندانيان فكر كردند شايد حضور هيأت  در زندان س. آغاز كرده بودند 

به هر حال ، آن  روز را كه يكي از بد ترين روزهاي ناميمون و نكبتبار در زندگي پر  .  ...ه شما خود داري نمود
شب را با گرفتن يك نوع آن كه كدام . دو يا سه نوع دواي مسكن داشتم . ماجرا و آتشبارم بود ، به شام رساندم 

( زماني كه به تشناب رفتم . تا به صبح بدرقه كردم  چنين دردي استخوان سوز نداشت ،اثري تسكين كننده بر 
رنگ ادرارم به سان خون سرخ . درد نهايت شديدي را در مجراي حالب و مثانه تحمل كردم ) در جريان ادرار 

 عجله خود را به با. هيچ نتوانستم بفهمم كه علت اينهمه درد بي سابقه و آمدن خون چه مي باشد . شده بود 
  ناگزير . اين كار را انجام بدهمروي توشكم رسانده خواستم پاهايم را دراز نمايم ، به سبب شدت درد نتوانستم

 زانوي راستم را از شدت درد در بغل قرار گرفته ، شال را بر رويم كش كردم ، و به يك پهلو توشكبر روي 
  اگر " : دگروال صاحب شكور گفت. رعشه به من دست داد حالت  ، عرق از سر و رويم جاري شده . گرفتم 

 . "  شايد درد قولنج باشد ، اميد كه آرام بگيرد ،الزم مي بيني شانه ها و دو طرف ستون فقرات ات را مي مالم
 آنقدر ماليد كه روي پوست همان  راوي كه با ديدن چنين وضعي پريشان شده بود ، دو طرف ستون فقراتم

از دگروال صاحب .  شدم من مانع. حمد علي را خبر مي كنم وي گفت كه داكتر ا. كبودي گرائيد قسمت ها به 
از ترس اينكه ... . وي با عجله تكه اي را پيدا كرده با خود آورد . خواستم تا كدام تكه يا دستمال را به من بدهد 

ناراحتي دگروال صاحب از . هانم گذاشتم قسمتي از آن را پاره كرده در درون د. مبادا از شدت درد فرياد بكشم 
 هم اتاقي ها كم كم از دردي كه گريبانگيرم شده بود ، خبر  تعدادي از.ديدن چنين حالت بيشتر شده رفت 

دو سه تن شان به سربازان گفتند كه مرا به شفاخانه ببرند ؛ مگر آن وجدان فروخته ها بگونه اي طفره . شدند 
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داكتر .  داكتر احمد علي كه رشته آن عقلي و عصبي بود ييك . ندو داكتر زنداني بود د ،در قفس ما. مي رفتند 
 در داخل پنجره با زندانيان به جز سالم و عليك. وي يكي از رهبران افغان ملت بود . ديگر شينواري صاحب بود 

و مخالفت هاي ميان اعضاي رهبري افغان ملت هم تضاد ها .  در زمينه سياسي كدام گپ و گفتي نداشت ،
در هر صورت معلوم نشد كدام انگيزه وي را . وي با شماري از آنان هم كدام صحبتي نداشت . وجود داشت 

 داكتر ": با  آهستگي به من گفت . دگروال صاحب متوجه آمدنش شد . واداشت كه به طرف ديره ما بيايد 
شدنم گرديد و در گوشه اي  ، مانع بلندمي خواستم از جايم بلند شوم  . "شينواري صاحب به ديدنت آمده

 از اينكه محبت نموده  ." شنيدم مثلي كه مريض هستي  ، توخي صاحب چه حال داري": توشكم نشسته گفت 
بعد از اينكه تخته پشت و شانه هايم را ديد . به ديدنم آمد ، از وي تشكر نموده جريان را برايش تشريح كردم 

چون احساس درد شديد كردم ، فوراً دست اش را از ناحيه درد دور نموده . ذاشت دستش را باالي ُگرده راستم گ
 من در مدتي كه در زندان هستم تا به حال در موضوع مريضي هيچ زندان مداخله نكرده ام ؛ « : احضار داشت 

 هستيد كه توخي صاحب شما اولين كسي. چرا كه مسؤوليت دارد و مشكالت را براي داكتر زنداني بار مي آورد 
كليك  "در هرصورت تشخيص من اين است كه  درد شما از ناحيه . من در مريضي اش مداخله  مي كنم 

