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ه جنايات  ـافشاي بي رحمان

 سوسيال امپرياليزم شوروي
و خارج  در زندان پلچرخي

ا بمقايسه آن  از آن  و
دان ـزن  در امريكا جنايات

 ق و عرا تان ـفغانساهاي 
ي ـامر خوب آن، وخارج از

در جهت ارتقــاي  ت ـاس
سياسي مرد م سطح آگاهي 

افغانسـتان و  برپايي  يك 
 مترقــي و مردمي ةارزمب

علـيه تجـاوز  امپريالـيزم 
  .جنايتكار امريـكا و شركاء 
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     به جـاي مقـدمـه
  

از رفقاي گرانقدر ، دوستان عزيز و خوانندگان محترم كه از انتشار جلد اول 
 اينجانب استقبال درخور توجه نمودند ؛ بدينوسيله ابراز امتنان و  نخاطـرات زنـدا

  .سپاس بي پايان مي نمايم 
ش مي باشد ؛ قبالً در كه مشتمل بر پنـج بخـ) جلد اول  ( "خاطـرات زنـدان"

  و  "پيام فدايي"و org.payameazadi.www "پيام آزادي"وب سايت هاي

com .siahkal.www://http)  منتشر شده ؛ " بابا "و ) چريك هاي فدايي خلق ايران 
  .فته است همچنان به صورت كتاب ، چاپ و در دسترس عالقمندان قرار گر

نشر جلد  درد و شريف كشور از رفقاي مبارز و دوستان گرانمايه و خوانندگان با
 چنان به گرمي استقبال نمودند كه بر توانمندي و نيروي اين " خاطرات زندان "اول

جا دارد كه در همين . قلم در امر تداوم نگارش بخشهاي ديگر خاطرات زندان افزودند 
اين نويسنده ، شجاع . امي داكتر ميرعبدالرحيم عزيز ياد نمايم ارتباط از انديشمند  گر

 روز هاي تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تا هم  اكنون اولينو مبارز از 
كه بار ديگر  مردم و كشور توسط امپرياليزم جنايتكارو غارتگر امريكا و شركايش به ( 

 وافشاء گري به خاطر رهائي ميهن از ، درامر روشنگري) خاك و خون كشيده شده 
چنگال متجاوزين و وطن فروشان  خلق و پرچم و خاد و  باند هاي جنايت پيشه و 
رهزنان اخواني و شبكه هاي اطالعاتي كشور هاي امپرياليستي آثاري زياد نوشته اند ، 

 مقاله و با گام هاي استوار و قلم توانا در اين راستا رزميده ، و طي سه دهه ، ده ها
 -پژوهشي ، تحليلي و افشاء گر شان منتشر شده ، همچنان مطالب مهم سياسي 

اطالعاتي را در رابطه با رخداد هاي خونين افغانستان ترجمه نموده و به دست نشر 
 اينجانب "خاطرات زندان"يك نوشته شان در رابطه با انتشار جلد اول . سپرده اند 

 "درپورتال ) 11/11/2009(به تاريخ  ) " توخي خاطرات زندان كبير"( تحت عنوان 
همچنان نقد و نظر داكتر صاحب عزيز .  منتشر شد " آزاد افغانستان - افغانستان آزاد 

 "[  از رحيمه توخي ، تحت عنوان " خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي "بر 
ز يك خانم  خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي يك اثر ماندگار اما دلخراش ا

  در همان پورتال 2010/  5/ 30به تاريخ  ] "مبارز و انقالبي محترمه رحيمه توخي 
به دست نشر سپرده شد ، كه شماري از  خوانندگان با درد تقاضاي دستياب نمودن 
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 "داكترصاحب  مير عبدالرحيم عزيز  تعدادي از كتاب . آن اثر را از وي نمودند 
 را از ناشر آن به دست آورده آنها را طور رايگان به "خاطرات هشت سال پايوازي 
رحيمه توخي و من از نويسنده فروتن ، ژرف انديش و . دسترس عالقمندان  گذاشتند 

( شناخته شده كشور داكتر صاحب عزيز به خاطر نوشتن نقد و نظرش بر كتاب 
ز امتنان و و زحمت توزيع آن  به عالقمندان ؛ ابرا )  "خاطرات هشت سال پايوازي "

قدرداني  نموده ، در امر خطير مبارزه بي امان عليه دشمنان مردم و كشور برايشان  
  .توانمندي و توفيق بيشتر از پيش مي خواهيم 

  :  اينك قسمتي از نقد و نظر شانرا در اينجا نقل مي نمايم 
 ني از مبارزيكي ،ي  توخري كبي آقاي بقلم توانا خاطرات زندان پلچرخي«

  آقاي توخي  ...ي  به رشته تحرير در آمده   شوروسميالي جنبش چپ ضد امپريبانقال
 ي من توانمند...  به اعدام  گذشتاندني منتظرة خانرهي را  در آن ذخيروزگار سخت

 و فشار ها و زجر امي ا  كه باوجود گذشتنمي بي مني را دري توخي آقاي و دماغيفكر
 زندان را با وقايع  ترين و دردناكنيكه  مهمتر، توانسته است    زندانيو شكنجه ها

 يلف مبارز بخوبمؤ حاتيتوض... « ؛  » اوردي كاغذ بيروه  روان باني و بوهيش
 به يخاد - ي پرچم -ي خلقماني است كه دژخي انسانري بكار برد روش غةنشاندهند

ها منهدم  مقاومت را در آنية تا روحكردندي شان بر مردم اعمال ميران روسا باديةتوص
 و بي  زجر و شكنجه، فرل،يبكار برد چال و ح.  دن سرانجام نابود شان سازايسازند و 

 هشتاد  بود كه امروز هم نوع ة در دهي شوروة عملكرد نظام دست نشاندء جزديتهد
در  " و حقوق بشريدموكراس" مي تعمة به بهانكاي امرسميالي آن توسط عمال امپرگريد

  حقوق بشر ازطرفي بيسازمان ها. شوديستان بكار برده م مخوف افغانيزندان ها
 شان پرده برداشته ي و نوكران داخلانيكائير املهي وحشتناك بوساتيارتكاب جنا

 ي پي توخي آقاي و دشمن شكنيمرديشما  خوب به پا!  هناني مهم« ؛ »  .است
 و مقاومت يداري پاية هم نتوانستند روحي و پرچمي انسان كشان خلقاحت ؛ كه ديببر

  از ي نمونه اي توخي روش آقانيا.   سازندميدار به تسلا بشكنند و او را ويرا در و
 وجب كي وطن كردند و اموس ني است كه جان و خون خود را فدايني راستونيانقالب

 ».  عقب نرفتندشي خوي و راه مبارزاتي انقالبي هايهم از جانفشان

كه در قبال افشاء جنايتكاران متجاوز به و منتقد پژوهشگر با پذيرش مسئووليتي 
 :كشور تعهد مندانه متقبل شده است ؛ در اخير نقدش چنين مي نويسد 

خاطرات   كتابي اصلتيفي، از ك  متعددي آرزو ندارم با  نقل قول هامن«  
اما .   خود را به خورد هموطنان بدهميابي  ارزةوشي  بكاهم و ي توخريزندان كب
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 ي با ارزش آن پاتي كتاب  را باز كنند،  به محتوني ما اهناني ممعتقدم كه اگر هم
 دي باتيدر نها.   مطالعه  خواهند كردا تمام آنري و با دلچسپريخواهند برد و تا اخ

 يگري محكم دـة ضربكي ـي توخريخاطر نشان سازم كه كتاب خاطرات زندان كب
 ضد تي و هودي آيم فرو  ي خاد- ي پرچم- ي فروشان خلقنهياست كه بر فرق م

 .»  . كندي از گذشته افشاء مشي روس را ب نشانده نظام دستيمل

خاطرات  زندان ) بخش ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم و دهم  ( بخش هاي بعدي 
 بر قرار "پيام فدايي" و " پيام آزادي"از مدت ها قبل بر روي صفحات وب سايت 

خاطرات ") جلد دوم (  ايلمجموعه منتشر شدة مذكور در يك ف. گرديده است 
.  را احتواء نمود كه آنهم از طريق هر دو وب سايت فوق پخش گرديده است "زندان

  . ومتعاقب آن درشكل كتاب  چاپ و به دسترس عالقمندان قرار داده خواهد شد 
، خطا ها و  ) "خاطرات زندان"( جلد دوم ) ششم الي دهم (  در بخشهاي 

 به خاطر رفع اين نقيصه و بعضي نكات تحرير   شد  ،كمبود هايي تايپي  مشاهده
ناشده  كه در ابتداي نگارش خاطرات زندان  ياد مانده ها و ياداشتهايم را بنا بر معاذير 

 از اولويت بر خوردار ، تا آنچهصحي به دو بخش مهم و مهم تر تقسيم نموده بودم 
سل جوان كشور كه در آن است هر چه زودتر به دسترس هموطنان  قرار بگيرد ، تا ن

شرايط دهشتبار نمي زيستند ، بدانند كه خلقي ها پرچمي ها و خادي ها چه 
زندان تكميل گرديد و در سايت وقتي كار جلد اول و دوم خاطرات . جانوراني بودند 

 به دسترس خوانندگان گرامي قرار داده شد ، "پيام فدايي" و "پيام آزادي" هاي
ر عليه اين قلم  تبليغات  تا بي از تسليمي ها را  واداشتندده امسئوولين خاد ، ع

 و عده اي ديگر به خاطر حفظ ظاهر و ديد انحرافي ايدئولوژيك مغرضانه به راه انداخته
 سياسي كه گويا نوشتة من در مورد آنها نادرست  و داوري ام در مورد شان  نا وارد -

ا بپوشاند و كارنامة ننگين  داخل است ، تا بدين وسيله از يك طرف ضعف هاي خود ر
زندان خود را مخفي نگهدارند و از جانبي ديگر براي جالدان زندان و خاد آبرو كمايي 

 كه اگر تسليمي هايش ضعف هاي خود را پايداري ،كنند تا هدف خاد بر آورده گردد 
ه وانمود كنند و قسمت هايي را كه در مورد آنان و كارنامه هاي  ننگين شان نوشت

 ساقط سازند ؛ خاد و مسئوولين زندان تمام كتاب را زير " اعتبار"شده است ، گويا از
سوال ببرند كه گويا آنان شكنجه گر نبوده و برخورد شان با زندانيان كامالً  انساني 
بوده است ، لهذا ناگزير گرديدم  كه در پارة موارد به تشريح و توضيح جزئيات بپردازم 

واردي وجود داشت كه تفسير بيشتر مي طلبيد ؛ روي اين منظور  كه در هر دو جلد م
 تمام بخشها را با ياد داشت هاي زندانم  مقابله  ،به خاطر رفع كاستي ها و كمبود ها
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آن بخشي يادداشتها كه در ابتداء  به نشر نرسيد ، جزئياتي را در خود داشت   .نمودم 
و  ] 5 -  1بخش [ منظور جلد اول روي اين . كه از آن به سادگي نمي  شد گذشت 

  . را دوباره خواني و تصحيح و تكميل نمودم ] 10 -6بخش [ جلد دوم 
 " جنبش دموكراتيك نوين افغانستا ن "خوشبختانه يك تن از رزمندگان دلير 

قبول زحمت فرموده ، نه تنها در باز ) احمد پوپل ( دوست فروتن و رفيق گرانقدر 
مسئووالنه سـهم گرفت ؛ بلكه كارتصحيح و ) جلد دوم ( اري خواني ، تصحيح و ويراست

 جلد اول را نيز به اتمام رساند كه چندي قبل در وب -  تجديد چاپ -ويراستاري 
  .  منتشر گرديد " آزاد افغانستان– افغانستان آزاد " و پورتال "پيام آزادي"سايت 

 پربارش  مبارزاتي و در خور ياد آوري است كه اين رفيق گرانمايه  مدتي از عمر
، در زير شكنجه هاي  را در زندان هاي وزارت داخله ، صدارت و زندان پلچرخي

 برادر  ،با تأسف زياد. وحشيانه خلقي هاي كودتاچي پيروزمندانه سپري كرده است 
 كه  بعد از فراغت از فاكولته اقتصاد و مدتي كار در وزارت -) حميد پوپل ( مبارزش 

 امين  توسط جالدان  اكسايي -ر مبارزه سازمانيافته عليه دولت تره كي ماليه ، به خاط
پرچمي  - گرفتار گرديد ، و در جريان تحقيق  توسط مستنطقين شكنجه گر خلقي 

چنان وحشيانه شكنجه شد  كه قلب پرآرزويش در جريان شكنجه از حركت باز ماند و 
و حماسه آفرين جنبش انقالبي به جاويدانگي پيوست ، ياد اين مبارز تسليم ناپذير 

  ! كشور گرامي باد 
 اين قلم  مغاير ميل و رغبت رفيق ارجمندم احمد پوپل ، در رابطه با وي ، و 

به هر رو ، به خاطر اين همكاري رفيقانه . برادر زنده يادش در اين جا تذكراتي دادم 
 -  "ت زندانخاطرا"در امر نشر  تجديد چاپ جلد اول و تجديد چاپ جلد دوم كتاب 

  .   رفيقانه از وي ابراز امتنان مي نمايم -كه يـاد آوري آن را در اينـجا الزم نمي ديد 
   

  : يك رفيق طي بحثي اظهار داشت 
  

دوكتور حسين بهروز  در رابطه با داكتر   ) 2009 جون 4مؤرخ (  نوشتة « 
 "درسايت ) عت آزاده اي بر بلنداي معرفت و شجا( عبدالرحمن محمودي فقيد به نام 

 ": در اخير نوشته وي چنين آمده  به دست نشر سپرده شده  ، "دانش نامه ي آريانا 
توفاي ديگري محتوي عدم مراعات حقوق بشر س رسالة م)داكتر محمودي فقيد  ( وي

در افغانستان در محبس نوشته بيرون فرستادند هنگامي كه نكسن معاون رئيس 
كه در نمايندگي سازمان ” ماگه رحماني“عوت بود مادر جمهور امريكا به افغانستان د
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كردند اين نبشته را در شب مهماني نكسن در آن سازمان  ملل متحد در كابل كار مي
حال همين نوشته را يك شخص خود غرض و مفتن  در يكي از  . " وي رسانيده ب

اذهان نسل به منظور ايجاد آشفته فكري در ) در رابطه با بحث هاي خود ( سايت ها 
 اگر " مادر ماگه رحماني "نو منتشر نموده است ، رفقا از شما مي خواهند تا درمورد 

  »ميسر باشد قدري بيشتر بنويسيد  
  بهبه بخش هشتمبا تشكر از ياد آوري اين رفيق همرزم ، پژوهشگران ارجمند لطفاً 

  .يند مراجعه نما ...  )  ،"مادر ماگه رحماني"  واقعيت-11 (متن عنوان 
  :ياد آوري الزم 

) تلويحاً در نوشتار، يا تيلفوني و يا با پيام شفاهي ( به چند تني كه  به اشكال مختلف 
خاطر نشان مي  مورد تهديد قرار داده اند ، "خاطرات زندان"اين قلم را به خاطر نشر 

ر رفقـاي و سـاي) نوعي ( كـاروان پر تـوان و پر بـار كـار و پيكار مبارزاتي من :سازم 
 بي هراس مي -  چون گذشته ها -همـرزم ، كوره راه هاي پر پيچ و خم مبارزه را 

 كه افشاء بي امان و بي -هيچ  پـارس و قـوله اي سـد راه مبارزاتي مان . پيمايد 
رحمانه  خلقي ، پرچمي ، خادي ، عوامل المخابرات العامه ، تسليمي هاي  بي حيا و 

ون آلود جالد خاد را در زمان رياست جمهوري اش ماية كه بوسيدن دست خ[ رسوا  
، و نفوذي هاي تا كنون افشـاء  نشده در داخل جنبش ] سرفرازي خويش مي شمارند 

چـپ انقالبي كشور ،  و ساير جنايت پيـشه هايي كه درحـوزه  فرهـنگي با گفـتار و 
به سر باندي قـلم ، و يا مستقيماً در خدمـت ماشين جنگي امپرياليزم جهاني 

امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريـكا  قرار دارند  ؛ همچنان آناني كه از راديو هاي 
ستايش  نموده و  عدالت اسالم"  به اصطالحامپرياليستي به فريب مردم پرداخته از

تجاوز قواي ايساف را بر افغانستان قانوني خوانده آنرا مورد تأئيد قرار مي دهند و به 
اين قلم  مذبوحانه تالش  ) "خاطرات زندان " ( " بي اثر ساختن "اصطالح خاطر به 

       ◙. مي ورزند ؛ نخواهد شد 

  كبير توخي                                                          
   )  ] 2011جنوري 14( تاريخ انتشارقبلي                    [  
  ) ] 2012 جوالي 16(  شارفعليتاريخ انت                   [  
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    نقد و نظر علي مشرف از با تشكر
   مبارزو رفيق دلير  اين

  
 من نويسندة  به جاست ، هرگاه تذكر بدهم كه

فهم  ناكافي ام از فن  .حرفه اي و چيره دست نيستم 
از  است ؛  بوده هابا كمي ها و كاستي نگارش ، توأم

م را خاطرات زندان جلد اول همين سبب بخش هاي از
پژوهشگر مسايل اين رفيق  براي  -  من جمله -

 بر نوشتن همانند ساير رفقا كه(  تاريخي – سياسي
 غرض ) ورزيدتأكيد مي همواره خاطرات زندانم 

از ش نظر و جا داشت كه نقد . فرستادم ويراستاري 
در جلد اول درج نموده پيشكش  خاطرات زندانم را

ف كه مشكل ـبا تأس  .ي نمودم  م گرانقـدرخوانندگان
  .د ـمانع گردي تخنيكي

 )  مشرف (  رفيق ارجمـند  رـد و نظـاينك نق
  .تقديم مي شود 

   توخي              كبير
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  خاطـرات زنـدان پلچـرخـي
 و يا

  اقامة دعوا عليه روس اشغالگر و نوكران زرخريد آن

  

                                                                       رفعلي مش
  

گستردگي ابعاد جنايت روسها و نوكران شان طي دوران حاكميت آنها در 
افغانستان، تالش فعلي رهبران و ساير جنايتكاران مربوط به خلق و پرچم جهت وارونه 

 ساله حاكميت آنها و از همه مهمتر فقدان نوشته ها و 14نشان دادن تمام وقايع 
آثاري كه بتواند در آينده و براي نسل هائي كه در شرايط دهشتبار حاكميت آنها 
نزيسته و حيات تحت حاكميت آنها تجربة مستقيم شان به شمار نمي آيد، مؤثر واقع 
شده ضمن آگاهي كامل بر ابعاد آن جنايت ها و نفرت از مسببان آن، به حارسان 

ايل شوند، يكي از داليلي بوده و مي باشد ميهن و خون هاي پاك آنها ارج و احترام ق
كه هرگاه با شخص صاحب قلمي كه رنج آن دوران را تحمل نموده مواجه شده ام، 
هميشه از وي خواسته ام تا قلم به دست گرفته، با بيان زندگاني رقتبار و هراسناكي را 

  . نمايدكه پشت سرگذاشته، به عالوة بيان سرگذشت خودش، جنايتكاران را نيز افشاء
بر همين مبنا وقتي به كانادا آمدم و با شاعر، نويسنده و مبارز دراك و نكته 

 آشنا شدم، به خود اجازه دادم تا عين تقاضا را با ايشان "توخي"سنج، رفيق ارجمندم
با آن كه ايشان در همان اولين باري كه از نگارش خاطرات زندان . نيز در ميان گذارم

شان را در قسمت انجام آن امر با قاطعيت بيان داشتند، مگر صحبت به عمل آمد، عزم 
 در تمام "توخي"وقتي بعد ها به اساس ارتقاي شناخت، مطلع گرديدم كه رفيق 

رحيمه "دوران زندان، با قبول خطر جاني براي خود و همسر فداكار و مبارزش رفيق 
 مرتب  كه دست درازي در سرودن شعر و نوشتن نثر دارند، به صورت"توخي

يادداشتها و مطالب را به شكل كتبي و شفاهي از زندان انتقال داده و تمام آنها نه تنها 
با خروج از زندان در اولين فرصت از طرف آن خانم مبارز، تنظيم و يا تحرير گرديده 

 هم، بعد از رهائي از زندان، قبل از آن كه گذشت روز گار "توخي"بلكه ، شخص رفيق 
 ها گرد فراموشي پهن نمايد، با تكيه بر ياد داشتهائي كه از داخل بربرخي از خاطره

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

14 

زندان فرستاده بود، استخوان بندي و ستون فقرات خاطرات زندانش را آماده نموده 
است، بر تقاضا هايم بيشتر افزوده و حتا مشكالت صحي اين رفيق رزمنده را نيز به 

  .حساب نياوردم
 با فراهم نمودن تمام "توخي"نجام رفيق اينك از صميم قلب خوشحالم كه سرا

مواد الزم، كار روي تحرير خاطرات زندان شان را كه در واقع مي تواند، به مثابة اقامة 
دعوا و اعالم جرم عليه دولت دست نشاندة خلق و پرچم و ارتجاع سياه باشد، تهيه و 

  .آمادة نشر نموده اند
ياد داشتها را قبل از نشر ديده ام اين قلم كه شامل يكي از محدود كساني ام كه 

به داليل آتي مي توانم به جرأت بنويسم، كه اين خاطرات در نوع خود اگر نگوئيم 
بهترين و يا يگانه اثر به درد بخور و قابل اعتماد در زمينه است، به يقين مي توانيم 

  :بنويسيم كه يكي از بهترين ها در نوع خود مي باشد، زيرا 
طره نويسي در زبان دري و در تاريخ كهن كشور يكي از منابع موثق با وجودي كه خا

جهت تدوين مطالب تاريخي به شمار رفته و از سابقة بس طوالني بر خوردار است، و 
كمتر كسي را مي توان سراغ گرفت كه برگي از تاريخ درخت پر بار ادب و فرهنگ اين 

 ويا كتب تاريخي "فرنامه اشس"كشور چيده باشد و با نام هائي چون ناصر خسرو و 
 كه بيشترين "واقعات شاه شجاع" و يا "تاريخ احمد شاهي نوشتة آقاي حسيني"چون 

 50بخش آن به قلم خود وي نوشته شده، آشنائي نداشته باشد، مگر با آنهم حاكميت 
سالة خاندان جبار نادري، به همان ساني كه در ساير زمينه ها، رشد طبيعي نيروهاي 

شور را سد نموده از شكوفائي فرهنگي در آن جلو گيري مي نمود، در زمينة مولدة ك
نگارش خاطره ها و يا سفر نامه ها نيز نقش منفي مفرط خويش را بازي نموده تا 

 زندگاني مي نمودند، به 20حدودي چنين امري را نزد نسلي كه دراواسط قرن 
  .بيگانگي سوق داد