در داخل گردة تان سنگ تشكل كرده  از جايش حركت نموده ، همان ناحيه را تخريش كرده كه  .  است "رينال
برايتان دوا مي فرستد ، بيا بينيم در بكس از ادرار شما خون آمده ، شنيدم كه برادر شما داكتر است و از آلمان 

در حالي كه انگشتانم از شدت درد مي لرزيد و به مشكل زياد بر روي جايم نشسته .   »تان چه نوع دوا داريد
زماني كه چشم داكتر صاحب شينواري . بكس حلبي كوچكم را باز نمودم ، بودم ، كليد را از جيبم بيرون آورده 

ه توخي صاحب مريضي ُگرده كه داري ، دواي گرده را هم  اين": فتاد ، با صداي بلند گفت به ادويه داخل بكس ا
بعد از اينكه نوشته هاي طرز استفادة انتي بيوتيك ها را . ". اين ها همه  انتي بيوتيك هاي جديد است  . داري

 از اين بهتر انتي بيوتيك ديگر ": د با دقت مطالعه كرد ، يكي آنرا  از ميان انتخاب نموده  به من داد و اضافه نمو
بعداً يكي از دوا هاي مسكن را هم انتخاب نموده از .  "بعد از نان بخور ... از همين استفاده كن روزانه . نيست 

آنگاه از جايش بلند شده بعد از خدا حافظي به طرف ديره . من خواست كه به خاطر درد از آن استفاده نمايم 
يك تابليت انتي   . از ايشان تشكر نمودم ،وجه ومحبتي كه نسبت  به من ابراز داشتبخاطري ت. خود رفت 

 داكتر  در كانادا نمبر تيلفون [ بيوتيك را با عجله با مقداري آب خوردم و از دواي مسكن هم استفاده كردم 
خاطر توجه اش از آمدنش به اين كشور ابراز خرسندي نمودم و به .  را  دوستي به من داد صاحب شينواري

   .] باز هم از وي تشكر كردم  ؛نسبت به مريضي ام در زندان
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  : تلقي شد  نمودن   ، تحريك به اعتصاب" شكنجة نامرئي"پرده برداشتن از اشكال - 15   

  

  آن تن200 تقريباً كه – زنداني 450يا 400 حدود درون پنجره بزرگتر كه به مركز دايره امتداد داشت ، در
دگروال صاحب . در حالي كه از شدت درد بخود مي پيچيدم  . محبوس بودند -ارتباط داشت  "حزب وحدت "به

مي گويند هيئت ها از هر پنجره اي كه بازديد مي كند .  در پنجره مقابل  هيئت  ها داخل شده است " :گفت 
ي مي كنند ، نمي توانند مشكالت  هاي زندان كه آنها را همراهخاطر بودن آمر اطالعات و قومندانكسي به 

. گفتم كاش در پنجرة ما بيايند .  به حال زندانيان ندارد  آمدن هيئت ها كدام  مفيديتي. اصلي شان را بگويند 
به سبب بيدارخوابي شب گذشته ، مدتي حالت نيمه خواب . تابليت مسكن  اندكي از شدت دردم كاسته بود 

. ادامة چنين حالت سر و صداي گنگ آهسته آهسته مرا متوجه ساخت در . نيمه بيداري به من دست داد 
 اظهار كرده بود كه مشكلي  ،آنان ابراز خوشي نمودهيك زنداني از آمدن . هيأت به داخل پنجرة ما آمده بودند 

 .گفت و گويشان شان رو به اتمام بود [*]   را رفع مي نمايد قومندان صاحب هرگونه مشكالت شان. ندارند 
 دگر وال ": از دگروال صاحب پرسيدم  . دگروال صاحب و ديگران به گپ و گفت متعارف هيأت  گوش مي دادند

حالي مي خواهند كه از .  هيئت ها آمده كسي چيزي نگفت ":  وي به آرامي گفت  ."  ؟صاحب چه گپ است
   . "اتاق خارج شوند

رجريان نوشتن جمالت باال در مورد حضور هيأت  هر گاه بنويسم كه د،  گرامي  شايد تعجب نماييةخوانند
 قلب پردردم از شدت نفرت و  ، سه دهه سپري شده )در ذهنم( كه از خطور آن واقعه در پنجرة ما ؛ همين حاال

  .انتقام ازآن تيم مزدوران پاچه سرخ روس پرست به ضربان افتاده است 
 در جريان درد شديد و غير قابل تحمل ،  ، به هر رو ، من كه در ساعات پيش از آمدن هيأت به پنجره

فريادم را در گلو خفه ساخته بودم ؛ آرزو مي كردم اي كاش در زير شكنجه هاي وحشيانه مستنطقين شرف 
تصميم قاطع و بي چون چرا گرفتم كه مانع برآمدن . باختة خاد از بين مي رفتم و به چنين حالت نمي افتادم 

   با خنجر زهر آگين اعتراضات ،، از پنجره شده  ناموس فروشان خلق و پرچم و خاد ندتيم جنايتكاران پايه بلند با
  

  
 چنين اشخاص يا از روابط اطالعات بودند و يا كساني بودند كه نمي خواستند بعد از رفتن هيأت - [ *] 

شرايطي كه خاد در .  دسيسه  مسؤولين زندان بر ضد خود  باشند و از اين ناحيه صدمه ببينند منتظر توطئه و
بر زندان خدايي مي كرد ، زماني كه هيأت از اتاق ها بازديد مي نمود، جواسيس نا شناخته قبل از آمدن آنان 

 اگر كدام زنداني در برابر هيأت بي موجب شكايت كنند باز نتيجه ": تبليغ مي كردند كه قومندان بالك گفته 
يأت از اتاق ها ديدن مي كردند مسؤولين زندان هركي را كه   و زماني كه ه"... ديدند ) _خواهد(اش را  خات 

لب به سخن باز مي كرد ، با چهرة درهم وچشمان از حدقه برآمده به طرف اش نگاه مي كردند و با چشم و ابرو 
به آنان مي فهماندند كه متوجه حرف هاي خود باشند كه هيأت  رفتني هستند ؛ اما شما و ما در زندان ماندني 

  ...] .ئيدني هستيم و پا
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ن خونين  سوسيال امپرياليزم شوروي را ـ اين گرگان دهكينركين و پر از چ قلب  ،حق زندانيان آزاديخواهبر
  .بدرم 

 اصلي قفس ة ، تا بعد از عبور از آن ، وارد قفس فرعي شده از درواز بودند رسيدهآنها نزديك دروازه پنجره
 در بند و زنجير باداران سوسيال از ديدن هزاران تن آزاديخواة  پيچيده در پنجرة هاي بعدي رفته خارج شوند و

 كه [از تصور از دست دادن چنين لحظة نادر و بسيار حساس و مهم . امپرياليست شان احساس غرور نمايند 
 - خشم آگينم مبادا نتوانم از حالت افتاده در بستر ، به پاخيزم و آنها از پنجره خارج شوند و نتوانم با شالق فرياد

 شرف  مزدورانآن وجدان روس پرست - كه در واقعيت صداي درد و زجر هزاران زنداني در بند و زنجير بوده
 ؛  ] درگلويم خفه ماند از زمان زودگذر در چنين برهه اي برحق را شالقكش نمايم و نكند كه آن فريادباخته

تار و پود وجودم رو به كرختي مي  دويد كه پنداشتم ر نا اميدي و بد بياري در سراپاي وجودم چناندفعتاً زه
با آواز بسيار بلند كه .  عجيبي مرا از جايم بلند كرد و برپا ايستاده نمود  با شتاب ،نمي دانم كدام نيروي . رود

  : خشم و كين شديدم را نسبت به دولت دست نشانده به وضاحت نمايان مي ساخت ؛ چنين گفتم 
  . » ... گپ هاي اصلي گفته نشده ! ه خارج نشويد از پنجر!  ببخشيد « 

 با تعجب سرش شان را به طرف عقب برگرداندند -  از شنيدن چنين فريادي با صالبت - تمام اعضاي هيئت 
بعد ازمكث كوتاه به طرف داخل قفس برگشتند ، تا ببينند گوينده كيست ، چه ميخواهد ، گپ هاي اصلي . 