 اين زمينه بيشتر بنمايانيم به جرأت مي اگر خواسته باشيم عمق فاجعه را در
توان نوشت كه خاندان جبار نادري با تمام قوا كوشيدند تا از رشد و گسترش فرهنگ 

ديوار ها موش دارد و موشها "كتبي جلو گيري نموده، حتا با حاكم ساختن فضاي 
  . همان فرهنگ شفاهي را نيز از رشد و بالندگي باز دارد"گوش

نوكران زرين قالدة روس، كشور ما را در گرداب حوادث ملي و مگر از زماني كه 
بين المللي پرتاب نمودند و به دنبال آن ميليونها تن افغان از كشور راهي ديار 

 – پرچمي - پناهندگي گرديدند، قلم به دستان اعم از جنايتكاران و خاينان خلقي
راتهاي فاسد سلسلة خادي و يا هم كفتار دهن دريدة اخوان و به همان سان، بيروك
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نادري، از امكانات خارج كشوري بهره جسته، به مانند ساير مود هاي فراگير و زود 
گذر، خاطره نويسي نيز به مود تبديل شده، همه ديديم كه رهبران جنايت پيشة خلق 

 گرفته تا "كشتمند" و از "قدوس غوربندي" گرفته تا "دستگير پنجشيري"و پرچم از 
 "مجددي"، "رشتيا"، "حق شناس" و يا هم "نظيف اهللا نهضت"ا  و ي"نبي عظيمي"

ها و دهها تن ديگر از عوامل ارتجاع و استعمار زير عنوان نگارش خاطره، تحريف و 
باژگون سازي تاريخ را به مثابة هدف قرار داده، يكي پشت ديگري اراجيف و دروغنامه 

ئي كه بيشتر از تمام نيروهاي هاي شان را به نشر سپردند، در اين ميانه يگانه نيرو
ديگر قرباني داده و باز هم بيشتر از همه، چيزي براي راست گفتن داشت، روي ده ها 
دليل موجه و يا غير موجه كمترين تكاني در زمينه نخورده بود، بناء يكي از داليلي كه 

،  را نسبت به ساير كتب از برازندگي خاصي برخوردار مي سازد"توخي"نوشتة رفيق 
  . در نوع خود بي نظير بودن آن است

يا به تعبير ديگر در حالي كه هريك از طيف هاي متخاصم جامعه، ده ها و صدها 
كتاب و خاطره از خود و به دفاع از طيف خود نگاشته اند، خاطرات زندان رفيق 

 يگانه اثري است كه به صورت كامل و جامع از طيف نيروهاي انقالبي بيرون "توخي"
  .مي شودداده 

امتياز ديگري كه اين اثر، نظر به آثار ديگري كه در همين زمينه انتشار يافته اند، 
از آن برخوردار است، علت و يا غرض و يا هدف از نگارش اين خاطرات است، چه 
خالف اكثر آثار نگاشتة ديگر كه يا غرض از نگارش دفاع و توجيه فرد از آن چه 

كه فرد مشخصي زير فشار وجدان و يا هم عوامل گذشته است، مي باشد و يا اين 
بيروني مجبور به اعتراف بخش و تمام زندگي اش مي گردد و يا اين كه خاطره نويس 
مي خواهد با خاطره نويسي و در ضمن آن بوت پاكي مطبوعاتي براي خود چپن و يا 

 نگارش  در اساس علت، انگيزه و هدف از"توخي"كالهي ذخيره بدارد، در نوشتة رفيق 
خاطرات زندان ، در قدم اول بيان رنج و زحمتي است كه فرزندان خلق افغانستان 
براي آزادي و بقاي كشور در زندان مخوف پلچرخي و دخمه هاي مرگ زندان هاي 
علني و مخفي رژيم متحمل شده اند ودر ثاني هر سطر و هر برگ خاطرات به مثابة 

بوده، در پيشگاه تاريخ مي تواند به حيث سند جرم و جنايت رژيم دست نشانده نيز 
  .اقامة دعوا عليه مناسبات ضد انساني و غارتگرانة استعماري به شمار بيايد

گذشته از مقام باالئي كه هدف نگارش خاطرات از آن برخوردار است، كتابي را كه 
 نگاشته است از لحاظ شيوة نگارش نيز مي تواند در نفس خود بي نظير "توخي"رفيق 

  : اشد چهب
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همه مي دانيم كه خاطره نويسي در كل تا حال با سه روش صورت گرفته است، 
بر مبناي يادداشتهاي روزانه، بر مبناي حافظه و آنچه را حافظه توانسته در خود 

  .نگهدارد و سرانجام به شكل مصاحبه ها
اين را هم مي دانيم كه هريك از اين اشكال، از خود محاسن و معايب خاص 

را نيز دارد، به صورت مثال در حالي كه بهترين و مستند ترين شكل خاطرات خود 
نويسي را استفاده از كتاب و يا يادداشهاي روزانه دانسته اند و در برخي از موارد مثل 
ارائة ارقام، اسما و تاريخ همين طور هم است، مگر اين نوع خاطرات نويسي با تمام 

ت فقط قادر است همان بخش از رويداد هاي درستي و اهميت آن، در بهترين صور
اجتماعي را به تصوير بكشد كه خاطره نويس شخصاً در آن رول داشته و مي توانسته 
بر آن وقايع اشراف داشته باشد ، يعني چه بسا مطالب بسيار بي ارزشتر از يك امر 
مهم، به علت  آن كه تجربة مستقيم خاطره نويس بوده صفحات چندي را به خود 

به همين . اختصاص دهد بدون آن كه به آن امر مهم حتا اشاره اي صورت گرفته باشد
سان، خاطره نويسي بر مبناي حافظه، با در نظر داشت آن كه تمام افراد در سپردن 
مطالب در حافظه از توانمندي يكساني برخوردار نيستند، و خالف آنهائي كه طي 

زنده نگهداشتن خاطرات قادر مي تمرين هاي مكرر و پيروي از يك روش خاص 
 مبدل "حافظة فوتوگرافيك"گردند تا حافظة شان را به مفهوم واقعي كلمه به يك 

نمايند، كه همه چيز را چنان دقيق در خود جاي دهند كه بي شباهت به يك عكس و 
يا فوتو نباشد، هستند كساني كه نمي توانند تمام مطالب را با عين دقت به حافظه 

 عكس آن مطلبي را كه در همان لحظه بر آنها تأثير عميقي از خود به جا بسپارند،
گذاشته، صرفنظر از اهميت و يا هم بي اهميتي ، به حافظه سپرده اند و ده ها مطلب 

همچنان براي آن كه خاطراتي بر مبناي مصاحبه ها . ديگر را فراموش نموده اند
شخص مصاحبه شونده از حافظة بدي درست و دقيق تنظيم شده بتواند، نه تنها بايد 

برخودار نباشد بلكه، الزاماً مصاحبه كننده نيز بايد چنان در اصل مسأله و موضوع 
مصاحبه وارد و حتا خبره باشد كه بتواند به مانند يك مستنطق سخت گير، مطالب 
مورد نظرش را از اعماق حافظة طرف مقابل بيرون نمايد، امري كه در همه حالت 

  .يستمقدور ن
 را ورق مي زنيم و از نزديك سبك "توخي"و اما وقتي خاطرات زندان رفيق 

كارش را مورد مداقه قرار مي دهيم ديده مي شود كه اين رفيق، چقدر مسؤوالنه و از 
ساليان سال به اين طرف كوشيده است با آميزه و تركيبي از هر سه روش، مواد خام 

  . به آنها مراجعه نمايد مورد ضرورت خويش را تهيه و حين نگارش
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  : به صورت مثال
 در هر پايوازي  قسمتي از داشته هاي ذهن خويش "توخي"در حالي كه رفيق 

را كه خاطرات  همان برهه بوده است ، به وسيلة همسر رزمنده و فداكارش كه در 
مبارزه، با هم همسنگرش بوده اند، به صورت كتبي و يا هم شفاهي به بيرون انتقال 

اد و آن همسر هم، آنها را تنظيم و تحرير مي داشت، با مهارت خاصي كه فقط مي د
مي توان از طريق ارتقاي آگاهي و ممارست دايم بدان دست يافت، حافظه اش را 

 بتواند در موردش "حافظة فوتوگرافيك"چنان زنده، و گيرا پرورش مي داد كه لغت 
ايع را در ذهن نه تنها به مثابة مصداق كامل داشته باشد و از طرف ديگر تكرار وق

اسباب و يا وسيلة پرورش حافظه بلكه به مثابة هدف قابل ياد آوري به خاطر مي 
زنجيران و آنهائي كه قه مندي خاصي، پاي صحبت تمام همسپرد؛ با تمام وجود و عال

به مانند خودش در بند ستم استعمار از آزادي محروم شده بودند، نشسته در واقع با 
   سؤاالت به جا و منطقي، بر غناي معلومات خويش مي افزودطرح

با در نظرداشت سطور باال، وقتي اينك مي خواهد خاطراتش را بنگارد، از يك 
جانب برخورداري از آن يادداشتهاي روزانه، از طرف ديگر داشتن حافظة قوي و به 

زندان با وي مثابة ممد هر دو روش ديگر، پرسان و جويان از تمام آنهائي كه در 
محبوس بودند، در واقع كتاب را پايه و مبناي سه جانبه و فراخ داده، درصد صحت و 
درستي آن را به آن حدي افزايش مي دهد كه تا حال كمتر اثري با آن درصد و دقت 

  .ديده شده است
امتياز ديگري كه اين كتاب نسبت به كتب ديگر در عين موضوع دارند، زبان 

چه خالف برخي .  مجامله و دوروئي، و طرح بيهراس مسايل مي باشدصريح، اجتناب از
از نويسندگان ديگر كه وقتي مي خواهند، خاطرات خويش را بنگارند، حوادث آن زمان 

 با زبان "توخي"را تابع خوشبيني ها و بدبيني هاي كنوني خويش مي سازند، رفيق 
گفته كمترين هراسي هم از آنها صريح و بي پرده، خوب افراد را خوب و بد آنها را بد 

در دل راه نداده است، كاري كه نه تنها هركسي قادر به انجام آن نيست، بلكه تمام 
آنهائي را كه دامن آلوده و تر دارند نيز عليه نويسنده تحريك نموده به تكذيب كتاب و 

  .محتواي آن مي پردازند
 اين نوشته نزد اين همان طوري كه در آغاز اين نوشته تذكر دادم ارزش خاص

قلم، نقشي است كه در روشنگري برهه اي از تاريخ كشور و به مثابة اقامة دعوا عليه 
  .مزدوران روس به كار برده مي شود
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 پس بگذار خالف آزادگان و راهيان راه آزادي كشور و نجات انسان دربند آن، كه 
 ما تقدير مي نمايند، عوامل اين كتاب را به مثابة برگي از تاريخ مبارزاتي فرزندان خلق

ارتجاع و امپرياليزم عليه آن خصومت بورزند، من اطمينان دارم كه چنين خصومت 
 در بخشهاي باقيماندة كتاب كارشان "توخي"ورزي هائي ، باعث خواهد شد تا رفيق 

را صريحتر، رساتر و نهادينه تر از آنچه اكنون است انجام داده، هر سطر آن را خنجري 
  ◙. د ساخت كه گلوي عوامل امپرياليزم و ارتجاع را ببردخواهن
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   خاطـرات زنــدان                                 
  

    ) 6 (  بخش ششم 
2009 - 9  - 17  

  
  

  آ خرين تكان حادثه ناگوار در پنجره چپ
  

  :  زنداني و گذشت زمان   - 1
  

 پيكرِ پيرِ زمان ، بر روال  عادت پيشينه اش ، چنان به ةون زندان ، عراددر در
كُندي و آهستگي هراس برانگيز ، از روي تن و بدن شديداً كوبيده شده و زخمي 
اسيراني آماده براي مرگ ، عبور مي كرد كه  هيچ زباني قادر به بيانش نبود ، جز زبان 

  .شعر شاملو 
 و از  ، و هنرگفته اند ، انسان به همه چيز عادت مي كندگرچه نخبه گان ادب       

آدميزاد موجودي است  كه به «   : داستايوفسكي دراين مورد گفتاري داردآن جمله 
 دربعضي " :؛ ولي استثناء در اين زمينه هوشدار مي دهد كه  »هر چيز خو مي گيرد 

 عادت نمي كند و  نيروي شرايط و حاالت اغلباً انسان خود نمي داند كه چرا به چيزي
اين گذشت زمان ، در  . "عادت در مورد همان چيز بر وي  مسلط شده نمي تواند

اين عبور )  عمدتاً(مكان مشخص بر فرد و يا افراد ؛ يعني بر زنداني در  زندان است كه 
 كه بر ضد -زنداني در واقع از اين نوع گذشت . به كندي وتأني بر وي مي گذرد 

و همين بيزاري و دل آزاري .  شديداً بيزار است -كامل و آزادي قرار گرفته پويايي و ت
به ناچار بر ضد . است كه انساني در بند و زنجير را نمي گذارد كه به آن عادت كند 

همانگونه كه خلق هاي سه قاره آسيا ، افريقا و امريكاي التين به ( آن به پا مي خيزد 
 مثال فردي ةگونه عليه آن شوريدند و قيام كردند ؛ باستعمار و رقيت عادت نكردند و 

 و پاي صحبت دانشمندي  .را در نظر بگيريم كه مشتاق فراگرفتن علم و دانش است
 دزمان سه ساعت گپ و گفت مسلسل و بدون درنگ آن دانشمن)  مثالً (؛ مي نشيند 
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 نشستن و اما. مسلط بر زبان ، بر مخاطب مشتاق اش بسيار سريع و تند مي گذرد 
گوش دادن ، به صحبت فردي پرگويي كه  از علم و معرفت  بهره اي  ندارد ، به گفته 

 »هر لفظ و معني خطاي صريح ه  ب -   نه معني صحيح و نه لفظ اش فصيح«شاعري 
 گوش مخاطب اش چون پتكي فرود مي ةآواز چنين فردي ، بر پرد. از وي سر مي زند 
و بيزاري و . و ؛ حتا چندين روز بر وي مي گذرد  چندين ساعت  ،آيد و سه ساعت

 و در حاالتي هم سبب  .آزردگي از چنين وضعي ، صبر و شكيبائي را از وي  مي گيرد
درحالي .  مي گردد  و از خود راضي ،ش در برابر گوينده يي حراف وپر مدعا اواكنش

بنشيند ، به كه همين شنونده ، هرگاه  چند روز پاي صحبت آن فرجاد شيرين سخن  
  . فهيم عادت مي كند ةشنيدن گپ و گفت آن گويند

 بودند چنين افرادي كه گوش دادن به حرف هايشان شديداً  ، در درون زندان
 با خاد ارتباط داشتند كه از  بي مايگاناكثر اين. سبب مالل خاطر شنونده مي گرديد 

  . پرگوئي و حرافي ، اهدافي را دنبال مي كردند 
شنيدن صحبت هاي . چپ هم دو سه تن بودند كه زياد  پر مي گفتند در پنجره 

. آنان گذشت زمان زندان را كند و كندتر و تحمل اشرا به مراتب دشوار تر مي ساخت 
كه در خدمت ( يكي از اين افراد پر مدعا انجنير صديق از حزب منفور اسالمي بود 

، با از خود و  با چپ و راست . و بسيار زياد گپ مي زد) اطالعات زندان قرار داشت 
با هر كي پيش مي آمد در تماس مي شد  و سر صحبت را باز مي نمود ، و ، بيگانه 

كه ،   و فرد سومي بريالي  بود  ) بد روز (ديگرش بصير. شروع مي كرد به پر حرفي 
هم  و بعد از پايان دو سه جمله ، يكبار .كرد  با آواز بلندش پيهم و بي پروا صحبت مي

و و دشنام ركيك نثارش مي اسراغ ببرك كارمل مي رفت و با صداي بلند چند ده ب
يك بعد مطلب اش از اين فحاشي ، اين بود كه نشان دهد  نسبت به ساير . نمود 

در زندان ، دالورتر است ؛ اما اكثريت زندانيان ) سازمان رهائي ( رفقاي سازماني اش  
درستي ه گيني ، وجاهت ، وقار و تمكين شانرا بسازمان رهائي كساني بودند كه سن

با طرف مقابل صحبت مي ، با صميميت  حفظ مي كردند و با مالحظه و مؤدبانه و
يكي از اعضاي فاميل زنده ياد يونس زرياب عضو (  آن صابر ه اينمونه برجست. كردند 

در [ بود  هبود كه به ارتباط خويشاوندي با وي گرفتار گرديد) كميته مركزي ساوو 
  ] .  بيشتر صحبت خواهد شد  اًمورد صابر بعد
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  :   سخن هاي از داكتر واحد رائين -2
      

 ساخته نشده بود ، در عوض آن از "1بالك" كانتين در ،1360تا نيمه سال
دان عمومي قرار ن كه درصحن بالك نزديك به ديوار شرقي اتاق قوم[غرفه گك چوبي 

ره داران در هنگام سرماي شب در بين آن داخل شده به داشت و شايد در گذشته په
 براي فروش اشياي مورد ضرورت زندانيان استفاده  ]نظارت  و ديده باني مي پرداختند

مي كردند ، بعد ها اتاق كوچك سرباز نگهبان را در منزل اول سمت غربي مقابل زينه 
ل سمت غربي از دفتر منزل او يكي دو اتاق[ منزل دوم به كانتين اختصاص دادند  

از ساير اتاق هاي آن  براي تحقيق و شكنجه و . مركزي اطالعات زندان پلچرخي بود 
   .]استفاده مي كردند ... 

زندانيان را كه براي تفريح به صحن بالك مي كشيدند ، در همان وقت آنان از 
 اوايل ماه اواخر ماه اسد و يا. كانتين مواد و اشياي مورد ضرورت شانرا مي خريدند 

 كه قبالً ، از [ي را ئ جزا"هفت نفره" بود كه براي نخستين بار اتاق 1360ميزان سال
 مشغول كار و بار  BBCكه از سالها بدينسو در راديوي ( آمدن عبداهللا شادان خادي 

  از منزل ] و همراهانش در آن اتاق صحبت كرده ام ) استخباراتي مي باشد - تبليغاتي
از جانب .  بردند "1 بالك "راي تفريح  و خريد از كانتين به صحن سوم سمت غربي ب

اين  . ديگر داكتر واحد را نيز براي تفريح و خريد از كانتين  به صحن بالك آوردند 
كار به دستور  اطالعات صورت گرفت ، تا ببينند  كه معلم صاحب صالح و من با داكتر 

 اتاق ةاز مقابل درواز.  عبور نموديم دهيلز را. واحد  شناخت قبلي داريم يا خير 
كه  به مجردي.  تعمير و دو سه پته زينه را پيموديم ةداني عمومي گذشته دروازنقوم

داشت ، طوري كه   صالح جان كه در پيشرويم گام بر مي ،به سمت راست دورخورديم
كتر اد!  اونه ، ببين "، با  تأثر زياد گفت  لب هايش كمترين حركت را نشان مي داد

 چشمم متوجه ة بدون آنكه سرم را حركت بدهم ، با گوشمن . "واحد را هم آورده اند 
مثلي كه منتظر .  و يا سه متري كانتين ايستاده است  ،شدم  كه داكتر واحد در دو

 يكي از ما بايد "به آهستگي به صالح جان گفتم .  بود  تا از كانتين خريد نمايد نوبت
من و صالح جان . مانيم كه در زندان با هيچ چپي ارتباط نگيرد گونه اي برايش بفهه ب

هر دو پي فرصت مناسب مي گشتيم تا قسمي مطلب مورد نظر را به وي برسانيم كه 
شرايط اختناق عجيب . ظف و سرباز كانتين هيچ كدام بويي از جريان  نبرند وسرباز م
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 در حضور سرباز مزدور زندان به ما آموخته بود كه در مواقع حساس و خطر ؛ حتا
چنين  حاالت . ديگر انتقال بدهيم كيه چگونه باهم ارتباط بگيريم و چسان مطلبي را ب

( ما آموخته بود كه بدون  شور دادن ه و اوضاع عميقاً ضد آزادي و ضد انساني ب
  .لب  به آهستگي حرف بزنيم ؛ حتا در دو  سه متري سرباز خادي  ) حركت 

 شد ،  نزديك  كانتينبهخاطر دارم ، وقتي كه داكتر واحد ه  ب آن صحنه را كامالً
 چشم چپم  مي توانستم  وي را ةدر حاليكه با گوش، من در يك متري وي قرار گرفته 

 داكتر هوش كني كه با هيچ چپي ": ببينم  به آهستگي ؛ ولي با عجله برايش گفتم 
 صورتم را ديده مي  ، وي كه طرف چپ"تماس نگيري كه شديداً تحت نظر هستي 

 كردم ؛ تفهيممطلب را برايش ، توانست  شايد  از اينكه بدون  كوچكترين حركت لب 
بعد از اينكه رفقاي ساما را در . بعد ، ديگر نديدمش ه از آن روز ب. تعجب كرده باشد 

در دومين باري كه در همين . پنجره چپ آوردند ،  بعد از يكسال باز هم با هم ديديم 
 من ":  داكتر رائين جريان گرفتاري اشرا اينطور بيان كرد  ، چپ باهم ديديمپنجره

تعدادي زيادي كتاب داشتم ، فكر كردم اين همه كتاب را . آماده خروج از كشور بودم 
بعداً به اين فكر شدم كه اگر . نخواستم اينكار را انجام دهم . در كدام جاي گور كنم 

 يا آشنا و يا خويشاوند بدهم ، سوالي در ذهن شان پيدا تمام آنها را  به كدام دوست و
از يك جانب  پول . فروش برسانم ه بهتر آن ديدم كه اين همه كتب را ب. خواهد شد 

   . دردم مي خورد ، و از جانب ديگر مردم از آن استفاده مي كردند ه آن ب
تاب ها  را با خود شماري از ك. فروش برسانم ه تصميم گرفتم در يكي دو روز آنها را ب

  در روز .    [*] بردم  و آنها را فروختم "پشتني تجارتي بانك"به لب دريا نزديك به 
  

  
 دراين محل  چندين نفر پير و  جوان ؛ حتا كودكان نشسته كتاب هاي مترقي -  *] [

 ، برخي آثار ماركس و انگلس و لنين و بسا كتب  " اصول مقدماتي فلسفه "مثل 
در بين اينان  از وابسته .  را به فروش مي رساندند ان ديگرشدةوانده دست دوم  و خ

هاي خاد هم وجود داشت كه  شماري از كتاب هاي را كه در هنگام گرفتاري اشخاص 
فروش مي ه و يا در اثناي تالشي خانه ها  به چنگ آورده بودند ، در همين جا ب

ريدار و  يا فروشنده اي  شك مي  خادي  زماني كه  باالي كدام  خةفروشند. رساندند 
با تأسف كه داكتر واحد  اين امر . داد  كرد ، وي را از طريقي مورد تعقيب قرار مي