  .كبارگي بر پنجره  مستولي شد خاموشي عجيبي به ي. چيست ؟ 
 توخي در چنين حالتي كه دارد ، از جايش برخاسته ، با صداي بلند هيأت  را  ،هيچ زنداني فكر نمي كرد

رفيق رحماني دور تر و داكتر احمد علي در نزديكي وي و دگروال صاحب در پهلويم ... .  مخاطب قرار دهد 
ران متعجب هر چه زودتر به پايان برسد ، در يك لحظه زود گذر تصميم براي اينكه انتظار مزدو. ايستاده بودند 

از  .  وطنفروش بدانند با كي طرف هستندگرفتم اولتر از همه خود را معرفي نمايم ، تا سردسته هاي جنايتكار
   : همين سبب خود را چنين معرفي كردم 

سازمان به خاطر عضويت در يك . بودم كارمند وزارت تعليم و تربيه .  تخلصم توخي است  ، نامم كبير"

 هر  .زندانيان شكنجه مي شوند. در اين زندان  شكنجه وجود دارد .  محكوم شده ام  ابد حبسبهكمونيستي 

    ." روزه شكنجه مي شوند

 يكي از آنان  .شدند  دچار حيرت- "عجيب" به زعم خود شان -  بي سابقه تمام  مزدوران از چنين حرف
در نقش كسي كه به عدالت اجتماعي باورمند بوده ، اهليت حقوقي زندانيان را رعايت مي نمايد ، ش قبل از سوال

 مخاطب قرار "يـآقاي توخ " و يا " توخي صاحب "را به نام  ـم،  تظاهر به فرهنگ دموكراتيك صحبت نموده
   ."چطور در اينجا شكنجه وجود دارد ؟  ! توخي صاحب " : تـ چنين گفداده

نده گرده به نيروي استحاله كرده بود كه مرا وا مي داشت تا  با صداي  چيغ گونة يك معترض  درد كش
توگويي از تريبوني بدون  بلند گو صدايم را به سمع شنوندگان مي رسانم ؛ به . سخت خشمگين  گپ بزنم 

  :  پرداختم ناموس فروختهجواب مزدور پاچه سرخ 
ي هست ؛ اينوع شكنجه نامرئي است ؛ مگر ماهيتاً قرون وسطايي واقعيت عين.   بلي ، اين دروغ نيست "

  ."... است 
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 مزدوران كه از شنيدن  اين جمالت تكان خورده بودند ، با چهره هاي  گرفته ، به حرف هايم جداً توجه 
ر با استواري د.  " شكنجه نامرئي يعني چه ؟ ":يكي شان بي حوصله شده حرفم را بريده پرسيد . مي كردند 

  : جوابش گفتم 

. دندان  محبوس را با انبور مي كشيدند .  در گذشته ها با كشيدن دندان ، زنداني را شكنجه مي كردند «

 امروز ، در ؛ مگردهنش را خون و خون آلود مي نمودند ، داد و فرياد و چيغ و فغان شان را بلند مي كردند 

 زنداني را  بيشتر از آن زمان شكنجه مي دهند ؛  ،افتههمين زندان ، اين شكنجه در شكل نامرئي اش تداوم ي

 وقتي كه  به سرباز دهن دروازه مراجعه كردم كه مرا به  ،به گونه مثال  چندي پيش به درد دندان مبتال شدم

همان شب را از شدت درد تا به صبح  نتوانستم . شفاخانه ببرد ؛ وي با بهانه اي از بردنم خود داري نمود 

در ... . ر مانده ام چند نفر متوجه شدند كه به خاطر درد دندان بيدا. درگوشه اي پنجره  قدم مي زدم . بخوابم 

به مشكل غذا خورده مي . دو و يا سه روز  درد شديد دندان را تحمل كردم .  سر باز بهانه كرد روز دوم باز

ادند كشيدن دندان آنان شايد از چند درگذشته كه زنداني را شكنجه مي د. توانستم كسي مرا نزد داكتر نبرد 

در . دقيقه بيشتر به طول نمي انجاميد ، در حالي كه در اين زندان اين شكنجه تا يك هفته هم دوام مي كند 

صل در ا.  وانمود مي شود " احضارات " و اتفاقاً "نيامدن داكتر"، اتفاقاً "نبودن برق "ظاهر علت اش اتفاقاً 

به ده ها زنداني با اين درد مبتال مي شوند و با .  شكنجة نامرئي زنداني ةي ادامست برااين اتفاقات بهانه اي ا

قسمي كه در شب گذشته از شدت درد . ديروز گرده ام را به شدت درد گرفت .  اين طريق شكنجه مي شوند 

امروز صبح از . د  و سرباز مرا به شفاخانه نبردن"باشي پنجره "با وجود چنين درد شديد . نتوانستم بخوابم 

. موضوع را به سرباز  و باشي اتاق گفتند . تعداد زيادي زندانيان از مريضي ام خبر شدند . گرده ام خون آمد 

به سادگي گفته مي . شكنجه گر اين نوع شكنجه در ظاهر معلوم نمي شود .  آنها بهانه كردند كه داكتر نيامده 

 ؛  اگر اين شكنجه " احضارات است " ، " نوبت فالن بالك است" ،  " داكتر نيامده"، "برق نيست ": شود

 قرون وسطائي  نيست پس چيست ؟  اين حق انساني يك زنداني است كه مسؤوالن زندان مكلفيت دارند از

 و يا تابليت  مسكن داكتر زندان مي تواند زنداني را از اين همه شكنجه با يك امپول. دردش جلوگيري شود 

مسؤولين زندان به بهانه هاي مختلف عامدانه مانع تسكين  درد  طاقت فرساي زنداني مي شوند برهاند ؛ ولي 

يك مثال ديگر مي دهم ، پنجره هاي . ، سعي مي كنند درد هاي كشنده وطاقت شكن زنداني تداوم يابد 

پنجرة شان  آب منزل دوم ، سوم و چهارم  ظاهراً به خاطري كه فشار آب  به حدي كافي نيست كه به نل هاي 

برساند ، تمام آنها در همان يك ساعت تفريح با سطل هايشان به مثلث مي روند به عوض گرفتن هواي تازه و 

و سطل هايشان . قدم زدند و گشتن در صحن مثلث ؛ به دور نل يخ زدة آب حلقه مي زنند ، تا يخ آن باز شود 

 هايشان را پر و يا نيمه پر نمايند ، ساير زندانيان به چند نفر ، اگر موفق شوند سطل.  را از آب پر نمايند 

خاطري اينكه سرباز با گل فلزي كمر بندش بر سر و روي و چشم و گوش شان نزند ، با سطل هاي خالي به 

زندانيان زيادي مورد لت و كوب سربازان قرار گرفته اند و عده اي هم صدمه .  پنجره خود بازگشت مي نمايند 

 قسمي كه خون از گوشة  ، چشم يك پيرمرد را سرباز باگل كمربند زخمي كرد ،د روز پيشچن. ديده اند

ببينيد من در وزارت  . شما تحقيق كنيد اين غلط نيست . او را كسي به شفاخانه نبرد . چشمش جاري شد 

 ":گفتم معارف افغانستان به سمت مامور رسمي كار مي كردم بعداً  اشاره به دگروال صاحب شكور نموده 

رستم  ": بان افغان ملتي عالوه نمودم  با اشاره به صاحب منص"اينها دگروال وزارت دفاع افغانستان بودند 
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ما .  در اين پنجره داكتر هم هست  ،خان جنرال هست اكثريت رهبران افغان ملت جنرال و يا دگروال هستند

بيني و . با كمربند سرباز شالق مي خوريم هر كدام به خاطر پر كردن سطل هاي خود از آب نل ، در مثلث 

بعد از طي نمودن زينه هاي چهارمنزل سرباز با كمر بند خود ما را . روي و دهن ما خون و خون آلود  مي شود 

ن اگر شكنجه اي. چون گله هاي حيوانات مي زند كه زود زود به پنجره هايتان برويد كه نوبت ديگران است 

در بالك دوم نه تنها به قلت آب مواجه بوديم ، بلكه از كمي تعداد تشناب . ت  چيسقرون وسطائي نيست پس

زجر و شكنجه زياد را تحمل مي كرديم ، تا اينكه ادارة زندان بعد از اعتصاب به اين مسئله توجه كرد و آب 

 رفع نمي كالت را مي داند ، چرا آنراـقومنداني همه اين مش. ت ـال ساخـوم را فعـنل تشناب هاي منزل س

   .»كند ؟ 
 به همين سه موضوع كه به طور سمبوليك گوشه اي از  تداوم شكنجه در زندان را برمال مي كرد ، اكتفا 