ه خطير را در نظر نگرفت و كتاب هايش را باالي  همين  عناصر وابسته به خاد ب
      ].فروش رساند و ناخود آگاه خاد را متوجه خود ساخت كه كشور را ترك مي  نمايد 
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 وي عالوه نمود كه  ."در شب   همان روز مرا دستگير كردند . دوم هم اينكار را كردم 
ساما را به  در تحقيقاتم كدام سندي دال بر سياسي  بودن و يا كدام  ارتباطي با ": 

 رائين ازآن روزي ياد آوري كرد كه من به وي هوشدار داده بودم ."...آنها نداده بودم 
  :وي حين صحبت با تأسف ابراز داشت . ماس نشود كه با هيچ چپي در ت

 شما به من گفتيد كه با هيچ چپي  تماس نگيرم ، همچنان صالح جان هم «  
هم اين مسئله را كه با چپي ها  تا پيش از آنروز من. من هوشدار داد ه در اين مورد ب
فتم ؛ اما  با بعد قضيه را خيلي جدي گره  و از آن روز ب . در نظر داشتم،تماس نگيرم 

خادي ، مشهور [ حقبين ، بد روز و فخرالدين بودند تأسف كه  مرا در يك اتاقي كه  
 از گذشته هاي )قبين ح ( فقط با يكي از آنها .   انتقال دادند ]"داكتر فخرالدين"به 

دور شناخت داشتم و همين شناخت سبب شد كه در آن اتاق وي با من سر  صحبت  
دو تن ديگر . وايل صحبت هاي  ما هر دو متعارف  و غير سياسي بود در ا. را باز كند 

 كه در اين اتاق هم عليه ما  " داكتر فخرالدين"يكي همين بدروز  و ديگرش همين 
به توطئه و تفتين  ... و ميرويس و ]  ت- انجنير صاحب نادر علي[ مخصوصاً  انجنير 

. خود گرفت ه بت ها رنگ سياسي  ببعد ها صح. مشغولند ، اينها فقط شنونده بودند 
من كمتر در مسايل سياسي تماس مي گرفتم ، بخصوص آن دو تن تالش داشتند كه 

   . »همين داكتر واحد است  يا كس ديگر .  كي است "واكمن"بدانند 
ديري نپائيد كه  با . چهره وي بعد از بيان  اين جمله  گرفته شد و خاموش ماند 

در .  من براي يك لحظه هوشياري خود را از دست دادم ": شت يك دنيا تأثر ابراز دا
من . آن شب كه صحبت را عامدانه باالي مسايل سازمان ساما داغ ساخته بودند 

درست مانند شطرنج بازي كه در يك لحظه حساس و تعيين كننده  تمركز افكارش را 
.  ن هم باختم دهد و يك چال نادرست مي رود و شطرنج را مي بازد ، م از دست مي

: در آن شب ، در جريان صحبت دفعتاً  فخرالدين  بد روز را  مخاطب قرار داده گفت 
 من براي يك لحظه زود گذر فراموش كردم كه تحت "... واكمن را گرفته اند "

درنگ ميان صحبت آن دو دويده  مراقبت شديد قرار دارم ، بي توجه به مسئله ، بي
 اين در واقع سندي شد براي اطالعات كه  ،"من گرفتار نشده  نه ، واك": اظهار داشتم 

اصالً  من  كه مي خواستم كتاب هايم را . من واكمن عضو رهبري ساما را مي شناسم 
در تحقيقاتم هيچگونه اعترافي در . بفروشم و از كشور بيرون شوم كه گرفتار شدم 

موضوع ديگر ادامه يافت كه صحبت هاي ما پيرامون يكي دو [   "... هيچ مورد نداشتم 
   . ]در جايش آنرا باز خواهم كرد
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با تأسف كه اين رفيق  دلير قضايا را چندان جدي نمي گرفت و با ساده انديشي 
من و يكي دو رفيق زنداني  به اين نتيجه رسيده بوديم كه خاد  وي . عمل مي كرد  

 بود و فروش كتاب  از داخل شناسايي كرده) منحيث يك تن از رهبران ساما (را 
 صرفاً  بهانه اي براي گرفتاري اش  ،ش ازكشور بود ا خروجةكه نشاندهند را هايش

    . نگرددء  تا فردي كه از داخل وي را شناسايي كرده بود ؛ افشاهقرار داد
  

     داكتر واحد رائين ،- 3
   :" واژگون سازي شخصيت " تحت عمليات 

  
 بجه روز نهم و يا دهم سنبله 10يا  و 9درست به خاطرم نمانده كه ساعت 

 سالي كه از بهار سرخ و خونين اش ، از ماه جوزاي گلگونش ، پيدا - بود 1361سال
بود كه محبوسان خونين ترين و پرحادثه ترين و فاجعه آميز ترين سال را در زندان 

 كه  دروازه  اول پنجره چپ با همان صداي دلخراش - مخوف پلچرخي  پيشرو دارند 
 كه ازپيشه شريفانه اش -  باشي قد كوتاه " نداف"يشگي اش باز شد ، و سر و كله هم

 از پس ميله هاي -مي نازيد )  بودنش"باشي"(مي شرميد و به كار و بار ناشريفانه 
اين جنايتكار پرعقده و پليد با آواز بسيار بلند ، آگنده از .  دومي نمايان گرديد ةدرواز

  : ا كرد تحقير و توهين آشكار ، صد
واحد  [ "بيايه پائين  برُه كه  استخبارات   طلبيستي  شه !   واحد كيس "

  ] كيست بيايد پائين برود كه  اطالعات  با وي كار دارد 
  . تمام اتاق كه گوش به آواز اين دستيار جالدان پلچرخي داشتند ، در تفكر اندر شدند 

و شخصيت )  دوكتور طب (رفيق واحد ، مردي با داشتن درجه تحصيالت عالي 
كشور و رجل برجسته سياسي در ) و دانشجوئي ( با نام و نشان در جنبش محصلين 

رهبري سازمان ساما ، در زنداني كه سوسيال امپرياليزم روس  و مزدوران  شرف باخته  
خلقي ، پرچمي و خادي اش بر آن حاكم بودند ، از جانب چاكر بي مقدار و بي سوادي 

 كثيف و ناچيزي در خدمت تسلط ارتش شوروي بر افغانستان قرار ة پرزكه به مثابه
  . داشت  ، اين چنين با بي حرمتي ، مخاطب قرار داده مي شد 
هراس ازبرچسپ زدن [ داكتر واحد با برافروختگي آميخته با هراس كشنده 

با توطئه گران و جواسيس بي مقدار درون سلول كه زمينه تبليغات سوء از جانب آنان 
 خاد زندان در مورد شخصيت  نامور و مبارزش مساعد ساخته ةچنين مانور هاي رذيالن
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شده ، تا  وي را عامل اطالعات  وانمود سازند و به هويت و مدارج مبارزاتي و اجتماعي 
از جايش بلند  شده با گامهاي نا استوار به طرف دروازه ] اش لطمه اي وارد نمايند 

مي توان .  شماري از زندانيان به طرف وي نگاه مي كردند .پنجره چپ روان گرديد 
گفت كه  نخستين باري بود كه اين مبارز شجاع درآن لحظات حساس تاريخي با 
چنين  نگاه هاي پرسشگر دوست و دشمن  مواجه شده بود ، تصور و گمان دروني هر 

عوامل  . هم سلولي را تقريباً خطوط متحرك تابلوي چهره اش به نمايش مي گذاشت
ن مذموم و  نيت شوم و وسوسه بر انگيزخود را ظخاد در قالب هاي چپ و راست سوء 

هاي كريه شان نمايان ساختند ، تا ديگران سوء نيت شانرا ه عامدانه در قاب چهر
در واقع  . "...  اطالعات براي چه وي را خواسته"به فكر اندر شوند كه  خوانده بتوانند و

همكار بودن داكتر واحد با " ذهنيت به اصطالح   ، خبيثهآنان با چنين شگردي
  . را در ميان سلول تبليغ مي كردند "اطالعات زندان

از طريق حركات قسماً ...  انسان در اوضاع و شرايط اضطراري و اختناق و 
 ويا هر وضع وحالتي ، وضع ناهنجار و شرايط خطرناك  ،خودة نامحسوس عضالت چهر

در اين زمينه سه و يا . نوع خود برساند  مي تواند آنرا به هم، د را كه خواسته  باش
چهار طيف اجتماعي اند كه عضالت چهره و سايه روشن هاي  قاب سيماي شانرا زير 

كار برده مي توانند ه  اين شگرد را ب-" هنرمندانه " و- ، و به سهولت  فرمان خود دارند
 اكسا ، كام ، خادي ها و ساير   ضبط احواالت ،"اعضاي ( پوليس هاي سياسي . 

ي ؛ هنر مندان تياتر و سينما ، ديپلمات ها) اجنت هاي اطالعات در سراسر جهان 
  . بويژه چپ انقالبي  حرفه اي و عناصر انقالبي   ورزيده و رجل سياسيكاركشته

بعد از خروج داكتر واحد از اتاق ، سر سر و پچ پچ و نجوا در ميان سلول آغاز شد 
ساعت يا  يك. زمان به كندي مي گذشت . هركي حدسي مي زد و فكري مي كرد . 

. گرداند   بر" پنجره چپ"دوباره به ظف وبيشتر نگذشته بود كه داكتر را سرباز م
ه  اش بچهره اي گرفته. پرسشگر مواجه شد  هم با همان نگاه هاي ديگرداكتر بار

چه رنج بزرگي را ) خاد زندان(ات درستي نشان مي داد كه از رفتن اجباري به اطالع
وي با گام هاي نا استوار و با چهره اي كه بيشتر به فردي كه . متحمل شده است 

سموم شديد در خونش تزريق شده و اثرات  آن سبب كبودي سيماي روشن اش 
از چند متري متوجه شدم كه .  و به روي آن نشست رفتگرديده ، به طرف بسترش 

بعد از گپ و گفت .  و در زمينه از وي چيزي هاي پرسيدند رفتندبعضي از رفقا نزدش 
با رفقا ، بر روي بسترش دراز كشيده روي جايي سفيد را بر صورت كبود شده اش 
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بر . او را صدا كردند كه نان تيار و آماده است .  نزديك شد )نهار  ( نان چاشت. كشيد 
  . نشان نداد ن خوردروي دسترخوان نشست ؛ ولي اشتهاي  براي  غذا

بي انرژي زندان  نگذشته بود كه بار ديگر آواز آن  مدتي  از صرف غذاي بي مزه و
 همو كسي كه پيشتر به استخبارات رفته بود باز بيايه ":  شنيده شد " نداف پركينه "

همان كسي كه پيشتر به اطالعات رفته بود باز هم  [ "كه استخبارات كارش داره 
اين بار داكتر واحد از شدت شرمي آميخته با ] . با وي كار دارد بيايد  كه اطالعات 

.  پنجره رفت ةاز جايش بلند شد و به جانب درواز. خشم كامالً دگرگون شده بود 
اينبار هم همان پيكان زهرآگين نگاه هاي كنجكاو و پرسشگر هم سلولي ها بر روي  

به اتاق ) وقت عصر ( ش اينبار ديرتر از پي. زخم پيكر شقه شقه شده اش نشست 
 با همان ادا و با - هر رو ، فردا و پس فردا و روز بعد آن ، باشي  روز دو بار ه ب. برگشت 

مي آمد ، و اين مبارز سرشناس راه آزادي مردم   - همان اطوار رذيالنه و تحقير آميز 
  .را صدا مي زد و با خود به اطالعات  مي برد 

دريك .  عوامل خاد در قالب چپ باال گرفت  دريكي از دفعات زنگه و زمزمه
 او كسي كه به "مقدار صدا زد   حينيكه آن باشي بي .متري من بدروز نشسته بود

او كسيكه به اطالعات مي روي  [ "  !بي خي كه باز تره خاستن! استخبارات ميري 
ان   بدروز در حالي كه  حالت هيج .! ]برخيز كه باز هم ترا اطالعات خواسته اند 

كذائي  به خود مي داد و در نقش يك انقالبي با تقوا و احساساتي در آمده بود ، با 
 ": عصبانيت ساختگي و با آوازي كه تا سه چهار متري شنيده مي شد ، چنين گفت 

 نجيب ة عضالت چهر."...پ نداشته باشه چه مي كنه كه ده اطالعات ميره گاگه كدام 
ناشنيده گرفتن . ياه پوش ناجوانمرد  گرفته تر شد سداكتر واحد از شنيدن جمله اين 

  آني نشان دادمعكس العملاين گپ رذيالنه  برايم دشوار بود ، سخت برافروخته شده 
 - طوري كه اخواني هاي درون سلول هم بشنوند - و با خشمي شديد و با آواز بلند .

سيلي اين . "ن مي زني   اطالعات را توهم دامـةتوطئ!  چه بد ميكني بدروز  ": گفتم 
جمله كوبنده و افشاءگر ، چنان بر گوش حساس بدروز نواخته شد كه با دستپاچگي و 

 مثل بدروز  ، نيز خادي" فخرالدينداكتر" بعداً خبر شدم كه[ هراس خاموش گرديد 
  ] .كرد  در مورد داكتر واحد  ذهنيت سازي و سم پاشي مي

آنان دراين زمينه گفتگو . گرفته بود خود ه  قضيه در بين رفقا رنگي ديگر ب
 اين موضوع براي رفقا غير قابل تحمل شده ؛ ": شاهپور نزدم آمده گفت . كردند 

 رفقا اين بي ":  با عجله پرسيدم  "چه گفت ] اشاره به بدروز[ شنيدي كه اين رذيل 
ديگر  بعداً درباره وي  و يكي دو تاي ":   وي گفت "وجدان را مي شناسند يا نه ؟ 
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 را در مورد اينكه  داكتر به اطالعات تگپ خواهيم زد ، فعالً رفقا مرا فرستادند تا نظر
او هر وقتي . برود و يا نرود ، و در نوبت بعدي چه برخوردي با باشي نمايد ؛ بفهمند 

شدت سردرد مي شود ، واز شدت درد  دواي ه گردد ب كه از دفتر اطالعات بر مي
نقل به قول  ( " ....با هيچ كسي نمي خواهد حرفي بزند . ابدمسكن مي خورد و مي خو

من كه با كنجكاوي  اوضاع را مي پائيدم و سخنان وي را به دقت مي ) . مستقيم 
 در صورتي كه مالحظاتي در بين نباشد و رفيق ":  در جواب اش چنين گفتم  ،شنيدم

ظرم را ابراز ميدارم ، اين واحد هم موافق باشد ، من بعد از صحبت با وي ، در زمينه ن
 . " انتقال مي دهم و بر ميگردم  را من  نظرت": شاهپور  گفت  . "بهتر خواهد بود 

  همين خودت ، خوب": دقايقي چند نگذشته بود كه  شاهپور دوباره برگشت و گفت 
روي توشك ه داكتر واحد ب . " را بده   ،  بعداً نظرت حاال با داكتر واحد صحبت كن

بر روي توشك اش . نگذاشتم كه از جايش بلند شود . نزد وي رفتم . نشسته بود خود 
  : نشسته گفتم 

 رفيق ميدانم كه  چه درد سنگيني را از ناحيه اين توطئه تحمل ميكني ، اگر  «
 جريان را كه در اتاق اطالعات  از تو چه مي خواهند و چه   موافق باشي لطفاً  بخشي
يداني  تصويري دقيقي از  اصل مسايل را در آن اتاق بدهي سوال ميكنند اگرالزم م

 در برابر اين - در زمينه عكس العمل تو و ساير رفقا -مي شود به نتايجي درستي 
  . »توطئه رسيد 

 اش را چنين تداكتر واحد كه بسيار ناراحت بود ، با آواز گرفته در زمينه صحب
  : آغازكرد 
 كه اينها هيچ سندي دال بر ارتباطم با بودم هم برايت گفته  كه قبالً قسمي« 

 حبس ادر تحقيقاتم هم كدام موردي ديده نمي شود كه مرا حت. سازمان ندارند 
در آن ) واكمن ( طوري كه چند روز پيش برايت گفتم  فقط نام مستعارم . نمايند 

طالعات روز اول كه به اتاق اطالعات داخل شدم  آمر ا.  شد ءتوسط خودم افشا... اتاق 
او از من .   بر روي چوكي  نشستم" بر روي چوكي بنشين"  :بعد از جور پرساني گفت

  بعد ." هوا بسيار گرم شده ": طرفم نگاه كند گفت ه و بدون آنكه ب. چيزي نه پرسيد 
كه بر روي ديوار دفترش كرد  اشاره به  تابلوي  از انقالب اكتوبر  ،از مدتي سكوت

 من برداشتم را از " اين تصوير چه را نشان مي دهد ":  پرسيد  از من،  بودنصب شده
  " راجع به انقالب اكتوبر چه فكر ميكني ؟ ": بعداً پرسيد . آن تصوير بيان كردم 

من  به " : در جوابش گفتم . شدت داغ شده بود ه سرم ب. حيران ماندم كه چه بگويم 
نظر خاصي در زمينه انقالب سياست كدام عالقه اي ندارم ، از همين سبب كدام 
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 در هر باري كه به اطالعات خواسته مي شوم ازمن فقط  سه و يا چهار ".اكتوبر ندارم 
  . » سوال ، آنهم درموارد غير از سازمان ميكند

داكتر واحد در رابطه با يكي دو سوالي ديگرآمر اطالعات كه نظر وي را راجع به 
  : من بعد از پايان صحبت هايش  گفتم . رفت اوضاع جهاني خواسته بود ؛  نيز تماس گ

هايتان از لحاظ شكليات بسته شده است و ) فايل(   ببين رفيق جان دوسيه «
خودت بهتر ميداني كه آمر اطالعات بدون اجازه روس . كمه هم رفته ايد اشما در مح

ز اين من به اين نتيجه رسيدم كه  هدف ا. ها به اين قبيل مسايل پرداخته نمي تواند 
 -گونه اي ه  ب-مانور در برابر شما ، اينست كه آنان اوالً مي خواهند كه  به شما 

و شما  حيات خود ، اوالد و  [*]  تيغ برروي گلوي شما قرار گرفته« : بفهمانند كه 
 ابراز  همسرتان را در نظر داشته باشيد و با سر تان بازي نكرده  با دولت همكاري تانرا

د از كمترين حبس دو باره به آغوش گرم و پر مهر فاميل تان ، به اجتماع  تا بع ،بداريد
و همچنان  شما را متوجه  بعد ديگر اين مانور نيز . دوست داشتني تان  برگرديد 

نموده ، براي تان به زبان بي زباني مي فهمانند كه در صورت عدم تغيير عقيده پيش 
 مبارزاتي تان  با تيغ تبليغ  به اصطالح از نابودي فزيكي شما ، شخصيت اجتماعي  و

  نيز نابود خواهد - چه در زندان ، چه در خارج از زندان -  "همكاري شما با اطالعات"
   قضيه   اين ا  با ـ رفق  و شما كه   مي كنم   شما پيشنهاد  من  به رفيق عزيز. شد 

  

  
 كه پسر خاله "نا  داكتر بر"از كساني شنيدم كه همسر داكتر واحد با خانم ] *[

ببرك كارمل مي شود و پست هاي بسيار حساس و مهمي را در دولت دست نشانده  
به اين مرحله جنگ مقاومت ! و تو اي خواننده گرامي . پيش مي برد ، خواهرند 

 ، اين دو داكتر ، اين دو هموطن را چسان محك زده و جايگاه "باجه"بنگركه  اين دو 
 را در برابر ديد  خلقهاي افغانستان به نمايش گذاشت  ؛  مردمي و ضد مردمي هر دو

 بوده و به خاطر منافع " كشور بزرگ شورا ها"بلي ، يكي ساليان سال آستان بوس 
زنده باد شوروي "سرمايه سوسيال امپرياليزم روس جار زده و با حلق و حنجره و گلو  

مري را به خاطر آزادي مردم اش را فريب داده ، وگلوي آن ديگري كه ع  گفته و"!
وابسته به امپرياليزم و افشاي رويزيونيزم شوروي ة مردم اش از سلطه طبقات حاكم

رزميده و آزادي خلق و كشورش را فرياد كرده ، در زير تيغ متجاوزين روسي قرار 
   ] .گرفت 
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در دفتر اطالعات كه برده شديد ، بطور قطع داخل صحبت . خونسردانه برخورد كنيد 
به آنها  )  يعني عدم عالقه تان به سياست ( در واقع  با اين شيوه . سي نشويد سيا

 مي كنيد كه شما آرزو نداريد كه ، نه درپهلوي دولت و نه بر ضد دولت  قرار تفهيم
 يجه كدام نت" واژگون سازي شخصيت "به يقين كه  از اين  پروژه . داشته باشيد 

 مي گويد  تسه دونمائو مانطوري كه رفيق ه . دست آورده نمي تواننده مطلوب ب
 اكثر  ، "عاقبت روي پاي خودشان مي افتد مرتجعين سنگي را كه بلند مي كنند "

را هيچگاهي باين شگرد و شيوه ، كه بطور  دانند كه اطالعات عوامل خود زندانيان مي
دير باور شماري از . علني و همه روزه  به اطالعات خواسته شوند  ، افشاء نمي كنند 

زودي خواهند فهميد كه غرض ازخواستن هر روزه شما به ه ترين زندانيان هم ب
 -  و ما همه ، اين شيوه  ترور شخصيت اجتماعي.  كردن شما ست "بد نام"اطالعات 

من فكر مي .  و رسوا مي كنيم ء زنداني را در ميان زندان و خارج از آن  افشاسياسي
 تان به سياست پاسخ خودش ةسردانه شما و عدم عالقكنم كه اطالعات با برخورد خون

را گرفته به  زودي متوجه اين خبط و خطاي خود خواهد شد و شمارا ديگر به 
هر گاهي كه شما به اطالعات برده شديد با بي تفاوتي و . اطالعات نخواهند خواست 

ا به يأس خونسردي يك انقالبي حرفه اي با آ نها برخورد نموده اميد احمقانه  شانر
  .» . مبدل سازيد 

 رفيق واحد اندكي باز شده  گفت ةبعد از پايان ارائه نظراتم متوجه شدم كه چهر
 از روي توشك اش "...  ببينم چه مي شود ، رفيق نظرتان را با رفقا مطرح مي كنم ": 

  .برخاسته دوباره به جايم برگشتم 
  :شاهپور با من تماس گرفته گفت 

اين تصميم پافشاري مي كردند كه داكتر مقاومت نمايد و به  رفقا قبالً به " 
 اطالعات نرود ، همگي نظرت را پذيرفتند و تصميم گرفتند تا داكتر كماكان به رفتن

كامالً  به خاطرم مانده كه اين جنايتكاران محيل كه  . "ش به اطالعات ادامه بدهد ا
و مشوره و گپ و گفت رفقا در اوضاع اتاق را شديداً زير نظر داشتند و متوجه شور 

مشورت اين بعد از  خواستن هر روزه  رفيق واحد به اطالعات شده بودند ،ةرابط
 بعد از اين همه زجر و شكنجه بسيار زياد كه بر رفيق واحد روا داشتند ،  ووكنگاش

اين وطن فروشان حرفه . همان روز  رفيق واحد را فقط  دو بار به اطالعات  خواستند 
و هم اكنون نيز تشنه خون ما مي باشند (  به خون عناصر انقالبي تشنه  بودند اي كه

 وي و - قبل از اعدام - هرگاه دركارشان پيروز  نشوند ، كم از كم   كهدانستند مي) 
سنگر هايشان و زندانيان چپ انقالبي و ساير زندانيان مبارز آن  اعضاي رهبري ، هم
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براي تسكين  دانستند و اين را امر خوبي مي.  كشند سلول با اين مانور زجر فراوان مي
   . عقده هاي حقارت شانة درد زخم هاي چركين و بوگرفت

  

  :  قريشي و سخنانش  شاهپور - 4
  

 انتقال دادند ، به خاطرم نمانده كه در "1بالك"كه زنده ياد شاهپور را به  زماني
 آن بالك بود كه وي ، ويا در سمت غربي منزل دو"1 بالك"منزل سوم سمت شرقي 

شاهپور در صحن  آن . بار از عقب ميله هاي پنجره گك  هاي سلول ديدم  را فقط يك
زماني كه رفقاي ساما را به اين . بالك  با يك زنداني كه وي را نشناختم ، قدم مي زد 

بعد از بغل كشي و جور . پنجره آوردند ، دومين باري بود كه از نزديك باهم ديديم 
 او رفيق  اي ظاهر ": از زبان شاهپور شنيدم ، اين بود  نخستين جمله اي كه بخيري ،

 كي را مي گويي ، كدام ":  با تعجب از وي پرسيدم "در سازمان شما چه مي كرد؟ 
 در حاليكه  نمي خواست تعجب و تمسخري را كه از بودن ظاهر در سازمان "ظاهر ؟ 

 همين ظاهر قريشي ": ه كرد ونمايد ؛ عالساوو ، در سيمايش  نقش بسته بود ، پنهان 
او از جاي . در رابطه سازمان تان يكسال قيد شد ) علي شاه (را مي گويم كه برادرش 

بود كه در  ) " قلعه مراد بيك"قريه اي بنام (اشاره شاهپور به  زادگاهش   [ "ماست 
 "قريشي"ثراً  كيلومتري شمال شهر كابل موقعيت دارد ، و روشنفكران آن اك20 يا 15

 يك كمي واضحتر گپ بزن  ظاهر را چه كرده ":  از وي پرسيدم  .]تخلص مي كردند 
 او يك پرچمي خادي است ": اين بار با ناراحتي آميخته با تأثر ؛ اما قاطعانه افزود  . "
من از  . "سازمان شما چطور او را نشناخته ؟ . درجاي ما همه او را مي شناسند . 