 شما  از صاحب منصبان عالي ": نموده در پايان به زندانيان افغان ملتي درون پنجره اشاره نموده  اضافه كردم 

 جنرال ها و دگروال هاي زنداني شدة حزب  ."...ه قرار است رتبه وزارت دفاع كشور بپرسيد كه واقعيت از چ
افغان ملت  كه از طيف چپ انقالبي خودشان را باالتر مي پنداشتند و به مسلماني خود مي باليدند ، ابراز 

 آن هم با لحن خشن و آگنده از خشم ، " چپ بي خدا "واقعيت هاي مدهش ، روشن و ناگفته از زبان يك 
قد بلند و بسيار ) جنرال رستم خان( صاحب منصبي شان برخورده بود  كه بزرگ آنان مرحوم چنان  به غرور

وي خود برخي مسايل و ... . توخي صاحب كامالً درست مي گويد : فربه از جايش  بلند شده  چنين گفت 
اده شده چيزي  از رهبران افغان ملت ايستبه دنبال وي يكي ديگر. مشكالت خورد و ريزه ديگر را  بيان كرد 

 صداي  اعتراض شان را بلند وشه و آن گوشه قفس زندانياني دردمند برخاستهدر پي آن  از اين گ. هاي گفت 
براي اينكه هيأت را از اتاق بيرون  ( سر انجام آمر اطالعات كه اين وضع توهين آميز را تحمل نتوانست . كردند 
و  شكسته روس با غرورِ"پاچه سرخ "مزدوران  .  " ...مي كنيمما به تمام اين مسايل توجه  ": ، گفت ) نمايد 

  . ما را ترك گفتند ة پنجر،  شده وجدان شالق كش
 .ه سرعت در ساير پنجره ها پيچيد  ب،صداي اعتراضات در برابر مزدوران بلند پايه دولت دست نشانده 

 "يچگاه آرزو نداشتند  چپ انقالبي  و در پيشاپيش آنان گلبديني هايي كه ه ، بخصوص اخوان مكتبي ،اخوان
  .  در زندان  پيشگام واكنش ها و اعتراضات و اعتصابات باشند  در همين مورد به گفت و گو پرداختند "شعله اي 

به تمام زندانيان اداء  شمه اي از دينم را نسبت  ،بعد از خروج جنايتكاران ميهن فروش احساس كردم

  فرو رفته بود  وطن فروشان فرومايهم درست به قلب چركين و پر از كين آن پيكان زهر آگين كلمات.كرده ام 

  .خودم  را سرشار  و بي خيال يافتم . 

شماري .  زندانيان پيرامون آن جر و بحث  هاي راه انداخته بودند .در اتاق موضوع تازه اي مطرح شده بود 
 تعدادي  هم  دلسوزانه به من نگاه مي گردند ؛ زيرا .از زندانيان با نگاههاي تحسين آميز به طرفم مي نگريستند 

در هر صورت بيادم نمانده عصر آن روز  .دانستند  جنايتكاران چنين اعتراضاتي را بي جواب نمي گذارند  كه مي
  . اثرش را گذاشته كم شده بود  ، دواي مسكن قويانتي بيوتيك ودرد به خاطر . و شب  اش چگونه سپري شد 

كاش .  به آنسوي كرة خاكي  پناه برد  با ترس و لرز ، از هيبت  نيزه هاي زرين سپيده دمهيوالي سياهي

 و را به آتش مي كشيدصفير نيزه هاي آتشين طلوع را كسي مي توانست بشنود كه چسان بال و پر سياهي 

  .صبح روشن را نويد مي داد 
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زندانيان كه روي شم . ره باز شد مصروف صرف چاي صبح بوديم كه دروازة پنج. صبح روشن فرا رسيد 
.  به انتظار نشست ، همه به طرف دروازة پنجره چشم دوختند دمبارزاتي شان دريافته بودند ، پي آمد هايي را باي

ثور  7يك سرباز قوي هيكل و كوتاه قد خلقي كه بوي خون پاك هزاران تن قرباني دورة منحوس كودتاي ننگين 
در پي آن دو يا سه سرباز ديگر . يف اش بيرون مي شد ، از دور نمايان شد  از سر و گوش و دهان كث1357

 به مجردي كه داخل قفس اصلي شد ، هم زنجيران متوجه دهان وي  ،آن جالد كوتاه قد. داخل قفس شدند 
 توخي صاحب كااليته جمع كو ":  ما ديده چنين گفت ةجالد خلقي به طرف دير.  شدند كه چه خواهد گفت 

من كه توان جمع كردن اسباب و اثاثيه . چنين جمله اي بر تمام زندانيان اثر ناگوار نمود  . " اينجه برويم كه از
 بدون آنكه از رفقا و دوستان بخواهم كه كمكم نمايند ، آنها به سرعت  اسباب و اثاثيه ام را جمع  ،ام را نداشتم

اه رفتن برايم درد ناكتر بود ، با آنهم  با قامت افراشته راه با آنكه  به خاطر درد با قامت راست ، ر. و جور كردند 
زماني كه . شماري از زندانيان قفس ما ايستاده شده با من خدا حافظي كردند . باريك ميان توشك ها را پيمودم 

در صحنه اي را كه . از پنجره فرعي  مي برآمدم ، نمي دانم چه انگيزه اي سبب شد كه به عقب نگاهي بيندازم 
به خاطر خدا حافظي ) حتا مخالفين چپ انقالبي هم ( تمام زندانيان پنجره . ذهنم خطور نمي كرد ، اتفاق افتاد 

از ديدن . و تعداد زيادي از آنان تا دهليز مقابل دروازه اصلي مرا همراهي نمودند . با من ايستاده شده بودند 
  .خودم را  بسيار پرتوان احساس نمودم . د  درآم نيروي در سراپاي وجودم به جريانچنين صحنه اي

به به استثناي پنجره اي كه اين قلم را از آنجا [  ؛ "زون"دو اتاق در ،  "پنجره"با الهام از عكس العمل اين 
، زندانيان آن دو  مها اطالع يافتكه بعد  قسمي.  دندش  و بر پايي اعتصاب تدارك در فكر  ]اتاق جزائي بردند

  ةه به  پنجرـمن جمل"   6بالك "اعتصاب به . زندان را وادار به پذيرش خواسته هايشان نمودند لين ؤو مساتاق
 مرگ به " ساله با شعار هاي 15 تا 8تن زنداني خورد سال  از ... حدود .  هم سرايت  نمود " خوردساالن "

 " و "! ارمل وطن فروش  مرگ به ببرك ك" ؛ "!   مرگ به خلقي هاي خاين و جالد" ؛ "! روسهاي متجاوز 
خود به سان ة خلقي ها با همان وحشيگري خلقيان.  ، آن بالك را به جوش و خروش  آورده بودند " ...مرگ بر 

تحقيقات .  پلنگان  گرسنه و تشنه  به اتاق آنان  يورش بردند و نونهاالن خورد سال را به خاك و خون كشيدند
 هاي "كوته قلفي".  روز بدون وقفه ادامه داشت 45، تا  ازان اين اتاق ماوراي وحشت  و بربريت  پيشتة و شكنج

  . آنان گرديده بود ةجايگاه شكنج"  6 بالك "  ، متروك و نمناك ، متعفن و مملو از حشرات تنگ و تاريك
بخصوص خادي هاي فرومايه بگويند كه گويا من به زبان ،  اگر دشمنان طبقاتي ما  ، گراميبلي خواننده

  زنداني تن200اضافه از .  پشيزي به گفته هاي آنان ارزشي قايل نيستم ؛ره قضايا را به تصوير كشيده ام اسطو
 اين تنها من نبودم  كه در يك برشي از زمان چنين عكس العملي را در برابر .در همان پنجره حضور داشتند 

 طيف چپ انقالبي هم بوده اند كه در  رفقاي ديگري از؛ بلكهجالدان خلقهاي افغانستان از خود نشان دادم 
مقاطع معيني با  قاتالن آزاديخواهان در درون تنگناي زندان به مصاف پرداخته آنان را خرد و زبون ساخته بودند 

آن تذكر داده شده و  ، كه در جلد اول و بخشهاي ديگر خاطرات زندان در مورد ؛ مثال هاي در زمينه وجود دارد 
  ◙.   شد ر داده خواهد در آينده  نيز  تذك

  

       وم ـد سـان جلــايـپ