درستي مي دانستم كه شاهپور با ه ب. بي خبري نموده خاموش ماندم موضوع ابراز 
داشتن  شخصيت اجتماعي و مبارزاتي شناخته شده و يك عمر مبارزه در جريان 

كسي نيست كه از روي بغض و بدون موجب به ) شعله جاويد ( دموكراتيك نوين 
ت نفوذ ظاهر قريشي هم اكنون در شمالي كه تح  [فردي بهتان و برچسپ بزند

 هايي كه با آن شوراي روسي شده ، زد و بند شوراي نظار مي باشد ، دريكي از انجو
در رابطه با نظر قاطع شاهپور در . هايي پنهاني و آشكار دارد  ؛ مشغول كار مي باشد 

 عضو علي البدل سازمان ساوو ، كه رهبري سازمان هاي چپ (مورد  ظاهر قريشي 
مي ...  و " قاري" ، "قريشي" ،" ضياء" را  با نام هاي يارخاديست تمام عاين انقالبي 
 گرفتار نشدن خودش و چگونگي به اصطالح علت و  .)نه ماهيت اصلي وي را (شناسند
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 علي شاه و نقش وي در زندان و علت دو بار آمدن ظاهر  خادي اش برادر"گرفتاري"
 در بخش هاي مربوط به ضربه  ؛ )...و ...  ما بعد از رهائي من اززندان ، و ايدر خانه 

   .] صحبت خواهد شد بطور مشرحخوردن سازمان و گرفتاري رفقا 
در جريان صحبت . من و شاهپور در فرصت هاي مناسب ، صحبت هاي داشتيم 

جريان  دستگيري ناكام  شاهپور [  تره كي ياد كرديم ةاز گذشته ها و اختفاء دردور
 - تربيه و زير نظر قرار دادن من در فرداي آنروز وچگونگي  فرار وي از وزارت تعليم و 

را در رابطه با متن  تحقيقات  سنبله سال ...  در آن وزارت ، و -توسط همكاران اكسا 
 كه مستنطق در باره شاهپور و ميرزا محمد كاوياني از من نمود ، در نوشته 1359

 " شاگرد مستري " ؛ همچنان  شاهپور در رابطه با سواالت ] هاي بعدي  خواهد آمد 
    : كه از وي پرسيده بو د ) مستنطق ( 
 ما به ديگيش كاري نداريم بعد از انقالب ثور رابطه تو با توخي و كاوياني كه در "

وزارت تعليم و تربيه با هم  يكجا كار مي كرديد و در خيرخانه هم گشت و گذار 
 با تو و كاوياني  رامن رابطه خود ":  تماس گرفته افزود . "... داشتيد ، از چه قرار بود 

كه من درك كردم لطيف  قسمي...  وانمود كردم -  نه سياسي - دوستانه و شخصي
در يكي از روز هاي .  از تو  بسيار نفرت  دارد )مشهور به شاگرد مستري (شريفي

 مي خواستم غذا بخورم  كه اعالن اعدام و حبس ساوويي ": تحقيق در باره تو گفت 
 سال 16فكر مي كردم توخي اعدام مي شود ، زماني كه شنيدم . راديو شنيدم ها را از 

   ."... حبس شد ، قاشق و پنجه را گذاشته نان نخوردم 
لطيف ( گوشه اي از تحقيقاتي كه همين دو مستنطق شرف فروخته ه من هم ب

  در رقابت و هم KGB كه در كار و بار جاسوسي براي - ) شريفي و قيوم صافي 
 همچنان و درمورد گشت و گذار و روابط صميمانه ام با وي - قرار داشتند چشمي

رفيق ميرزا محمد كاوياني يك تن از سرسپيدان جنبش دموكراتيك نوين كه با هم 
 من با تحمل فشار ": صميمي بوديم ، از من نموده بود ، تماس گرفته اظهار داشتم 

شاهپور [ روابط خود و تو را . كرده بودم  كاوياني صاحب را وقايه ودر واقع تو ... هاي 
و من مانند ساير دوستاني با هم صميمي ، ضمير منفصل مفرد مخاطب را براي 

يك رابطه اي شخصي كه ميا ن دو دوست برقرار مي باشد ] كار مي برديم ه يكديگر ب
 "ودم ـان داده بـالقه نشـياست بي عـبه س رـرا مانند كاوياني و ناص ، وانمود كرده تو

يك تن از همكاران شعبة ما در وزارت تعليم و تربيه بود ، كه طبق گفتة رفيق  ناصر[ 
  زنده ياد. كاوياني مدت  بعد از گرفتاري  اعضاي ساوو ، به باند پرچمي ها پيوست
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موصوف  . "  ناصر مرا در پاكستان هم تحت نظر مي گرفت ": كاوياني اضافه نمود كه 
  ] . نظرات واصف باختري در ساما بود يكي از  شايع كنندگان

  : بعداً به صحبت ام ادامه داده افزودم 
كه بعد از صرف غذا از وزارت معارف مي برآمديم   به خاطر داري  زمانيحتماً« 

  داخل مي شديم ، قيوم صافي را"رهنما "و براي ديدن كتاب ها به كتابفروشي 
 كه يكي از رفقاي اين جالد بود ، هميشه در آنجا مي ديديم كه با علي كتابفروش

هر دوي ما خبر داشتيم كه قيوم صافي پرچمي است ؛ . سرگرم گپ و گفت مي بود 
مگر به ذهن ما هم خطور نمي كرد كه اين  شرف باخته مشهور منحيث يك خادي 

 تيم  گرفتاري  ساوو  و شكنجه  با صالحيتبسيار نزديك به داكتر نجيب  روزي  عضو
بهمن  و مسجدي  و ساير اعضاي  هر دو سازمان خواهد شد ، و ما را به گر  مجيد و 

  .زير شكنجه خواهد كشيد 
  : شاهپور در جريان صحبت  اظهار داشت 

 " شاگرد مستري"من در تحقيقاتم  هيچ چيزي نداشتم ، از همين سبب از« 
 مربوط به  اشاره كرده ام  دوسيه من كامالً خالي است اگر به برخي مطالب": پرسيدم 

 فعاليت هايي "جريان  دموكراتيك نوين " چهل بوده ، زمانيكه  من در هسالهاي ده
داشتم ، بعد از آنكه جريان شعله از هم پاشيد ، من ديگر به سياست كامالً بي عالقه 

هيچگونه ارتباطي  ندارم ،  چرا  بايد در زندان ] ساما ... [ من با اين سازمان . شدم 
 ما فقط مغز ترا ":  جان ميداني اين جالد در جوابم چه گفت ؟  اوگفت   توخي"بمانم 

  . »  ، "...م يكن براي مدتي حبس مي
 ]برادرش[   فاروق ": شاهپور ، همچنان در مورد گرفتاري خود چنين گفت 

چند دفعه برايش احوال روان . برايم خبر  داد كه به خانه بيايم  خانه تحت نظر نيست 
خدا انصافش بته باز خبر داد  كه خانه .  من نمي آيم ، زير نظر است كردم كه خانه

باالخره به گفته .  اطالع روان كرد كه با من كار دارد به خانه بيايم .زير نظر نيست 
در حاليكه خانه شديداً زير نظر . با دلواپسي به طرف خانه روان شدم . اش باور كردم 

   . "... بود ؛ دستگير شدم 
 منحيث  عضو رابط رفقاي  زنداني ساما با خارج از زندان در  خادينفخرالدي

(  اصلي وحدت دروغين دو سازمان ةسالهاي گذشته همواره تبارز كرده ، شايع كنند
در زندان بود كه از همين ناحيه جنجالهايي را ميان رفقاي ما سبب ) ساما و ساوو 
ن  وي با خارج از زندان معلومات  بود"عضو رابط "از شاهپور در مورد . گرديده بود 

 ": زنده ياد با تعجب  اين رابطه را دروغ محض وانمود كرده اظهار داشت .  خواستم 
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در . ما از وجود  چنين كسي منحيث عضو رابط ما در زندان ، هيچگونه اطالعي نداريم 
ده مانديم باشه اگر زن... هم از توطئه عليه ما دست بردار نيستند ] اين سلول [ اينجا 

  ) . نقل به قول مستقيم  ( "بسيار مطالبي است كه با رفقاي تان در ميان مي گذاريم 
در يكي از روز ها كه شمار زياد زندانيان براي تفريح  داخل مثلث شده بودند  و 
شماركمي زنداني يكي بعد ديگر به وقفه ها داخل مثلث مي شدند ، در سه و يا چهار 

 كه اتفاقاً هر دويشان قد باريكي داشتند  [خرالدين با  دو  جوانمتري دروازه مثلت  ف
  دهليز منزل "پاك كاري" و شايد غرض ،و  تا قبل از آن روز آن دو را نديده بودم 

ه  طوري ايستاده بودند كه پشت آنان ب] به آنجا آمده بودند  *] ["زنبيل كشي"اول و 
مثلث ، كه زندانيان در آنجا در گشت   مثلت و روي شان به جانب ميدان ةطرف درواز

در اثنايي كه من داخل مثلث مي شدم ، فخرالدين  . و گذار بودند ، قرار داشت 
طرفي بود كه زنده ياد   ش به آن او روي( كه به آهستگي حرف مي زد  درحالي

 ،  ) و شماري از رفقاي رهبري در حال قدم زدن بودنديدنانجنير نادر علي در حال دو
تمام شان را [  هم شه ه اينها ر":  جوان را مخاطب قرار داده به آهستگي  گفت  آندو

  ."مي كُشند ] 

يعني آناني  ( " اينها "از   را اين خاري شيوه بيان و طرز اداي جمله ،  نفرت 
مي كرد كه  وانمود وي به آن دو جوان. مي رساند ) بازي گرفته بودند ه ب كه مرگ را

من طوري وانمود كردم كه كدام توجهي به آنان . مال شان مي رسند سزاي اع اينها به
   . [**]ندارم

  

  
 "زنبيل كش" و "جارو كش"در رابطه به گماردن همكاران اطالعات زير پوشش  [*]

كه مسلماً تني چند  بي بضاعت و ساده دل و بي خبر از  نيرنگ اطالعات هم در ( 
  ]. ي تماس گرفته  خواهد شددر نوشته هاي بعد) ميان شان وجود داشت 

 از جانب فخرالدين و دادن به " وحدت دو سازمان " در رابطه اشاعه دروغين **][
  - بطور حتم -در  بخش هاي بعدي  (اصطالح پول كمكي به يكي از اعضاي ساوو 

 زياد  و علت نزديكي)  ساوو روشني انداخته خواهد شد " عضو" باالي كاركرد هاي اين
  و -  1359 در اواخر سنبله - ؛ همچنان با من ) ه محمد لا( ا عزيز جان فخرالدين ب

شديدترين ضربه اي كه از اين ناحيه متوجه عزيز جان و در پي آن ضربه اي  متوجه  
   ].من نيز شده بود ، در  بخش هاي  بعدي طور مفصل  خواهم نوشت  
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  :  قريشي  سياسي شاهپور-    نگاهي گذرا به ديدگاه  ايدئولوژيك -5
  

در .  ، از خود گذر و فدا كار  و مصممزنده ياد شاهپور مردي بود  بسيار استوار
 محيط كارش اكثريت كار مندان وزارت تعليم و تربيه وي را دوست داشتند و احترام

ش بود ؛ هكذا در  اش مي كردند ؛ همچنان در منطقه خير خانه كه محل اقامتا
 خيرش به همه مي "طور معروف. محبوب همگان بود ) قلعه مراد بيك ( ش  ازادگاه
يكي شخصي و ديگرش سياسي درميان : در مناسباتم با شاهپور ، دو خاطره  . "رسيد

بسا خاطرات ديگر از وي ، از برجستگي خاصي برخوردار است كه در بخش هاي 
 ازسالهاي با تأسف كه اين مبارز بعد.  مربوط به تحقيق به آن اشاره خواهم كرد

ش كه انجنير  ا و از محفل،ازهمپاشي جريان دموكراتيك نوين به انزوا كشيده شد
جز شمار ه  ياد كرده بود ، ب" محفل شاهپور" از آن بنام "پس منظر"عثمان در 

كودتاي داوود خان ، در واقع نظرات  . معدودي از رفقايش ، ديگر كسي باقي نماند 
نظرات شديداً ضد كمونيستي . له كشاند پيشينه وي را تكان شديدي داده به استحا

 يكماه و نيم  زنداني شده بعد از تقريبا1359ًكه درسنبله سال [ برادرش آقاي فاروق 
گرچه . خواه مخواه در اين استحاله سهم خودش را داشت ] و يا بيشترك رها گرديد 

 از لحاظ سطح درك  و فهم مسايل تئوريك گستره دانش ماركسيستي وي  نسبت به
مراتب  بيشتر بود ؛ با آن هم آنتي كمونيزم برادرش ، بر نظرات وي نيز ه برادرش ب

جا گذاشته بود ؛ همچنان نظرات  ضد كمونيستي يك دو ه اثرات نا مطبوع و منفي ب
در ) وزارت معارف( تن از كارمندان رياست تأليف و ترجمه وزارت تعليم و تربيه 

  .بي از ذهن  وي نقش داشت  ماركسيزم انقالةزدودن بقاياي انديش
، ) مديريت عمومي احصائيه و پالن ( ، روزي در محل كارما 1356در اوايل سال 

حالي زير هم ش  اسوسياليزم ... ": درجريان بحث ، زنده ياد قريشي  اظهار داشت 
 اين جمله آنهم از زبان شاهپور ، من و زنده ياد كاوياني را حيرت زده "... سوال است 

من بي اختيار و بدون مالحظه  و بدون در نظر داشت پرنسيپ هاي روابط . ساخت 
 او كه انتظار ."! چه بد ميكني": في مابين دو رفيق و دو  دوست ، با ناراحتي گفتم 

نجيب چنين جمله اي توبيخ گونه و خشم آفرين را از من نداشت ، در حاليكه  غرور 
حوصله مندي اين من از . " مذاق  كردم ":  با خنده گفت  ،جريحه دار شده بوداش 
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 ويخود  شرمنده و ناراحت شدم ، و بي توجه يي  واكنش آني رفيق دلير و مبارز و
  . متوجه ناراحتي و شرمندگي من گرديد 
ميان كشيده بود ، تا اگر بتواند در ه ش را ب ادر اصل زنده ياد قريشي گپ دل

مرمبارزه طبقاتي و سوسياليزم و كمونيزم اذهان ما هر دو  نسبت به باور هاي ما به ا
عالمه سواليه بگذارد ، و در همين رابطه بحثي را باز نمايد و ما را هم به تفكر و 

زماني كه با واكنش خشن من  مواجه شد . بازنگري در مورد  سوسياليزم علمي وادارد 
 ننگين  وي درآغازين روز هاي كودتاي،هرحاله ب. ، پاي شوخي را به ميان كشيد 

 با سوسياليزم و كمونيزم براي هميش وداع كرده اين انديشه را اوتوپيا 1357ثور 7
 جمهوري "(يعني  ! "دولت دموكراتيك اسالمي"خواند و براي افغانستان خواهان يك 

  . گرديد  ! ) "اسالمي
جمهوري "(سر انجام اين انسان واال ، آراسته و دلير در راستاي اين انديشه 

 انديشه "سمت يكي از مروجين ومبلغين ه مبارزه اش را سمت و سو داده ب) "اسالمي
 رنگ و رونقي 1357 ثور 7 كه بعد از كودتاي ننگين - ، شيوه تفكر محفل اشرا "تازه

(  و برخي حلقات خارج از محفل اشرا نيز در بستر اشاعه اين  انديشه -به آن داده بود 
  ضد ماركسيستي و مشحون از تضاد ةين مقول  ا؛باز سازي نمود  ) " تازه انديشي"

هاي رنگارنگ را براي بار اول در كتيبه ادبيات سياسي  جنبش چپ انقالبي كشورحك 
وي كه يك تن از مؤسسين سازمان آزاديبخش مردم ! با يك جهان تأسف . كرد 

ليت گرفته وبود ، سازماني را كه خود در تأسيس آن نقش پرمسئو) ساما ( افغانستان 
قضات (  در پيشگاه كثيف ترين ، بويناكترين و ناشريف ترين مزدوران روس ،بود 

...  من به اين سازمان ": به نقد كشيده گفت  ) "كمه  اختصاصي انقالبي امح"
   ."تروريستي هيچگونه ارتباطي ندارم 

جمله اي كه از طريق  تلويزيون  دولت پوشالي پخش شد ، ! بلي ، خواننده عزيز 
 تلويزيون در دهليز ة كابل آنرا در صفحه رنگندانيان ؛ مانند ساير باشندگانو ما ز

 سمت شرقي شنيديم و منتقدش را هم ديديم ، كه يك  شخصيت برجسته "1بالك"
 گوينده ةجنبش چپ انقالبي كشور بود ؛ همچنان گپ پر طنز و كنايه و دشمنان

 من به اين سازمان "ين جمله به مجردي كه ا[ تلويزيون را در مورد وي نيز شنيديم 
ظف صحبت وي را قطع كرد و  تصوير و از زبان شاهپور شنيده شد ، خادي م"... 

  !]  .ش را هم از روي صفحه تلويزيون برداشت  امتحرك
 "  از زبان - زنده ياد انجنير نادر علي گفتةنقد شاهپور از سازماني كه بنا به 

د ، نقدي بود ضد جنگ مقاومت ، اگرساما  بو" يك تن از مؤسسين ساما -  "ديگران
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 بود ، پس تمام سازمان هاي چپ انقالبي هم "تروريستي" مي كرد و "تروريزم"اِعمال 
آن در ... نقد از مشي انحرافي ساما ،  همچنان عقب نشيني و .  بودند " تروريستي"

هاي چون ساير سازمان  ( جايش ؛ اما سازمان ساماه يك برش خاص زماني  باشد ب
 كه يكي از بزرگترين قدرت نظامي جهان  قرار داشت در برابر دشمني)چپ انقالبي 

و جبهات دلير مردان آن سازمان در بسا واليات كشور بر ضد چنين .  بوددرآن وقت 
  . رقدرت ؛ مسلحانه مي رزميدند پدشمن 

 خوانده شود ، پس تمام جنگ " تروريزم"دن بر ضد دشمن متجاوز هرگاه جنگي
 بر مبناي اين تيز كامالً ضد -اومت ، همچنان تمامي جنگهاي ضد استعماري را مق

 مي گفت  سه دونزماني كه رفيق  مائو. توان تروريزم خواند   مي–انقالبي و ارتجاعي 
  يك بعد مرام وي ازاين تيز علمي ، "جنگ را توسط جنگ از بين برده مي توانيم "ما 

 عليه كشور خارجي است ؛ ) جنگ تحميل شده براي دفع( جنگ براي دفع تجاوز 
جز جنگ ، ديگر هيچ راهي براي از ميان برداشتن جنگ تجاوزگرانه و زيرا كه 

از همين سبب براي كسب استقالل و آزادي بر ضد دشمن .  تحميلي وجود ندارد
كه مسلماً اين نوع جنگ كامالً برحق بوده ، و در كليه ابعادش . متجاوز بايد جنگيد 

  . دالنه است عا
 خلق ةتوان در مبارزات گذشت  آنرا مية كه ريشه و ساق- تيز شاهپور بر اساس

هاي جهان بر ضد استعمار كهن و امپرياليزم و بطور اخص در كشور هاي اروپائي 
 جنگ مردم اروپا بر ضد  تهاجم و بربريت نازي هاي هيتلري و فاشيزم -مشاهده كرد 

ين برضد تجاوز جاپان و جنگ هاي مردم افغانستان شان ؛ و در آسيا ، جنگ خلق چ
  .  بود " تروريزم"ر انگليس ؛ گويا بر ضد استعما

و "تروريزم"واژه ژرفاي  باز كردن بحث رسا و همه جانبه و داخل شدن در
 از  ايكه استعمار و امپرياليزم به بهانه [ ة پر سر و صدا اين واژةشكافتن ابعاد عديد

روت و به غارت و چپاول ثغانستان را به خاك و خون كشيده ميان بر داشتن آن اف
پ زندان ديده ، مثل آقاي چكادر برجستة ؛ حتا هاي بيكران آن ادامه مي دهد و 

 از طريق راديوي امپرياليستي تجاور قواي امپرياليستي و  هماحمد راتب فقيريقاضي 
 ملل  قانون"منظر  درافغانستان از "تروريزم"ايساف را براي سركوب به اصطالح 

، جلد سوم  در.  در چوكات اين نگاشته نمي گنجد] مورد تأئيد قرار مي دهد "متحدي
ضد مردمي ، ضد  در رابطة صحبت هاي "... ورود قاضي صاحب راتب -4"زير عنوان

   . بيشتر خواهم نوشت  راديو آن باآزادي و ضد انقالبي وي
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مه كدام اطالعي ندارم ، كه وي ، كامن از متن دفاعيه زنده ياد شاهپور در مح
ميان ه آيا بر ضد دولت پوشالي و تجاوز شوروي به كشور ، كدام حرف و يا جمله اي  ب

من در تحقيقاتم  هيچ چيزي « آورده و يا نه ؛ اما ميتوان بر طبق گفته اش مبني بر  
است  دوسيه من كامالً خالي ":  پرسيدم " شاگرد مستري"نداشتم ، از همين سبب از

 چهل خورشيدي مي باشد ، هاگر به برخي مطالبي اشاره كرده ام مربوط به سالهاي ده
 فعاليت هايي داشتم ، بعد از آنكه جريان "جريان  دموكراتيك نوين "زمانيكه  من در 

... من با اين سازمان . شعله از هم پاشيد ، من ديگر به سياست كامالً بي عالقه شدم  
  در محكمه هم بر .» چرا  بايد در زندان بمانم تباطي  ندارم ، هيچگونه ار) اما س( 

روال همين گفته مي بايد حركت كرده باشد ، و تاخت و تازي باالي دولت دست 
آزاد شود نه به خاطري  [  هر چه زودتر آزاد گردد با اين شگردنشانده نداشته باشد ، تا

  را براي ادامة مبارزه  آزادي،اپذيركه از مبارزه دست بكشد ؛ بلكه اين مبارز تسليم ن
 نمود ، تا خودش " تروريزم"روي همين اصل وي سازمانش را متهم به  . ]مي خواست

و از . غالگر دور نشان دهد را از مبارزه مسلحانه آن سازمان بر ضد قواي متجاوز و اش
زدوران گوش مه  ب مسلحانهةرا با  مبارز مخالفت اش ) "شگرد"با اين (  ديگر جانبي

 اش ، در "تمنيات نيك"  گويادست اول دولت دست  نشانده برساند ؛ و مزيد برآن
ذهن ، تلويحاً در يد وي مي باشدئأ مورد ت"مبارزه مسالمت آميز"رابطه اينكه گويا 

  .شنوندگان تداعي گردد 
هر سازماني كه در شرايط تجاوز و اشغال يك كشور توسط امپرياليزم و يا كدام 

 روي مي آورد ، اين در واقع نوعي ريفورميزم و "مبارزه مسالمت آميز"رج به نيروي خا
زود ترين وقت ماهيت ضد منافع ملي و ضد ه تسليم طلبي محجوبانه ايست كه ب

ديم  كه اپورتونيزم و ديديم و شني. ما همه شاهد بوديم . انقالبي آن آشكار مي گردد 
ضد بي رحم ترين تروريست  متجاوز و  دركشور ، برشيوهكه با همين [ تسليم طلبي

 مي " مبارزه مسالمت آميز "به اصطالح  ) ءامپرياليزم امريكا و شركا( اشغالگرجهان 
و هم اكنون به كار و بار شان در همين راستا  ادامه داده  منافع آني و آتي . نمودند 

رين وقت ، چسان به زودت] را در تداوم و استحكام اشغالگران جستجو مي نمايند شان
    .گرديد عمل آشكار و بر مال شان  در"مبارزه مسالمت آميز"متن و محتواي ضد ملي 

 از ديد تئوريك و عمل كرد انقالبي مبارزات  مسلحانه خلق " تروريزم " نقد از 
  يكبر ضد تجاوز استعمار و امپرياليزم ،) آسيا ، افريقا و امريكاي التين(هاي سه قاره 

 در "مبارزه مسالمت آميز" در تائيد  ان تمنيات نيك منتقديگرآن ، روي دروي سكه ؛
 و هم ك كارمل مانند دولت ببر( دولت هاي دست نشانده ةچوكات  قوانين  تنفيذ شد
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و براي ساير سازمان ها و احزاب  درگير جنگ . مي رساند را  )مد كرزياكنون حا
  . صيه مي نمايد   را تو"مبارزه مسالمت آميز" ةمقاومت ، همچنان  نسخ

(  بلي ، شاهپور در جريان نام خواني  و آمادگي براي رفتن به طرف گشتارگاه ، 
، هيچ  ارتعاشي در سيماي نجيب اش )  و هم در بار دوم  ، بار اول"نام خواني"هم در 

 و مانند ساير  .و هيچ لرزشي در دستان پر قدرت و  انگشتان محكم اش ظاهر نشد
 ، با رفقا شجاعانه ،  و قامت رساو با گامهاي استوار ،ه و مزاح همزنجيرانش با خند

  . مرگ پر افتخار را پذيرا شد 
ما بدين باوريم كه هرگاه اين مرد ميدان زنده مي بود بر ضد تجاوز امپرياليزم 

ياد اين مبارز استوار و ساير . امريكا و دست نشاندة رسوايش كرزي مبارزه مي كرد 
  !دي كشور جاويدان باد جانبازان را ه آزا

  

  ،   درسلول هاي مرگ  - 6
  :طيف هاي متضاد و متخاصم زندانيان  با هم الفتي داشتند 

  
 و ،كي مي شنيد  هركي از هر و ،در درون پنجره چپ ، همه با هم مي ديدند

سوي سرنوشت ه آخر همه فكر مي كردند كه ب. كسي ، الفتي داشت هركسي با هر
 اضطراب برانگيز و مرگ آور ، كه ةپس چرا در اين دخم. ند نامعلوم كشانده مي شو

 " با جهاني كه زآخرين مرز دنياي بسيار زيبا و دوست داشتني آزاديخواهان مبار
تضاد مسلط و عمده ميان .  مي خوانندش ؛ با همديگر الفتي نداشته باشند "نيستي

تگان حاكم بر زندان از سو ، و جالدان  ناموس باخته و سرفروخ مجموع زندانيان از يك
 - آنان ... سوي ديگر ، بر ديدگاه هاي متضاد و مخالف و متخاصم سياسي و مذهبي و 

 ة چنان ساي-ي كه صداي بال هاي مرگ در فضاي اتاق پيچيده بود در همان حاالت
قتي افگنده بود ، توگويي همه با هم وكين فراموشي مهمزيستي و انسان دوستي و

همه و همه از يك تبار و يك قوم و قبيله بودند ، و هيچ كين و . نسبت خوني داشتند 
كدورتي را پشت سر نگذاشته بودند ؛ هيچ فردي با فرد ديگرخشونت و پرخاش نمي 

قتي اين تضاد ، ازسنگيني و پر اهميت  بودن آن نمي وگرچه ناديده انگاشتن م. كرد 
جي و مزدوران وطني اش  دشمن خارةكاست ؛ مگر فشار نيرومند شرايط  تحميل شد

 مرگ آور ، لحظاتي اين تضاد انتاگونستيك ميان زندانيان از طيف هاي ةبر آن دخم
قتاً دورش ومختلف را  به سايه كشيده و از مركز ديد منتظرين براي لحظات مرگ ، م
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نموده بود ؛ حتا عوامل اطالعات هم زير تأثير چنين شرايطي قرار گرفته بودند ، كه با 
 دم و دستگاه شان ، با دشمنان بادار و موالي شان ، با دشمنان سيستم دشمنان

  مي كردند ؛ در غير آن هويت شان آشكار مي"محبت"سوسيال امپرياليستي شان ، 
 كه بقاي - آخر عدم هم آهنگي و هم رنگي با چنين فضاي عجيب براي آنان . گرديد 

 در درون و بيرون زندان -ديدند شانرا در فناي مبارزان راه آزادي مردم و كشور مي 
  .خطر جاني داشت 

ده مي اين حالت واين فضاي مهر آفرين و انساني در سلول هايي بيشتر مشاه
 براي انتقال به ذبحگاه هاي از پيش تدارك ديده شده ، كه شد كه محبوسين آنرا

 هاي كوه ة  پلچرخي  و دامنةعمدتاً پايگاههاي نظامي  روس ها در قرب و جوار  حوم
 كوه خيرخانه موقعيت داشت ؛ آماده ة و دامن" ماهيپر"چكري و صافي و جنوب كوه 

بعد ها در همين رابطه ، نقل قول يك خلقي را خواهم آورد كه در بخشي [ مي كردند 
  ... ]  . از ياداشت هاي از نظر دور مانده ام درج شده 

  

  :   آن روز هول انگيز و تاريخي فرا رسيد - 7
  

در تاريخ هر كشوري ، از آغازين روز مقاومت  در برابر تجاوزگر ، تا پايان اساساً 
، ) يعني بيرون راندن قواي متجاوز از كشور شان ( كار بس سترگ و عظيم خلق ها 

هزاران هزارحادثه و رخداد و فاجعه هاي انساني و ماتم و مصيبت و ماجراهاي عجيب 
مقاومت و جنگ در محصول  ) قسماً(مام اينها كه در اصل ت، وقوع مي پيوندند ه ب... و 

 به بستر اين همه اگر. ناشي از تجاوز مي باشد  ) عمدتاً(  بوده و برابر اشغالگران
حوادث و اتفاقات و رويداد ها و منازعات نظر بيندازيم ، و با شكيبايي آنرا مورد ارزيابي 

در ... حوادث و رويداد ها و همه جانبه قرار بدهيم ، در نتيجه مشاهده خواهيم كرد كه 
بستر خود سير يكسان نداشته ؛ بلكه افت و خيز ها ، فراز و نشيب ها و كج و پيچ 

( هايي را  پيموده كه  ازبلند ترين كوه ها و شا مخ ترين قله هاي اين بستر خروشان 
و در مطالعه . توان شاخص ترين ها را نشاني كرد  مي)  مبارزه در اشكال متنوع آن 

ترين فرصت  زوده  كه در گرافيك اين بستر ب-شرده تاريخ اين مقاومت ، به آنها ف
  .  بسنده نمود -خود جلب مي نمايد ه توجه هر كاوشگر و بيننده متجسس را ب

در جنگ مقاومت خلق هاي آزاديخواه افغانستان بر عليه اشغال كشورشان توسط 
نوني خلق هاي افغانستان عليه هاي ك  هكذا در واكنش،سوسيال امپرياليزم شوروي 
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 اين شاخص ها و اين ،اشغال كشور توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا و متحدين آن 
هرگاه از شاخص هاي بستر . نقاط عطف به وضاحت مالحظه و مشاهده شده مي تواند 

 كه مبارزات مسلحانه - مبارزات جنگ مقاومت مردم افغانستان  بر ضد ارتش شوروي 
 در اين جبهه ، جايگاه رفيع و پرارج - از لحاظ كيفيت -نقالبي كشور بخش چپ ا

، بگذريم و ) كه تشريح آن شامل وظايف اين نگاشته نمي باشد ( خودش را  دارد ، 
اين  شهركي كه باشندگان زنجير به ( تنها به نقاط عطف اين مقاومت در جبهه زندان 

ته به تمام مليت ها و اقوام ، و تبار  وابسشتمل بودند بر فداكارترين افراديپايش م
كه جنگي است بسيار متمركز و نهايت پيچيده و سنگين ، ) هاي دلير سراسركشور 

خونين ، دردناك و فاجعه آفرين ، نظر بيافگنيم ، خواهيم ديد كه بيرون كردن 
مبارزان تحصيل كرده و پيش كسوتان جنبش چپ انقالبي كشور براي  پايان دادن به 

 آنان عليه ارتش  اشغالگر روس و دولت پوشالي آن ؛ و پايان دادن به عمر پر بار ةمبارز
و تكان هايي كه . و گرامي شان ؛  جايگاه خاص خودش را در اين بستر خونين دارد 

 و موفقيت چپ انقالبي به اين عرش بلند گرديده ، كم نبوده است سبب احراز موقعيت
بروز خشم شديد و وقوع پيوست  كه سبب ه پ بيكي از اين تكان ها در پنجره چ. 

نفرت بي پايان زندانيان همين پنجره و  سايرسلول هاي  زندان پلچرخي ، بعد ها 
موجب خشم و نفرت خلق هاي آزادي دوست افغانستان و منطقه ، دموكرات هاي 
انقالبي ، كمونيست هاي مبارز ، احزاب و سازمان هاي سياسي و مجموع وطن 

ه در سنگر جنگ مقاومت عليه ارتش تجاوزگر روس و سگ هاي زنجيري  پرستاني ك
  مسلحانه - كه از سوزش زخم زير قالده گردن هايشان خم به ابرو نمي آوردند -آن 

  .مي رزميدند ؛ گرديد 
 در انتظار  ،در انتظار چيزي ، در انتظار حادثه اي. نوعي در انتظار بود ه هر كي ب

 اين عبور لحظه هاي پر اضطراب و مرگبار -ستند كه اين انتظارفاجعه اي ؛ اما نمي دان
جالدان روس به خون گلگون كي نياز بيشتر .  به پايان زندگي كي خواهد  انجاميد -

كي و يا كي ها را از ميان جمع شان مي ربودند و در ذبحگاه به زندگي پر . داشت 
اعضاي سالم بدن آنان ، سبب افتخارآن مبارزان آزاديخواه  پايان مي بخشيدند ، تا 

و خون پاك آن قربانيان .  و حيات مريضان طبقات حاكمه كشورشان گردد ءتداوم بقا
و سر زنده . در رگ هاي ناپاك عساكر زخمي خودي و مزدوران بومي تزريق گردد 

 -ستان سيستم استثماريآهايش ، سر تسليم و رضا ، سر انقياد و فرمانبري ، بر
ند و بر بردگي خود و خلق هايشان ؛ همچنان بر تصاحب سرزمين استعماري اش بنه
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دست خونچكان ه ئيد بزنند ، و اختيار هست و بود شان را بأي شان مهر تااشغال شده 
  .كرملين نشينان و مزدوران وطني آنها بدهند  

روزها ، ساعات ، دقايق ولحظه هاي پر افتخار و تاريخ ساز در زنداني كه استعمار 
ش را با اشكال شكنجه هاي عجيب ، مرئي و  ا آن حكم مي راند ، و اسيرانروس بر

 "همكاري"خادي اش به تسليم و  نامرئي به همدستي جالدان خلقي پرچمي و
  .واميداشت ؛ به كندي مي گذشت 

 ؛ به آهستگي اضطراب عبور كُند روز ها ، ساعات ، دقايق و لحظه هاي پر ة دشن
ر زندانيان  آزاديخواه پنجره چپ كشيده مي شد ، تا خون  بر روي سينه اي عمر پر با

 خطه اي بنام افغانستان ةعمر عزيز اين به انتظار نشستگان مرگ ، از جدار آن بر پهن
در عرصه هاي مختلف ( جاري گردد ، و سبب حدت تضاد آشتي ناپذير خلق هاي آن 

ست و بود آنان و سرزمين گرسنه اي كه در پي تاراج وانهدام هوبا غول تشنه ) مبارزه 
  .شان برآمده  ؛ گردد 

ساعت حدود يازده و چند دقيقه . سر انجام آنروز هول انگيز و تاريخي فرا رسيد 
 چهار شنبه چه رازي در كار بود كه  استعمار روس روز. پيش از ظهر را نشان مي داد 

و آزاديخواه  براي بيرون كردن  فرزندان با دانش ، دالور  را1361 سنبله سال 17
 كه در مورد وي - " احد پچق"  صداي پاي باشي عموميافغانستان تعيين كرده بود ؟

 " چپهپنجر"دهليز خارج   باشي در"نداف " و- در بخشهاي قبلي صحبت شده 
 و -ن ملي و جاسوس  خاي-اين دو جنايتكار كه يكي آن از آدمكشان گلبدين . پيچيد 

پنجره "بود ، به داخل )  مسعود- رباني(سته به روس و واب جنايت پيشه ديگرش از باند
.  شروع كرد "نام خواني " آهني سلول به ة از پشت درواز" احد پچق". نيامدند "چپ

كه بار  اول اسم  شريف كدام رفيق از دهان ! اي كاش بر خاطرم نقش مي بست 
انجنير نادر علي : هر رو ، نام هاي پر افتخار رفقا هر يك ه ب.  كثيف اين نابكار برآمد 

 اين (دهاتي ، انجنير محمد علي ، انجنير ميرويس ، انجنير زمري صديق ، انيس آزاد 
در داخل (  ، انجنير محمد امين ، قاضي احمد ضياء  )شير مرد در پنجره چپ نبود

 الحق ، محمد نعيم ء، داكتر صديق جويا ، انجنير داوود ، ضابط ضيا) پنجره  نبود 
 و دو تن ديگر ؛ داكتر عبدالواحد رائين ، شاهپور قريشي) ل پنجره نبود در داخ(ازهر 

 و تنظيم هاي اسالمي وب به احزابس منام هاي شمار زيادي از اعدامي هاي نهمچنان
كمه امح"  اين خبر پخش گرديد كه اينها را "نام خواني"در جريان . خوانده شد 

ن ، يعني در منزل اول هم به رفقا  چنانچه درپائي. خواسته است "اختصاصي انقالبي
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ه چنين بهانه هايي را ب . "... كمه شما را بارديگر خواسته است امح"گفته بودند كه 
      .كردند تا زندانيان به كدام عملي مقاومتگرانه متوصل نشوند خاطر  پخش مي

هر يك تالش داشت ، با همزنجيران .  بپا خاستند"پنجره چپ"مجموع زندانيان 
زمان در   آنان را همةبا آنها روبوسي و بغل كشي كند ، و هم. مي  وداع  نمايد اعدا

 ةورزي ، صفا و صميميت ، هيجان و دلهر هم جوشي و مهره ب. آغوش بفشارد 
 انسانيت در اين هم پيوستگي انسان وه در آميزي و ب. زندانيان بي سابقه مي نمود 

چند جانور درنده و انسان نما . رده بود پنجره ، عجب شوري و عجب هنگامه اي برپا ك
 ناميده مي شدند ، از تماشاي چنين صحنه اي پرشكوه  و " باشي" و"سرباز"هايي كه 

دچار  هراس شديدي .  شان به زردي گرائيده بود ةپر ابهت ، چهره هاي مسخ شد
. ود  از انتقام مردم بر سراپايشان مستولي گرديده بترس وترس از نفرت . شده بودند 

من هر يك رفقاي  جاويدان شده و افتخار تاريخ مبارزات طبقاتي و جنگ مقاومت 
زماني كه من و انجنير . را در آغوش كشيدم و بر روي قلب پر تپش خود فشردم  مان

 رفيق توخي متوجه مشي ":  وي اظهار داشت  ،نادر علي همديگر را در آغوش گرفتيم
 تأكيد مي "مشي جمهوري  اسالمي"يات نيز برزنده ياد تا آخرين لحظات ح  ("باش

  ) .ورزيد
 ما كم كرده باشند ، ما را دلداري مي ة اندوةهر كدام شان براي اينكه از كو

بلي ، اسطوره . اينها اسطوره اي را پديد آوردند . دادند و به آرامش دعوت مي كردند 
يان ها ،  مجيد ها ، اي كه در همين زندان ، قهرمانان اش لهيب ها ، آذرخش ها ، طغ

. هزاران هزار آزاديخواه ديگر بودند  بهمن ها ، مسجدي ها و صد ها  تن چپ انقالبي و
من به چشم خويش واقعيت اسطوره را ديدم  ، آنرا بوئيدم و لمس اش كردم  و برلوح 

  .خاطرم حك اش  نمودم 
؛  از صورت ادبيات شفاهي  ديگراساساً اساطير ممكن است شامل عناصري

همچون داستانهاي پريان وغيره باشند ؛ اما اساطير به سببي از اين داستانهاي تخيلي 
 خودش به عنوان  يك حقيقت ةمجزا و  متمايزند ،  نخست اينكه اسطوره در جامع

دور ازجامعه اي كه ه  يعني ب- آنگاهي كه از بيرون. پردازي  درك مي شود ، نه داستان
  - وجود گذاشته و  بدان  پيوستگي و تعلق داشته در بطن و متن اش  پا به عرصه

اسطوره  كه جامع . نگريسته شود ، معني غير حقيقي مي يابد و به افسانه مي پيوندد 
ترين  روايت و  سخن آخر در باره موضوع اش است ، هميش يكي از منابع آفرينش و 

 آنها  ةنونات پيچيدخالقيت  در ادبيات بوده  است ، و دنياي مملو از رمز و راز و مك
شاعران و نويسندگان متجسس و كاوشگر را  به آفرينش شعر ها و داستانهايي بر 
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 منتقدان ادبي براي اسطوره ها به ": مي گويند . اساس اسطوره ها ، بر انگيخته است 
 ؛ ولي قهرمانان اين "اعتبار بي زمان  بودن و جهاني بودن آنها ارزش بسيار قائلند

ه من و سايرين شاهد عيني مقاومت و استواري شان بوديم ، در زمان اسطوره اي ك
ش در برابر زجر ها  اقهرمانان. هاي مشخص ؛ همچنان مكان هاي مشخص اتفاق افتاد 

ي و با استوارمقاومت كردند، ودشمن پرست  شكنجه هاي ميتوديك جالدان و
 ها و ماهها ؛ حتا سالها مرگ هول انگيز ، روز ها و هفتهشكيبايي كم نظيري به انتظار 

 و لبان خندان " آسه مايي" و " شيردروازه"نشستند و با قامت استوار چون كوه هاي 
اين . چون الله هاي گلگون دشت و دمن كشور به جانب مسلخ دشمن گام برداشتند 

يدن و ئخاطري كه شاهدان عيني آن را به چشم سر ديدند و بوه نوعي اسطوره ، ب
 به آغوشش كشيدند ، از ارزش بسيار بسيار فراوان و درخور توجه لمس اش كردند و

برخوردار است ؛ زيرا كه مكان و زمان وقوع خودش را آشكارا بيان نمود ، و آنرا با 
ش بر كتيبه خار آئين تاريخ  جنگ مقاومت خلقهاي بسيار  اخنجر مژگان خونچكان

   .دلير و بسيار آزادي دوست افغانستان ؛ حك كرده است 
به ) به تدريج (  باين نكته بس مهم مي بايد پرداخت ، كه طي چند روز اخير

همزنجيران تازه وارد با زندانيان قبلي كه .  زنداني ها در اين سلول افزوده بودند تعداد
    . تن رسيده بود150 تا 140شدند ، جمعاً شمار شان از    نفر مي80حدود 

با ساير اعدامي ها ) ساما (   افغانستان جاويدان شدگان سازمان آزاديبخش مردم
، به نوبه  از پنجره چپ  خارج )  تن مي رسيد50 تا 45كه تعداد آنان  تخميناً از ( 

ماهمه به جاهاي خود  ميخكوب . بعد از پيمودن زينه ها به منزل اول رسيدند . شدند 
ن بر شانه هاي بار غم عظيم و اندوه بي پايان و غصه اي غير قابل بيا. شده بوديم 

شدت ه را ب ماة  شكسته يي ما ، بسان كوه سنگيني مي كرد ، و قلب خسته و شكست
درخاموشي . هيوالي سكوت وحشتزا بر فضاي سلول مرگ در جوالن بود . مي فشرد 

مطلق هيچ آوازي شنيده نمي شد ، جز صداي ضربان قلب هاي ما كه به خاطر پرپر 
جاي رفقا و . زد  عه افغانستان ، تند تر و تند تر ميشدن گل هاي معطرِ سر سبدِ  جام

ي همزنجيران خود ااز ديدن جا هاي خالي مانده . ساير زندانيان اعدامي خالي بود 
فكر مي كرديم  هست و بود دنياي ما را درندگان . دچار واهمه شديدي شده بوديم 

 با -ئي مي داد ردنشان  بوي گند و رسواگ كه زخم چركين زير قالده - دهن خونين 
 اين هم. خود  برده اند و ما در جهاني با اين عظمت و بزرگي ؛ تنهاي تنها  مانده ايم 

سنگيني يي هزار بار بيشتر از سنگين .  نوع ديگري  احساس سنگيني ازتنهائي بود ،
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كس و كوي و  ها در آن سلول ، خود شانرا كامالً بي جمع  زنده مانده . اي كوه ها 
  .ي پنداشتند تك تنها م

  

   باز گرداندن دوباره اعدامي ها به پنجره چپ-8
  : و آخرين سخنان رفيق ضابط ضياء 

  
ديري . وقوع مي پيوندد ه ما نمي فهميديم كه در منزل اول چه اتفاقاتي ب

 منزل اول  سكوت مدهش و استخوان شكن ة نگذشته بود كه سر و صدا از چوك زين
را آماده شنيدن   شانةوش هاي بسيارحساس شدسلولي ها گ تمام هم. را شكست 

شماري . سر و صدا بيشتر و بيشتر شده رفت . آواز هاي تازه  بلند شده  ساخته بودند 
از زندانيان خودشان را به قسمتي از پنجره كه نزديك  به زينه بود ، چسپانده بودند ، 

وجه شدند كه تعدادي زندانيان درون پنجره مت. تا اگر از سر و صدا ها چيزي بفهمند 
در پي آنان  ساير . از همزنجيران اعدامي شان به طرف دروازه پنجره چپ مي آيند 

 خود جا داد  چپ بار ديگر آنان را در تنگنايةپنجر. اعدامي ها هم وارد دهليز  شدند 
 ما را معطل كرده گفتند سپورتي قومنداني  بنا بر مشكل تران":رفقا اظهار داشتند. 
رفقا با . "كمه شويدا به همان پنجره برويد و بعد از صرف غذا آماده رفتن به محدوباره"

من تا . ا قبلي خود  نشستند بكس هاي دستي و لوازم دست داشته ، هر كدام به جا ه
بلي ، اين . ي شان نديده ؛ اما شنيده بودم  اعدامي ها را به سلول قبلة ورود دوباركنون

 اژدهاي ة طعمه هاي حاضر و آماده ، زنده و تپندة دوبار بود كه بازگشتنخستين باري
   . به دخمه آنها ديدم -لعيدن شان بود كه دهان باز كرده و آماده ب -استعمار را 

 بودند "قره وانه"د ، زندانيان منتظر رسيدن ظروف وقت غذاي چاشت نزديك بو 
 در جريان صحبت .من و استاد دوست  سرگرم  صحبت پيرامون اين بازگشت  بوديم . 

طرفي كه من و استاد دوست نشسته بوديم ، مي ه متوجه شدم كه رفيق ضابط ضياء ب
از تاريخي كه رفقاي رهبري ساما را به همين سلول انتقال دادند ، من و رفيق [ آيد 

 جز ، جور -كف ساما در واليت هرات بود ه ب ضابط ضياء كه از زمره چريك هاي سر
ما هر دو فهميديم ]  كدام گپ و گفتي باهم ديگر نداشتيم - بخيري و سالم و عليك

 من و استاد دوست مي. كه اين جوان الغر اندام و قد بلند مي خواهد ما را ببيند 
خواستيم  بلند شويم ، وي  بعد از سالم به سرعت بر روي  توشكم نشست ، تا ما به 

مسعود با وي بود و يا بعداً  به خاطرم نمانده كه ه ب( ش از جايمان بر نخيزيم  ااحترام
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رفيق ": له اي كه اظهار داشت اين بود رفيق ضياء الحق اولين جم) . جمع ما پيوست 
من در جواب  . "نان چاشت را با شما يكجا صرف كنمتوخي تصميم گرفتم كه آخرين 

ر ها  ضياء جان ما عميقاً آرزو داريم كه با": اين جوان دلير و با صالبت صميمانه گفتم 
با هم ببينيم و نان چاشت را يكجا با هم صرف نمائيم ، حضورت درپهلوي ما بسيار 

. " نان را با ما يكجا صرف ميكني ي و آمدز اينكهنهايت خشنودم ا. نيرو بخش است 
لحظه . گرمي پذيرايي كرد ه  بت رفيقانه از اين جوان پر آوازهاستاد دوست هم با جمال

ط توقع يي آميخته با تشويش در چهره نجيب اش در اي بعد ، در حالي كه خطو
حركت بود ، با نگاه نافذش مستقيماً به چشمانم نگريست و با متانت يك انقالبي  

 رفيق توخي  من يك خواهش از ": حرفه اي و جنگ ديده ، به آهستگي اظهار داشت 
بفرمائيد رفيق  ": با كنجكاوي وصميميت ابراز داشتم  با تعجبي آشكار و.  "شما دارم 

 با سيماي -وي بعد از اندك مكث و تفكر  . "هركاري ازدستم برآيد دريغ نخواهم كرد 
 رفيق توخي من در باره شما از رفقاي رهبري زياد «:  به آهستگي گفت -پر تمنا 

شنيده ام ، از همين سبب نزد تان آمدم ، تا از شما خواهش نمايم كه اگر رفقا را از 
 و از ميان شان مرا جدا ) منظورش بيرون بردن براي اعدام (بردند پلچرخي  بيرون 

كدام بالك ديگر بازگشت دادند ، لطفاً شما اجازه ندهيد ه كدام سلول و يا به كرده ب
  .  »من چيزي بگويده كه كسي نسبت ب

 اينهم بخشي ديگر از اسطوره ايست كه در سطر هاي باال  ،خواننده گرامي بلي
. اين جوان بسيار دالور از اينكه اعدام نشود سخت در تشويش بود . تم در باره اش نوش

كس و يا  بر مبناي شواهدي كه در نزدش بود. او قبل از اعدام بسيار نا آرام بود 
كساني در صدد ترور شخصيت  وي برآمده بودند ؛ همانگونه كه آرزو داشتند شخصيت 

. كه به مرام ناپاك شان نايل نشدند  اجتماعي انقالبي داكتر واحد را ترور نمايند ،
 وي به زندان پلچرخي  و زنده ماندن اش از ديد خود اين جوان ، ةعودت دادن دوبار

ش از آن بر ضد شخصيت  ا دشمنانين مدرك و دست آويزي مي شد كهبد تر
من كه دچار حيرت زدگي شده .  سياسي اش  استفاده كرده مي توانستند -اجتماعي 

  : نگ براحساساتم غلبه كرده ، با قاطعيت تمام ابراز داشتم بودم ، بي در
شما اطمينان مي دهيم كه به هيچ ه النه بومن و ساير رفقا مسئو!  رفيق ضياء «

كسي اجازه نخواهيم داد كه در مورد شخصيت و هويت تثبيت شده شما ، در زندان  
غياب ما نسبت به شما  ، هرگاه آگاه شويم كه كسي در )گويي نمايد  بد(چيزي بگويد 

مطالب نادرست پخش مي كند ، يقيناً آن شخص را مورد پرسش وسرزنش و نقد 
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كامالً . ش بردارد  اكوبنده ، طوري قرار خواهيم داد كه دست از كردار ناهنجار وزشت
  .»اينرا به شما  رفيقانه قول مي دهم . اطمينان داشته باش 

جريان صحبت ، مسعود  در.  قاطع داد وي اطمينانه  ب استاد دوست هم در مورد
گريه اش چنان پرسوز بود كه بر احساسات استاد دوست و من . شدت گريست ه ب

ه رفيق ضياء كه از گريه وي بسيار ناراحت شده بود ، رويش را ب. عميقاً اثر گذاشت 
 رفيق توخي به اي بگو كه ما براي رهائي بشريت از يوغ «: طرفم دور داده گفت 

برايش بگوئيد كه . طرف چوبه دار مي رويم  چه باك ه حاال كه ب؛ ه رزميديم سرماي
گريه اين جوان چنان شدت  گرفت ، توگوئي تمام ابر هاي آسمان مي   .»ريه نكند گ

كلي ه من و استاد دوست ب.  خواهند از مجراي چشمه اي چشمش بر زمين ببارند 
  . شده بوديم دگرگون

. ما كدام شناختي قبلي از وي نداشتيم . لي هرات  مسعود جواني بود از اها
 -خلقي  زير فرمان آدمخواران -در بالك شش را تقريباً سه سال و نيم بعد كه وي 

 وي .  ، وي را آنطوري كه بود شناختمساختند هم سلولي ما "اتاق جزائي"منزل اول 
كه در ) يسي طال در مس و  قصه نو(  كتاب هاي براهني " : در آن سلول گفته بود

   . " ...  پنجره چپ  در نزد برخي از انديوال  ها ديده شده از من بود
  

   علت تالش رهزنانه خادي ها -9
  : از اعدامي ها " تحفه يادگاري " به چنگ آوردن براي

  
بعد از صرف غذا رفقا هر كدام يكي  نزد ديگري رفته ، با هيجان و دلشوره گي  

من ، استاد دوست و يكي دو . د دو بجه بعد از ظهر بود حدو. به گفتگو مشغول شدند 
زنده يادان  ميروس ،  شاهپور ، انجنير نادر ( رفيق ديگر به نزديكي رفقاي رهبري  

خاطر ندارم  ه موضوع صحبت آن لحظه ها  را ب. نشسته بوديم ... ) علي ، داكتر واحد و
بدروز  با وقاحت و . بودند همچنان در جوار همين جمع نشسته ) شفيق(و ) بدروز. (

ي انجنير صاحب ِب ِب":بي شرمي يك مزدور انجنير نادر علي را مخاطب قرار داده گفت 
 حالي نامتانه ،من  ِبي ِتي ه برايت گفته بودم كه ساعت  بند دستي ته طور يادگار ب

 بودم ببين انجنير صاحب  برايت گفته  [ "مي خانه مي بري تانه ، اوره به مه بِي تِي 
من بده  حاال نام هاي تانرا ميخواند شما را ه كه ساعت بند دستي ات را  طور ياد گار ب

انجنير نادر علي با آنكه از همه كار و ) ] يعني براي اعدام ( از اينجا بيرون مي برند  
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...  بدروز در زندان ، بخصوص از پيوستن اش به كارگاه زندان و ساختن الچك و كردار 
نام كسي را ... [  آنرا به ": جا خبر داشت ، با آنهم با  نرمي در جوابش  گفت وي در آن

بد روز نام كدام . "به تو مي دادم گفتي آنرا  كاش قبالً به من مي. دادم ] گرفت 
چيزي ديگر را كه به انجنير نادر علي تعلق داشت ، گرفته  بار ديگر با همان بيشرمي 

خوب  [ "من  بِتين ه را  ب... خي انجنير صاحب اين  ": و ديده درآيي اظهار داشت 
 بسيار ": انجنير صاحب با تبسم ا ظهار داشت] من بدهيد ه انجنير صاحب اين را ب

كدام چيزي مربوط ) "شفيق  خالدار"بدروز و (بعداً  هر دويشان  . "خوب از تو باشد 
] .  چيز را خواستندنتوانستم به خاطر بياورم كه چه[ به رفيق ميرويس را خواستند 

 قريشي صاحب بكس چرمي تانه طور ياد ": ت گفتي ظاهراً با صميم"شفيق خالدار"
 اگر چند روز در خاد ":   شاهپور در جوابش چنين گفت"من مي دهيد ؟ه گار ب

بدروز كه آرزوي تصاحب ساعت قيمتي شاهپور . "بمانيم من لباسهايم را دركجا بانم ؟ 
ش را به زير بند ساعت وي رساند ، در  ا را دراز كرده انگشترا داشت ، دست ناپاكش

 خي قريشي ":  تالش داشت آنرا از دستش بكشد ، گفت " شوخي"عين حال كه با 
خوب ساعت تان را برايم طور يادگار  [ "صاحب ساعت تانه طور يادگار برايم  بِِتن

 به  خنده را  شاهپور به سرعت دست چپش را عقب كشيده  خشم اش"] بدهيد 
 قيمتي  هم تحفه  ي"سيكو"اي ساعت  ! كني او بيادر  چه مي": مبدل ساخته  گفت 

من اين را به كسي داده نمي [ من ايره به كسي داده نمي تانم . يك دوست است 
 بد روز كه از رد خواست اش ناراحت شده بود ، با وقاحت يك مال خور ، "] توانم 

 قريشي صاحب بي از او  سرباز ": چنين تكرار نمود  ش را اظاهراً  با شوخي  خواست
 آميخته با تحقير در جواب اين ةشاهپور با ز هم با خند . "اين را  از دستت مي گيرد 

مه مي خايم تا پيش از مرگ !  مي ماني ماره بدروز  يا ني «:  گفت ي سر فروختهپررو
واهم تا قبل از اعدام همچنان  يانه  مي خما را آرام مي گذاري [ »هم ، وقته بفامم 

 پر كينه ةجوابي به اين  خونسردي و بي تفاوتي ؛ چون تبري بر سين] . وقت را بفهمم 
  .  نشست و حقارت آشكارش را آشكارتر ساخت  بد انديشبدروز

يكي دو روز پيش از بيرون كردن رفقا از پنجره چپ : اين را بعد ها شنيدم [ 
را كه در حال دويدن بود ؛ مخاطب ساخته در علي كسي در داخل مثلث انجنير نا

 انجنير نادر علي با همان چهره آرام ."... انجنير صاحب  چه مي كني دويدنه ": گفت 
 انديوال اگر  بفهمم كه نيم  ساعت «: و لبان متبسم در جواب گوينده چنين گفت 

   ] . »بعد اعدام مي شوم باز هم سپورت خوده ترك نمي كنم 
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خاد عامدانه لحظات پايان زندگي اعدامي ها را در برابر ديگران به رخ  عوامل 
شان مي كشيدند و چهره وحشتبار مرگ را در برابر آنان قرار مي دادند ، تا اگر  خوف 

 "حقير و ذليل"وهراس از مرگ ، در چهره آنان نمايان گردد ، و در نزد  ساير زندانيان 
)  امپرياليزم روسسوسيال(نعمت خود  دشمن ولي اينها كه اين دلير مردان را. شوند 

به لذت مورد نياز شان  )  در هنگام مرگ(دانستند ، از زجر دادن رواني بيشتر آنان  مي
وفا داري شانرا  به )  چون سگ هاي زنجيري پوليس ( مي رسيدند ؛ و از طرف ديگر 

ن مدالي بيĤويزند صاحب خود نشان مي دادند ، تا بر قالده چركين و بويناك گردن شا
  .شان بيفزايند ة و بر مقدار خوراك

 عوامل اطالعات  روي اين هدف اشياي  زندانيان  صاحب اعتبار و با نام و نشان 
مي خواستند به چنگ بياورند  ) " يادگار "زير عنوان به اصطالح ( را قبل از اعدام آنها 

ز فالن اعدامي نامور ، خودشان  ا"تحفه يادگاري"،  تا در ساير سلول ها با نشان دادن 
مثابه نزديك ترين رفيق و همكار و هم پيكار وي وانمود كرده ، از نام و نشان و ه را ب

به آرزوي اينكه  به . هويت و محبوبيت شخص اعدام شده كسب اعتبار دروغين نمايند 
   زنداني اعدام  شده راةسهولت موفق شوند ساير  هم سازماني هاي  شناسايي  نشد

هم در زندان و هم درخارج از آن بشناسند ، همچنان درخارج از زندان  با نشان دادن 
ش مورد اعتماد آنها قرار گرفته به  الباس و يا ساعت  زنداني  به اقارب و نزديكان

  . اخبار و اطالعات بيشتر دست يابند ؛ به اين عمل رذيالنه دست مي زدند 
 را )باقي (  به نام "كارگاه"كارگر جوان  يك  "1 دربالك "1360 سال در نيمه

در دهليز  ورده بودند ، وي در هنگام  تفريح در منزل دوم آن بالك آ"جزائي"در قالب 
، در برابر شماري از زندانيان كه در حال رفتن به طرف چوك زينه بودند ، سه چهار 

 كه در جانم و چمپر سپورتي  اين برزو " : چنين گفتتن چپي را مخاطب قرار داده  
جمپر و [ !  "من  طور يادگار داده است ه اينها را ب.  از بهمن قهرمان  است  ،است

  ] . برزوي سپورتي ابداً تحفه رفيق سيد بشير بهمن نبود
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  : پيام آور مرگ دوباره " احد پچق"- 10
  

ر ديگر آواز تروريست مشهور  بجه  بعد از ظهر بود كه با3 و 2بين ساعت 
صرفاً با آواز بسيار بلند .  نكرد "نام خواني"اينبار . شنيده شد ) "احد پچق"( گلبدين
   . " كساني كه نام شان خوانده شده  پائين شوند": ،گفت 

رفقا ، هريك با انرژي و استواري و لبان خندان ، و مزاح كنان به جمع آوري 
اين بار هم  ، همان بغل كشي و همان روبوسي و . نمودند اسباب و اثاثيه  خود شروع  

ثر بار و تكرار همان وضع و حالت رقتبار قبلي ، با  تأهمان وداع گفتن هاي عميقاً 
  .دنيايي از اندوه و شور و فغان ، فضاي  سلول مرگ را پر كرده بود 

 قفس ، در  درونةدر دفعه دوم كه رفقا را از اتاق بيرون كردند ، خارج از درواز
نيروي خشم  و حس انتقام مقدس چنان  . اثناي كه همديگر را به آغوش مي فشرديم 

  .سراسر وجودم را بهم فشرد كه از شدت درد طاقت شكن آن گلويم گرفت 
در چنين موارد ، انساني در بند ، عاجز و بيچاره ، بي يار و ياور در صورتيكه 

ناچار  به معجزه پناه مي برد ه  ديگر باشد ، ب و يا هر خداي" خداي يكتا "باورمند به 
اين قاتالن مردم و وطن فروشان شرف باخته و بي  "كند كه خدايش فوراً  و آرزو مي. 

هم كه در چنين تنگنا ، بهم  من . "غيرت را سرنگون و شرمسار خاص و عام كند
آذرخش  فشرده مي شدم ، آرزو كردم كه اي كاش  فرياد شوم ، نعره شوم و رعد و 

شوم ،  هست و بود چنين دشمن زبون خون آشام را به لرزه درآورم ، سيل شوم و 
  و چنان آتش  نيستي  بركنمتوفان ، بيخ و بنياد خلق و پرچم و خاد  را از روي زمين

ان وطن فروش مسلمان نما و بي و نابودي بر ريشه و ساقه وبيشه و توشه اين فرومايگ
دست شان ه راي اخالف و بازماندگان و نوباوگان تسبيح ب افگنم كه عبرتي شود بعار

  .كه بار ديگر در فكر فروش كشور و نواميس ملي ، شرف ، عزت و غرور مردم نيفتند  
گر مرا يبارد.  زنده ياد انجنير نادر علي به سرعت متوجه  دگرگون شدنم گرديد

  :  ، و  مالمت كنان اظهار داشت در آغوش مهر آفرينش كشيد
ه ، نه ، رفيق توخي خونسرد باش، فكر كو ما همه در يك طياره جمبوجت  ن"
 ما چند نفر  ، پنج صد نفر از بين مي ره -كنيم ، طياره سقوط مي كنه  چهار  سفر مي

فقط متوجه مشي  ... " و در پايان جمله اش  افزود "...چه مزيتي از ديگران داريم 
   . "باش 
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امپرياليزم روس ، اين مرد ميدان و هم نبردان   سوسيالبلي ، اژدهاي هزاردهان
ما با ة  لحظآخرين از آغوش ما ربود و مانع تداوم  وداع  با ايمان و حماسه آفرينش  را

  .آنان گرديد 
 سلول را به ة تنظيم هاي اسالمي هم با شهامت ، محبوسين  ماتم گرفت  اعدامي

ين اعدامي اين سلول را كه آخر. آغوش مي كشيدند و پنجره مرگ را ترك مي گفتند 
وي نيز . بسان ساير برادران اش  با شجاعت مرگ را پذيرا شد ؛ به آغوش كشيدم 

پنجره چپ را پشت سر گذاشته به طرف زينه منزل سوم روان شد و لحظه اي بعد از 
  . نظر همزنجيران اش ناپديد گرديد 

 شعاع استوانه گون  تمام جسم و جان ما به ،در آن لحظات هول انگيز و وحشتبار
استحاله كرده بود كه منشاء انعكاس اش چشم ما ، و نقطه تماس اش تصوير هر 

 پيش خود را  وساير اشياي دور.  مرگ بود سويهمزنجير اعدامي در حال حركت به 
استوانه اين شعاع با  ناپديد شدن آخرين اعدامي . يت داده نمي توانستيم ؤدرستي ره ب

 آنگاه  اشياي دور و برما ، چون اجسام شناور در آبي به رنگ  .از دهليز ؛  شكست 
اكثر هم . همه دچار سرگيچه شده بوديم .   چشم ما به حركت در آمدند  خون ، پيش

شماري از اين حالت برآمده  به خود آمدند و با شتاب  به . سلولي ها ايستاده بودند 
ز مي شد و قسمتي از  طرف غرب باه طرف پنجره چپ كه دريچه گك هايش رو ب

 ازچوكات آهني آن ديده مي شد ، هجوم بردند ، تا  اگر "1 بالك " شرقيةگوش
  .اعدامي ها را در آنجا ببينند ] بين قفس و پنجره ةاز فاصل[ بتوانند 

  كه به صوب مقصد روان مي شود ، قلب و قرار فاميل و وابستگانيمسافر ديدن 
سوي ه  ب و پوالدين اراده مبارز،اين مردان آزايخواه . ش را به تكان  و تپش مي اندازد ا

 قلب ياران . متصور نبود - به هيچوجه -مقصدي در حركت بودند كه برگشتي از آن 
چنان سلب كرده به تپش انداخته ، و قرار شان را شانرا ؛ قلب همزنجيران شانرا  ؛ 

 يك كه تقريباً ( پنجره بودند كه يكي دو تن هم ، پاي خود را بر روي كمر بند آهني
متر از سطح اتاق بلند بود و ميله ها از داخل آن گذشته رو به باال ، به سقف سلول 

جالب .  را خوبتر ديده بتوانند "1بالك"،گذاشته مي خواستند صحن ) وصل شده بود 
كسي به طرف !  اوي ":  باشي با آواز بلند گفت "نداف"ظف واينكه به عوض سرباز م

  .   زندانيان  به جاهايشان برگشتند ."! فس نزديك نشه سيخ هاي ق
 كه پنجره چپ جزء بسيار بسيار "3بالك"اوضاع  در سراسر زندان بخصوص در

توگوئي صداي  پرخروش تمام  . گرگون شده بود د  بي سابقه اي ةمهم آن بود ، به گون
دان  براي اعدام از  همين زن كه سال ها پيش، فرزندان آزاديخواه  مردم افغانستان 
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 ازهر در و ديوار و پنجره ، و از هر حلقه و قفل وزنجيرش و ؛ ؛بيرون برده شده بودند 
، در آن روزي كه اين فاجعه .... و گِل و خاكش بلند شده حتا از هر سنگ و خشت 

در ست مانند روز ! وقوع پيوست ، آفتاب آسمان ، عجب درخششي داشت ه انساني ب
 كه اسطوره هاي جنبش انقالبي افغانستان رفيق بهمن ، 1360لدوازدهم سرطان سا

، رفيق لطيف محمودي ، رفيق زرياب ، رفيق شيرعلم  و ) هدايت(رفيق مسجدي 
رفيق نجيب اعضاي كميته  مركزي سازمان ساوو را وطن فروشان خادي به چنگ و 

نان به آفتاب اينان هم ؛ مانند آ. چنگال اژدهاي هزار دهان استعمار روس انداختند 
و جنگ مقاومت مردم  آفتابِ  پردرخشش تاريخ مبارزات طبقاتي! بلي . پيوستند 

    . و مزدورانشزم شوروييسوسيال امپريال افغانستان بر ضد ارتش متجاوز و اشغالگر
  

  : فضاي پنجره چپ ، بعد از  خروج اعدامي ها  -11
  

ر اعدامي ها  از پنجره چپ شايد سي دقيقه و يا بيشتر از بيرون شدن رفقا و ساي
 مانده هاي پنجره چپ  احساس كرديم كه در گرداب "زنده"سپري نشده بود كه ما 

صداي بريالي كه در جوار من نشسته بود ،  شيپور. ازخاموشي عجيبي فرو رفته ايم 
توخي صاحب من مي خواهم كه رفتن رفقا را از « :  خاموشي را يكدم شكست

رت زده شدم ، از اين كه وي چطور صداي بسيار بلند و گوش حي.  » ببينم " 1بالك"
مي خواهد به جانب ، خراش باشي را در اين لحظات پر اضطراب و حساس  نشنيده 

 تونشنيدي كه باشي چه گفت ؟  ، بريالي جان":  بيدرنگ برايش گفتم ؟!پنجره برود 
 "عصبانيت" با قدري ظاهراً . " فوراً مي بريت ،اگر ترا ببينند كه نزديك پنجره شدي

فكر كردم اين مرد احمق نيست كه  . " مهم نيست من ميخواهم رفقا را ببينم ":گفت 
 چنين بي اهميت مي پندارد ، حتماً  گپي در كار است   باشي رااخطار اطالعات از زبان
وقتي از .   كودكانه از خود نشان بدهد " عياري" و " كاكه گي"كه مي خواهد چنين 

.  هم حيرت زده شدند ند شد و به طرف پنجره آهني  رفت ، ساير زندانيانجايش بل
 چه گفت ؟ "نداف" بيادر نشنيدي كه «:  وي را مخاطب قرار داده گفتند يكي دو  نفر

سرش را .  با آنهم وي خودش را به پنجره رساند .» نزديك پنجره نرو كه مي برِي ته  
بعد از مكث كوتاهي چنين .  بهتر ديده بتواند  را"1بالك"بلند و بلند تر كرد تا صحن 

انگشت بزرگ پاي راست اشرا بركمر بند آهني پنجره . وانمود كرد كه ديده نمي تواند 
قسمي كه سرش به .  چسپانده ، بلند شد -كه يك متر از سطح اتاق بلند تر بود  -
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جايش ه ببعد از يكي دو دقيقه دوباره پائين شد و . سقف سلول تماس پيدا كرد 
 باشي كه معلوم شد بعد از دادن اخطاريه خودش را در جايي قايم "نداف".نشست 
ت ببرد ؛ با آواز ا را گير آورده او را با خود به شعبه اطالع"متمرد" تا شخص  ،كرده بود

 در پنجره باال شد ، اگر مرد  اوي همو كسي كه":چنين گفت آگنده  از تمسخر بلند و 
او همان كسي كه در پنجره باال شد اگر مرد است از جايش  [ " ! اس از جايش بِخيزه

در چنين .  گرديد ناز شنيدن آواز باشي هيجان و ناراحتي محبوسان افزو] . برخيزد  
احساس كردم كه بريالي  . يكديگر نشان مي دادند ه  زندانيان همدردي زيادي بحاالتي

 چه مي كني از جايت نخيز ": فتم  با شتاب  برايش گ. ميخواهد از جايش بلند شود 
 اگر "بانش  نشنيدي كه گفت « : وي  با  نوعي تبختر گفت . "كه پائين  مي بريت 

با  اداي اين جمله از جايش . »   اگر نخيزم نامردي  است " از جايش بيخيزهسمرد ا
  گفت"نداف"  ."!  من از جايم بلند شدم چه ميگي":   با صداي بلند گفت برخاست و

سرباز دروازه را باز . ن شد طرف دروازه پنجره چپ رواه بريالي ب. "!  بيا ، بيرون شو "
شماري از هم سلولي ها از اين عمل بريالي حيرت زده . خود برد   بريالي را باكرده

 وي كنجكاوانه با يكديگر به صحبت ةتعدادي هم با اين كار عامدان. شده بودند 
م ساعت و يا كمتر نگذشته بود كه صداي باز شدن دروازه هر رو ،  نيه ب. پرداختند 

از كج و پيچ  فاصله توشك ها گذشته . بريالي دوباره وارد اتاق شد . پنجره شنيده شد 
شايد هم از شرم ( رنگ گندمي اش گندمي تر مي نمود .  بر روي توشك اش نشست ،

 چه گپ ": ز وي پرسيدم ا) . اينكه ديگران مبادا در  غيابش چيزي هاي گفته  باشند 
 آن بسيار زه دِي مه  با مشت و لَغَت ":  به آهستگي  گفت "شد ، لت و كوبت كردند ؟

در ظاهر از روي همدردي دستم را بر ] بلي مرا با مشت و لگد بسيار زدند  [ "زدن
 ببين هيچ كس طرفدار رفتنت به طرف پنجره نبود ، ":روي دستش گذاشته گفتم 

چه مي شود كرد ،  خير است اينها بسيار وحشي و درنده هستند  ،را كرديچرا اينكار 
او دروغ مي گفت ؛ زيرا كه درجريان لت . ل خود را داشت ارمو دست بريالي گرماي ن"

 واكنش طبيعي وجود اين است كه جريان خون در سراسر وجود به سرعت وبكو 
چنان سرخي و كبودي در شدت باال مي رود ، همه درحركت شده گرماي تن و بدن ب

هرگاه  ضربه مشت شديد باشد همان  ناحيه صورت  و يا جاي  .  صورت پيدا مي شود 
چنين چيزي  بعد از يكي . ضربه بيشتر و يا كمتر متورم  و يا حد اقل كبود مي گردد 

 رفتن بريالي به علتشماري از چپي ها به . دو ساعت هم در چهره بريالي ظاهر نشد 
پي برده بودند ؛ زيرا كه سه و يا چهار دقيقه از بازگشت بريالي به ) طالعات ا( پائين 

 باشي پيدا شده از پشت  ميله " نداف "پنجره  نگذشته بود كه  بار ديگر سرو كله 
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 بياين پائين كه داكتر  ، اوي كسايي كه پيچكاري دارن": هاي آهني با آواز بلند گفت 
  .يازمند دارو و درمان بودند از جايشان بلند شدند دو سه تن از مريضان كه ن"آمده 

خواست براي گرفتن   مي)نفس تنگي  (  كه نسبت مشكل مريضيقبين حآقاي فاروق
آن دو ، وي را مخاطب . با هوشدار  دو رفيق مواجه گرديد . دواي الزمه به پائين برود 

با آنهم وي [   "َنرُو  چه ميكني ده جايت بشي در اِي وقت پائين ": قرار  داده گفتند 
  ! ] .به پائين رفت حرف رفقا را نا شنيده گرفته 

بريالي كه خودش را به سازمان رهائي چسپانده بود ، يا واقعاً  به آن سازمان 
 "ارتباط داشت ، در جريان تحقيق خميده و شكسته شده بود و با اطالعات زندان 

 كه در اين روز بسيار  ،زمان بودكرد و يا از نفوذي هاي خاد درآن سا  مي"همكاري
 راز را  رمز و حساس از كدام اعدامي گپ و پيامي داشت كه آن گپ و يا آن پيام و آن

  .مي بايد به اطالعات مي رساند ) قبل از انتقال آنان در قتلگاه ( هر چه زودتر 
)  در رابطه با  همان حالت( در شرايط اضطراري كه رمز قراردادي پيش از پيش 

 وجود نمي داشت ، اجنت طور عاجل  اجنت با اطالعات زنداناي تماس گرفتنبر
 تا سر باز هر چه زودتر وي را از  ، مي زد"ضد امنيتي" و "غير قانوني"دست به عمل 

 اهانت مثل (سلول بيرون كرده  زير عنوان نقص مقررات و دسپيلين و امنيت  زندان 
 [ ببرد -  اطالعات -  ، با خود به  قومنداني. ).. و يا به سرباز  و يا جنگ با هم سلولي

 اطالعات در بخش هاي بعدي صحبت "همكاران"در همين رابطه با مثالهاي چند از 
  ] .خواهد شد 

  

: قاضي احمد ضـياء ، افتخار بلـند مليت  هـزاره -12  
 

 شمار كشتار دسته - مقرون به حقيقت -بر طبق احصائيه و آمار تخميني 
نه  ( " 3 بالك"  فقط و فقط از دو اتاق 1361 سنبله سال 17ن در جمعي زندانيا

رقم اصلي و يا .   تن زنداني مي رسيد 120، به باال تر از ) مجموع اتاق هاي آن بالك 
ه تا كنون ب "4بالك" و 6 و 5 و 2 و بالك هاي "3بالك"تخميني از ساير اتاق هاي 

ن جنايي اختصاص داشت ؛ مگر برخي  به زندانيا"4بالك"تنها [. دست نيامده  است 
    ]  و از آنجا براي اعدام مي بردندكردند از اعدامي ها را در آن بالك نيز نگهداري مي

 مدتي از اين كشتار دسته جمعي و فاجعه انساني سپري نشده بود كه اين خبر در 
  : پنجره چپ پيچيد 
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ر عبور كاروان دست خاد عامدانه پدر پيري را در مسيه سيه كاران ساطور ب
اين  .   كه پسر جوانش  جزو آن كاروان مرگ بود ؛ قرار داد "3بالك"اعدامي هاي 
ه اوت و بيرحمي بود كه در طول تاريخ زندان پلچرخي شايد به ندرت بسنوع ديگر از ق

من اين پير مرد پيشه ور ، شريف و ) .  N بيرحمي به طاقت(وقوع پيوسته باشد  
خاطرم نيست كه اين مرد نجيب را دركدام بالك ، در ه ب . زحمت كش را ديده بودم

هر رو ، ه ب. هنگام رفت و آمد زندانيان دو  اتاق براي تفريح و يا در كانتين  ديده بودم 
 رفيق ": در آن هنگام يكي از رفقا  بعد از جور بخيري با  آن پيرد مرد ، چنين گفت 

 كوتاه داشت ؛ اما ن مرد ، قدي نسبتاًاي . "توخي  ايشان پدر قاضي صاحب ضياء است 
هاي سپيد موي بر صورت متبسم تار. داي كوه هاي محل تولدش بود غيرت اش به بلن

با . اش احترام برانگيز مي نمود و هر زنداني دلش مي خواست ويرا در آغوشش بكشد 
 بعد از. چهره پر درد و رنجش را به گرمي بوسيدم . حرارت وي را به آغوش كشيدم 

ما به وجود شما افتخار مي كنيم  .  شما  پدر همه يي ما هستيد ": بغل كشي گفتم 
اين مرد واال همت كه   . "كه در مبارزه در پهلوي پسر قهرمان تان قرار گرفته ايد 

 خدا ":  پير ، اظهار داشت ة دچار هيجان شده بود ؛ با متانت  و محبت يك رزمند
همه تان را مثل ضياء جان دوست .  دعا مي كنم همه شماره حفظ كنه براي كل تان

  . ساير جمالتي راكه بين ما رد و بدل شد ، به خاطر ندارم . "... دارم 
 هاي از بدن قسمت جالدان خاد را در متري داغ هاي شكنجه وحشيانه من از دو

 سرب مذاب ، اين سطر هاي  در همين لحظه كه اين. ديده بودم پوالدين پسرش
 بنام صفحه كمپيوتر شكل ميدهم ، تداعي شكنجه هاي اين تهمتن بيدر قالآتشين را 

دارد  تا آن صحنه را ، و آن لحظه هاي بعد از شكنجه را كه  مرا  وا مي) قاضي ضياء ( 
 تحمل كرده بود ، مجيد ها و بهمن ها در همين زندان: وي  بسان ساير همرزمان اش 

  متن كنوني از من مي طلبد كه آن همه راكه ! دريغا . هرچه زودتر ترسيم نمايم 
 خوانندگان  جريانات خونبار آنرا در معرض ديدبه تصوير بكشم و  دربخشهاي ديگر

گذارم اش به بخشهاي مربوط به تحقيق و شكنجه كه ما هر  قرار بدهم ؛ بناچار  مي
  . كدام در سالخ خانه هاي خاد صدارت ديده بوديم 

  جسم و جان اين  مبارز نستوه  از جهان هستي ، از اينبار هم كه زمان برداشتن
شديد جهاني كه سرمايه ساالران بر آن خدايي مي كنند ، رسيده بود ؛ همچنان بايد 

ديدن زجر يك پدر پير ، آنگاهي كه پسر .  تحمل نمايد ترين نوع ديگري از شكنجه را
 خاد به طرف  جالدان- دوستش دارد  كه هزاران بار بيشتر از جان-را جوانش 

كشتارگاه روس ببرند ، كوهواره اين زجر پدرپير را پسر جوان تا قتلگاه ، چسان تحمل 
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اين  چه تاريخ  است كه  براي هزارمين بار ، باز هم  دست از سر مردان . خواهد كرد 
؟  !و آنان را در معرض بي رحمانه ترين آزمون ها قرار مي دهد . ميدان  بر نمي دارد 

مي توان ابراز داشت كه مجموع شكنجه هايي كه  رفيق قاضي ضياء در به وضاحت 
با ديدن  زجر پدر پيرش در هنگام  عبور دشمن كوبش به  تحقيق ديده بود ، وراند

  .طرف  ذبحگاه ، هزاران بار بيشتر بود 
 اين مبارز اسطوره ساز جنگ مقاومت ، اين افتخار بلند مليت هزاره ، وآن پدر 

 ، هر دو ، نگذاشتند كه انعكاس درد و داغ  بيان  و مغروريرمرد كهنسالرزمنده ، آن پ
ناپذير جدايي ابدي در سيماي نجيب شان ظاهر گردد ، و دشمن نانجيب ، ازتماشاي 

  .   آن  شاد شود ، و به اوج لذت سادستيك  برسد 
  

  : سخن مؤجز در مورد  بازگشت اعدامي ها به پنجره چپ -13
  

ز بيشتر سرمايه و بلعيدن ارزش اضافي كارگران و دهقانان  و با انكشاف و تمرك
به شمول سوسيال ( ساير زحمت كشان جهان و اشكال چور وچپاول توسط امپرياليزم 

ملل  ، واكنش مردم و خلق ها و) امپرياليزم ديروز و امپرياليزم كنوني روسيه فدرال 
يق تشكالت و سازمان هاي مخفي  از طر-  با سالح و يا با سالح سازماني - در برابر آن 

وقوع پيوسته ؛ همچنان با تجاوزات كشور هاي امپرياليستي  ه  خود جوش بةگونه و يا ب
به سرزمين هاي داراي منابع وافر زير زميني و نيروي كار ارزان و داشتن موقعيت هاي 
 جيوئو پوليتيك و استراتژيك ، اشكال عمل كرد خلق هاي اين كشور هاي اشغال شده

و امپرياليزم . در برابر تجاوزات عريان امپرياليستي صد ها بار ديده و شنيده شده است 
 -و استعمارنو براي حفظ سلطه و حاكميت بي چون و چراي خود بر اين سرزمين ها 

 در اين سر زمين ها دست به سازماندهي شبكه ها و - قبل از تجاوز و يا بعد از آن
و متالشي ساختن  ر خط ديد آن اولتر از همه ، انفجارنهاد هاي استخباراتي زده ، د

 براي بيرون -نهاد ها ، تشكالت ، سازمان ها و احزابي كه توسط مردم اين كشورها 
بازكردن اين . وجود آمده ؛ قرار داشته است ه  ب- راندن امپرياليزم متجاوز و اشغالگر

ريك و مبهم و نا پيداي بحث نهايت مهم و حياتي و روشن كردن سايه ها و زواياي تا
ِشگرد كار شبكه هاي پوليس سياسي كشور هاي امپرياليستي در چوكات و قالب اين 
نگاشته نمي گنجد ، كه باشد به مجال ديگر ، و ؛ اما از سر چند برش و عملكرد آن در 

  :رابطه  با ضربه زدن به نهاد هاي مخالفين در درون زندان ها نمي توان گذشت 
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 در سيستم اخذ معلومات  ، دولت هاي وابسته و يا دست نشانده ،دبر روال موجو
 از دشمن ، يعني از تشكل ها ، نهاد ها ، احزاب سياسي و آزاديخواهان در زندان ،

 تا پايان مدت  سياسي كه زنداني نموده اندكيد و پافشاريأ بر اين اصل بيشتر تهمواره
 معلومات مهم  و نا گفته تلقي شده حبس اش ، بايد به مثابه منبع  خبر و بخش هاي 

مسلماً در خارج از ( ؛ حتا لحظه اي نبايد از زير ذره بين اطالعات دور برده شوند 
 اعدام  ة زندانياني كه زير پروژ همچنان ) . وضع مي بايد ادامه بيابد ين هم نيززندان

ه ، شرايط و مي بايست در زير شعاع ذره بين ذره شمار گرفته شد، قرار داشته باشند 
 همواره در حال تغيير  كهمحيط زيست آنان به هيچوجه يكسان و همگون نباشد ؛ بل

 چه از طيف خودي و چه از - بوده ، تا آنان در اثرتماس هاي  منظم با  ساير زنداني ها 
نها كه  مبادا  پوليس سياسي  و تالش براي  شناخت  هر يك از آ-طيف غير خودي 

  و از جريان تغيير ، حوصله مندي و شكيبائي شان به پايان رسيده نيرو ، تمركز وباشد
محيط زيست و تعويض و نقل و انتقاالت زندانيان دچار آشفته فكري شده ،  در 

تا در . قتي برسند و معدود اعضاي اطالعات به بي تفاوتي م- ولو -شناسايي شماري 
 ، همين جاست كه د گردتفكيك خودي و غير خودي  براي آنان  دشوارچنين حاالتي 

 به سهولت مي -  دور مانده  اعدامي هااز ديدرس و كنترول كه توسط عوامل نفوذي
  . توان  به  اطالعات پنهاني شان دست يافت 

كار و بار اطالعات در ه  ب  روسيKGB مستقيم ة بلي ، خاد زندان كه زير ادار
ين سلول و آن سلول از زندان اشتغال حرفه اي داشت ، شايد موفق شده باشد در ا
 آنها را به چنگ آورده ةاعدامي ها مطالب و گفتني ها و پيام ها و بسا رمز و راز ناگفت

  . باشد 
يك بعد مهم  بازگشت اعدامي ها به پنجره چپ ، آرزوي كسب اطالعات تازه و 

 توسط عوامل اطالعات در قالب همان اعداميناگفته از طيف هاي مختلف محبوسان 
  .   بود طيف ها

  
  
  
  
  
  
  



                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

57 

 

     داكتر احمد علي را به عوض يك اعدامي ، _14
  : با رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كردند           

  
سازمان رزمنده پيكار براي نجات افغانستان كه گروه هاي بر طبق يك سند از  

يم كرمبارزاتي درجنگ مقاومت ملي برضد تجاوز شوروي داشتند ، حكيم توانا ، فضل 
 سياسي ، بر - را به خاطر انحرافات ايدئولوژيك ) دوبرادر (رحيم و فضل )نديب ( 

  .از سازمان اخراج كرده بود ) قبل از گرفتاري (" توطئه افتراق "اساس سند 
خادي به مفهوم اجنت مخفي باند دموكراتيك خلق [  خادي نفوذي  اين سه تن

برطبق طرح روس ها سند تسليمي اي پيش از زنداني شدن با خاد درتماس بودند و ] 
مدير بسيار [ را تحت نظر رياست هاي  خاد ، و در رآُس همه ، جنرال اسحق توخي 

تدوين و پاي آن ] با اقتدار قلم مخصوص داكتر نجيب و بسيار نزديك به ديو خاد 
  .ئيد قرار داده  بودند أامضاء گذاشته ، آن را مورد ت

 آزاد –ين اواخر در پورتال افغانستان آزاد بايست خاطر نشان ساخت كه در ا
د  به جواب شبنامه نويس و افشاي ماهيت پلي"افغانستان طي نوشته اي تحت عنوان   

به قلم كاوشگر توانا ؛ "   36 بخش – توطئه انقياد طلبان جبون و ننگنامة آنها وي يا
) نديب. ف (و ) توانا. ح (رفيق موسوي براي نخستين بار افشاء شد كه نوشته اي از 

اين كتاب .  منتشر شده است "شكست ستراتيژي مائويزم در افغانستان"تحت عنوان 
ريان ج"بر ضد ) فضل كريم نديب ( و ) حكيم توانا (  توسط همين دو تن ظاهراًكه 

در واقع .  تحرير يافته است "مائويزم" و مائوتسه دون و "دموكراتيك نوين افغانستان 
 (عضاي رهبري زنداني شدة پيكار؛  فشرده اي از همين اثر خاينانه امر سند تسليمي ا

جمالت و كلمات و از خالل . بوده است ) "شكست ستراتيژي مائويزم در افغانستان"
 شگرد كاوش و پژوهش و سياق استدالل و بسا نكات ديگر در متن مقوالت و چگونگي

د انقالبي و خالي از حقايق ، اثر فوق الذكر ، مي توان استنباط كرد كه  اين كتاب ض
 تاجيك زبان ؛ بخشهاي از KGB خاد نبوده ؛ بلكه نظريه سازان ) صرفاَ( دستپخت 

اقامت داشتند ؛ و تعدادي ) مكروريان ها (نظريه پردازان  حزب توده ايران كه در كابل 
ازتئوري بافان كميتة مركزي فركسيون حزب وطن فروشان پرچم در اين دستپخت 

  . خنده بر انگيز سهيم بوده اند مبتذل و
گفتة خودش بنيانگذار و عضو كميته مركزي سازمان  كه بنا بر  داكتر احمد علي

[ پيكار براي نجات افغانستان بود ؛ بنابر گفتة دو تن از اعضاي رهبري آن سازمان 
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 " يعني  ، كه نام سازماني وي،سرمعلم صاحب قادر خان  و دگروال صاحب شكور 
وي نيز در رديف كساني ]  ا داكتر احمد علي در نوشته اش تذكر داده است  ر"جوره 

    . ندشامل بود  كه در پاي سند تسليمي  امضاء كرده بود
، تحصيالت  نظامي اشرا در روسيه به پايان ) "جفسر"(       شوهر خواهر احمد علي 

موصوف .  مي كرد سمت باديگارد داكتر نجيب رئيس خاد ايفاي وظيفهه رسانده بعداً ب
بدون  به سهولت و ) "1 احضارات درجه"ولو شرايط اضطراري و (در هر شرايطي 

كوچكترين ممانعت ، در حاليكه از جانب خواجه قومندان  عمومي زندان پلچرخي با 
  . پذيرائي مي شد ، به پايوازي داكتر احمد علي مي آمد   خاصياحترام

را هم  با رهبران سازمان ساما ) د علي داكتر احم( اين شعله اي شناخته شده 
  . همزنجير كرده از پلچرخي به صدارت  انتقال دادند 

انتقال داكتر احمد علي را كه همراه با رفقاي رهبري ساما ) قضيه(اينك جريان 
 جناب  آنآنچه (  ، از زبان  خودش... سرپوشيده  انداخته شده ) ماشين(در يك موتر 

  . در اينجا مي گنجانم  بدون كم و كاست) فرموده اند  ايشانخود
 با من و سرمعلم صاحب قادر " 3 بالك" داكتر احمد علي در كوته قفلي هاي 

از اعضاي مركزي  سازمان پيكار كه مردي بود بسيار صميمي ، مهربان و فروتن ( خان 
   .  مدتها  هم بند و هم سلول بود)  

  سال 20-16ي داراي قيدي هاي ، كه كتگور"3 بالك" مربوط به رخداد هاي[ 
در منزل چهارم آن بالك  زنداني بودند ، همچنان توضيح  آن اتمسفيري كه وي را 

؛  در رابطه با اين موضوع  صحبت نمايد در ) در آن سلول(من  درتنهائي واداشت تا با
  ] . بخشهاي ديگر  پيشكش خوانندگان گرامي خواهد شد 

خاطر دارم كه خلقي ها هر كوته قفلي را براي ه  بآن روز ، و آن لحظات را كامالً 
سه توشك پهن شده بود ) سلول( درسطح هراتاق . سه تن قيدي تخصيص داده بودند 

در دهليز كوته .  سلول ها را باز گذاشته بودند ةدرواز. اتاق دومتر در دو نيم متر بود . 
عمومي مجموع كوته قفلي دروازه . قفلي ها نيز توشك هاي زندانيان هموار شده بود 

 - چاشت و شب  ةجز در وقت آوردن قره وانه  ب-  سلول مي رسيد 52ها كه به 
از يك سلول به ) البته با احتياط ( زندانيان ، هر يك مي توانستند . هميشه بسته بود 
 كه به ،بعد از انتقال سرمعلم صاحب قادرخان به زندان ننگرهار . سلول ديگر بروند 

رامون  اعدام رفقاي ساما ي روزي از روز ها صحبت پ ؛ودش صورت گرفتدرخواست خ
 با آوازي كه به مشكل از دومتري شنيده مي شد چنين -دور زد ، داكتر احمد علي 

  : گفت 
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 "( باشي احد  .  بودم"3بالك "در  ) 1361بله  سن17تاريخ (در همان تاريخ  « 
 داكتر ": از وي پرسيدم » ... واند نام مرا هم  در ميان اعدامي ها خ ) "احد پچق

 با اندكي " به چند نفر مي رسيد ؟ ي كه شما بوديد   اعدامي ها در اتاقتعدادصاحب 
بعد از .  زيادتر بود  نفر50كنم از  را به خاطر ندارم ، فكر مي تعداد شان« : تفكرگفت 

 انتقال "3بالك"ول مرا با  اعدامي ها يكجا به منزل ا.   از جايم بلند شدم شنيدن نامم
 رهنمايي "1بالك"بعد از نام خواني  دقايقي نگذشته بود كه ما را  به طرف . دادند 

بعد از آن  به . روي و در دو  طرف ما  در حركت بودند  عساكر در پيش. كردند 
در منزل اول در سمت شرقي ، در نزديكي كوته قفلي هايي كه . رسيديم " 1بالك"
رفت و . ايش در آن بودند ، مرا با چند نفر دريك اتاق انداختند و رفق) رهنورد( حدا

 نگذشته بود كه مرا از مدتي.  ديده مي شد "1بالك"برگشت و نا آرامي در دهليز 
 بيرون كردند و به بيرون بالك ، جايي كه موتر سربسته ميني بس "كوته قلفي"

 اولين "!  باال شو " :د گفتند دروازه موتر كه باز ش. اعدامي ها  ايستاده بود ، بردند 
دروازه اين ميني بس سرپوشيده  .  كسي را كه در داخل موتر ديدم ضابط ضياء بود

 نصف اعضاي رهبري درهمين شاهپور ، ضابط ضياء ، قاضي ضياء ، تقريباً. بسته شد 
آنها همه اي شان پريشان و  . ندبس و نصف ديگرشان در ميني بس دومي  بود

 انديوال  شما  بيست سال حبس شده ": از من پرسيدند . ر مي رسيدند هراسان به نظ
  .»  " من هم نمي دانم":  در جواب شان گفتم "ايد  شما را چرا با ما آوردند ؟ 

  ":  با مهرباني آميخته با سرزنش نامحسوس افزود ، بعداً با لحن مرد حقگو 
وقت  نام خواني  ياد توخي صاحب همين ضابط  ضياء كه شما از شجاعت اش در 

كرده بوديد ، در داخل ميني بس با مشت هايش به سقف ميني بس مي زد و غالمغال 
   »      "... مه چه كرديم چرا مرا مي كشند  ؟ !  واي "مي كرد و چيغ مي زد كه  

هيچ )  بگويد ,, بينه به بينه ,, كه نمي خواست تمام قضايا را ( داكتر احمد علي 
در صحبت هاي قبلي . ئيد نمي كرد أنبش  منحيث يك مبارز مردمي تفردي را در ج

گونه اي ه اش همواره از اختالفش با ضابط ضياء در واليت هرات حرف مي زد و ب
 مردان آهنين ساما دشرا در قضايا محق جلوه مي داد ؛ حاال مي خواست وي و سايرخو

  :ه ادامه حرف هايش برگرديم ب.  نمايد "تخريب"  گويارا  با شيوه  خاص خود
طرف هاي . در صدارت كه رسيديم  دريك كوته قفلي تمام ما را انداختند ... « 

.  او بيادر  مه فكر مي كنم  كه ترا نام غلط آورده اند "شاهپور به من  گفت . شام  بود 
خو در بين ماست  قيد تو هم  كه بيست سال تعيين ) انجنير محمد علي ( انجنير 

موردي ندارد كه تو جزو ما اعدامي ها باشي ، بي خيز دروازه را تك تك شده ، هيچ  
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 داكتر ":   انجنير نادر علي گفت "...به عسكر بگو كه مرا نام غلط آورده اند . كو 
هر محبوس ناگزير بود پارچه  [ "را نزدت داري ؟ ,, پارچه ابالغ محكمه ,, ! صاحب 

دولت دست نشانده  را ,, ختصاصي انقالبي پارچه ابالغ محكمه ا,, ش ، يعني  اهويت
 و نام خواني آنرا به صاحب  تا در هنگام نقل و انتقاالتدر جيب اش داشته باشد

  ] .  منصب نشان بدهد
,,  اعتراض نكرد و چرا "3بالك"سوال اينجاست كه داكتر احمد علي چرا در 

 نشان   "1 بالك"ك و را براي  سربازان و صاحب منصبان آن بال,, پارچه ابالغ محكمه 
داكتر احمد علي در جريان صحبت مكث مي كرد و خط ديد چشمان  *] [نداد

 يا  زاويه سقف سلول متمركز اتاق و ؛ اما تيز بين اش را به گوشه اي  از**] [كوچك
وي كه يك داكتر عقلي و عصبي و .  دو باره شروع به صحبت مي نمود كرده

 ة نسبتاً و قدرت جاذب)نگارنده در آن برهه اي از تاريخ البته از ديد (   بودروانشناختي
    و   نفرت و انزجار شماري از دشمنان  احساساتي قوي داشت ؛ چنانكه مي توانست

  

  
 احمد علي در دشنامنامة خود  ادعا كرده كه در آن هنگام قيدش تعيين نشده –[ *] 

 آنروز و ديده درآي "وبمحج"تسليمي ... . بود و اين گپ را توخي بي مورد نوشته 
 اش با اعدامي هاي ساما ، روي هر "حماسه آفرينش" امروز درهنگام نقل قصة رفتن

پاليسي و دليلي كه در آن زمان مد نظرش بود، از تعيين مدت قيدش در آن وقت 
هرگاه فرصت بيابم به جواب نقد نظرات ضد انقالبي و امپرياليزم خوش . تذكر داده بود 

 كه انعكاسي است از آينة تمام نماي شخص - ان دشنام هايي وي را كن وي ؛ همچن
   . ] "يارتسليمي ما زنده صحبت باقي".  به خودش باز خواهم گشتاند -خودش 
 احمد علي كه با عقده هاي رواني خود برخورد سازنده نتوانسته عامدانه –[ **] 

 به  هيچگاهبا فرهنگانسان هاي . خواسته مرا ملزم به اهانت به چشمان اش نمايد 
زماني كه دو سه تني ، وي را . عيب جويي ساختمان فزيكي همنوع خود نمي پردازند 

 توخي صاحب من به ":  مي گفتند يكي دوباري مرا مخاطب نموده مي گفت" كورك"
فالني گفتم اگر چشمانم كوچك است ؛ اما تيز بين است و جهاني به اين بزرگي را به 

ي به عوض اينكه جواب آناني را كه در قالب مزاح  وي را اهانت و. "درستي مي بيند
    ]!مي كردند ، رويا روي  بدهد ؛ عقدة دل اش را پيش من باز مي كرد 
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نسبت به خود ، بعد از چند نشست و صحبت ، كاهش دهد  و بي ضرر  اشرا   عاطفي
 نمايد ؛ همچنان  به خوشبين خود تبديل شانو يا در مواردي هم. ثر شان سازد و بي ا

آناني را كه بااليش برافروخته مي شدند و خيال حمله به وي را مي داشتند با 
در بخشهاي بعدي بنا بر ضرورت بيشتر صحبت خواهد [ سخنانش آرام مي ساخت 

 مي كرد كه از تصور آن تفهيم )يعني نگارنده  ( به مخاطب اشاسلوب با اين ] . شد 
ثرش را در خطوط چهره آرام و أد  ؛ مگر نمي خواهد تثر مي گردألحظات  عميقاً مت

در واقع امر ، اينطور نبود ، وي كه درنگ اش را در حين . ش نشان بدهد ا" مهربان"
تشريح آن ساعات و لحظه هاي مرگِ نامور ترين فرزندان اين سرزمين پوشش عاطفي 

نده اسير و بي قرار  در تالش بود تا  در جريان صحبت ، پر،و دگرگوني دروني مي داد 
از همين سبب در لحظاتي . حقايق جنايات روس و نوكران آن ، از قفس دهانش نپرد 

كه مكث مي كرد ، در پي كلمات مناسب و ساختن جمالت  اغوا گرانه مي افتاد ؛ زيرا 
كه از قبل نتوانسته بود جريانات آن لحظه ها ، دقايق ، و ساعاتي را كه با رهبران 

 يكجا بود ، بر وفق مرام خود در صفحه ذهن منقلب اش به تصوير بكشد ، اعدامي ساما
 حافظه اش ةو با تكرار منظم اين تصاوير در ذهنش ، آنرا  طوري به روي  صفح

 اين مي رساند كه . يافته دايمي  در مغزش تبديل شود انعكاسبسپارد كه به حقايق 
رفتن اش با اعدام شدگان  ساما  من اولين يا دومين كسي بودم  كه وي مي خواست از 

در بعضي اشخاص آن بخش قشر خاكستري دماغ . صحبتهاي جسته وگريخته نمايد  
درثبت واقعيت اصلي پديده هاي بيرون ) بنا بر اراده شخص( كه حافظه مي نامندش 

سو ، به تنبلي  و كاهلي كشانده مي شود ، طوري كه تصوير غير واقعي جريان را كه 
ه مغزش از طريق تكرار و تلقين نشانده اند ، ثبت مي نمايد ، قسمي كه بر روي صفح

جاي واقعيت اصلي مي گيرد ، و ه  آن شخص ، واقعيت كذايي را ب- در بعضي موارد -
اطالعاتي هاي آموزش ديده و حرفه اي . واقعيت اصلي را به تحت شعورش مي سپارد 

 تجربيات و ديدن كوره راه كه بعد ازكسب [ "خاد خارجي"خصوص اعضاي بخاد ، 
هاي استخباراتي و تعقيب و پيگرد و گرفتاري  و زنداني كردن ها و شكنجه و زجر 

] گردند  دادن هاي صد ها تن بيگناه ، ارتقاي مقام يافته به بخش خارجي منتقل مي
تصوير قبالً ساخته شده از تحريف واقعيت ها را كه در صفحه ذهن حساس خود حك 

در مواردي توأم با خود ، با خونسردي و يا  طابق خط حركي استخباراتيكرده اند ، م
كردن و چشم دوختن    مكث  مخاطب شان مي رسانند ، و نيازي بهبه هيجانات كذايي

آنان  .  كه به اين سو و آن سو بنگرند  ، كلمات و جمالت  ندارندبراي سرهمبندي
و به .  سياسي فريب مي دهند باين شيوه ؛ حتا برخي از رهبران را در يك تشكيل
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 عضو  ساوو كه بعد از رهائي از "رحيم"مسايلي در درون سازمان  پي مي برند ؛ مانند 
. هـ (  داكتر  انـداخل سازمان خزيد و رهبر سازمه زندان  ورفتن به خارج از كشور ، ب

  ] . ختم پرداـ به آن خواهگرـدر بخشهاي دي! [  ؟ ي استقبال نمودـگرمه  از وي ب)م 
   :داكتر احمد علي به ادامه صحبت اش چنين گفت 

در بخشي كه ما  قرار داشتيم . دروازه تك تك زدم به .  از جايم بلند شدم  من«
بار دوم ، و بار سوم كه  دروازه را تك تك زدم ، يك عسكر آمده . ، كامالً خاموشي بود 

. ت  و داكتر طب مي باشم گفتم  نام من  احمد علي اس . " چه كار داري ؟ "پرسيد 
. را هم با خود دارم ,, پارچه ابالغ محكمه ,, . كمه رفته بيست سال حبس شده ام امح

 برو ده جايت ": سرباز گفت  . " به اينجا آورده اند همرا به عوض  محمد علي نام اشتبا
تك برو در جايت بنشين ديگر دروازه را  [ "بشي ديگه تق تق نزن مه احوال مي تُم 

شاهپور و ديگران همه خوشحال ] . مي دهم ) به شعبه مربوطه(تك نزن من احوال ترا 
نان را خورديم . داخل كوته قفلي آورد ه  سرباز غذاي شب را ب.شب  شده بود . شدند 

 كدام احوال و يا كدام  ،صبح كه شد.  تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم و گپ مي زديم. 
 ك تكشاهپور باز هم  از من خواست كه بروم و دروازه را ت. سرباز نيامد . گپ نشد 

 ": من گفتم .  مرا اينجا آورده اند "نام غلط"بزنم  تا سرباز بيايد و به او بگويم كه 
 او بيادر تو " :  شاهپور گفت،"سرباز گفته تك تك نزن من موضوع را  احوال ميدهم 

، ميشه كه نوكري اش تمام شده  ميشه كه سرباز احوال نداده باشد  ،چه قسم هستي
بگذار كه . به عوض اش سرباز ديگر آمده باشه و او از موضوع  هيچ خبر نداشته باشد 

شدت به دروازه زد ه  شاهپور از جايش بلند شده با مشت هايش ب ."من تك تك بزنم 
. شاهپور و ساير رفقاي ساما به خاطر وي به شدت مضطرب و نا آرام شده  بودند [ 

اس انساني و مسئووليت اين رزمندگان كه خود زير تيغ ابر قدرت قرار داشتند ، احس
شاهپور وي را .  را حل نمايند "نام غلط"آنان را واداشته بود ، تا هرچه زودتر معضله 

 را بگويد ؛ اين تهمتن " نام غلط"وادار مي كرد كه بر خيزد و دروازه را بكوبد و موضوع
ار سريع لحظه ها را در آن برش خاص زمان ،  به درستي ميدان كه اهميت عبور بسي

 "درك كرده بود ،  به عوض وي بر مي خيزد و دروازة را مي كوبد ؛ مگرخود كه گويا 
 آورده شده براي زنده ماندش درتكاپو و تالش  نيست ؛ زيرا كه آگاهست ، "نام غلط

بعد از لحظاتي ،  ]؟! چنين وضعي خطرناك ، گذراست و اورا هيچگاه اعدام نمي كنند 
 نام من احمد علي ": من با صداي بلند گفتم . " چه كار داري ؟ ":آوازي شنيده شد 

  را "كمهاپارچه ابالغ مح"است نه محمد علي ، مدت قيدم بيست سال تعيين شده 
 مه اطالع داديم برو دگه تق  تق نزن ، ": سر باز گفت   . "هم دارم برو  اطالع بتي 
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و . داخل سلول آورد ه سرباز نان را ب. نزديك  نان چاشت دروازه باز شد   . "! فاميدي 
من اطالع داده ام آنها  [ " مه خبر داديم  گفتند باز ميخايم اش ": قبل از رفتن گفت 

. وازه دوباره بسته شد ر و دسرباز رفت] .  نزد خود مي خواهيمگفتند كه بعداً وي را
...   پاي از ة چهار بجه بود كه  صداي شبيه  شرفبعد از نان ، طرف هاي سه يا

من از جايم .   شنيده شد ]فراموشم شده  كه حويلي كوته قفلي گفت و يا دهليز آن[
برخاستم ، تا اگر كدام  منفذ و يا سوراخ و يا درزي در دروازه بيابم كه از آن ديده 

. ا درقسمتي ازدروازه يافتم دقت نگاه كردم ، درز بسيار كوچكي ره به دروازه  ب. بتوانم 
بعداً . از آنجا  ديدم كه  محمود بريالي با سراسيمگي گذشت و دوباره برگشت 

پنجشيري آمد  در همان نقطه بار ديگر گذشتن هر دويشانرا به آهستگي ديدم كه در 
در پي آن . چند بار اين رفت و آمد  ها تكرار شد . حال گفت وگو از ساحه گذشتند 

هر كدام شان بسيار .  ساحه گذشت هم ازآن] لطان علي كشتمندس [كشتمند
يك كسي ديگر را هم ديدم  كه زياد رفت و آمد داشت . دستپاچه به نظر مي رسيدند 

بعد » ... فكر ميكنم  « : وي گفت . " شما اورا نشناختيد؟ ": از  احمد علي پرسيدم » 
قد كوتاه و روي . وش قواره بود نه ، نشناختم اش خ« : از مكث كوتاهي  اضافه نمود 

بعداً .  يك ساعت يا كمتر از اين رفت و آمد ها  گذشته بود   .گوشتي سفيد  داشت
يك نفركه دريشي .  اتاق باز شد ةدر همين اثنا درواز. صدا ها  رو به خاموشي گذاشت 

از  من " كي تق تق زده بود  ؟ "سرباز پرسيد . ملكي به تن داشت با يك سرباز آمد 
ن پرسيد در رابطه كدام سازمان ـ وي از م"! ودم ـ من ب"ده  گفتم ـجايم بلند ش
آنان هيچگاهي  چنين حرفي نمي زنند ، فقط با لحن تحقيرآميز  [  " ؟...بندي شدي 

در ": برايش گفتم  ] ... "...  به ارتباط كدام باند  زنداني شدي": پرسند  آشكارا مي
 ": گفت  . "  احمد علي ": گفتم . "  نام ات چيست ؟": د پرسي"رابطه سازمان پيكار 

  بلي گفته آنرا " پارچه ابالغت  پيشت اس ؟ ": پرسيد .  نام پدرم را گرفتم "ولد ؟ 
داكتر طب ام ": جواب دادم . "ت  تا كجاس ؟  ا تحصيل":باز سوال كرد . برايش دادم 

دروازه كه . و از اتاق خارج شدند دستم داده ه كمه را دو باره باپارچه ابالغ مح . "
 اينه خوب شد انديوال كه شما از اعدام ": بسته شد ، تمام  شان با خوشحالي گفتند 

ه ب . "خوبي دوباره به پلچرخي مي رويد دل ما جمع شد ه بخير و ب. نجات يافتيد 
من .  غور نمود "نام غلطي" شان خوشحال بودند كه آن خادي در قضيه ةراستي هم

بار ها  به خاطر . ريباً تمام اعضاي رهبري  ساما را از گذشته هاي دور مي شناختم تق
وحدت و يكپارچگي سازمان ها و محافل در مذاكرات با آنها  ديده و صحبت هايي با 

نان چاشت را در همان اتاق . روز شد . شب دوم هم با آنها بودم . همديگر داشتيم 
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شته بود كه  همان سرباز دروازه اتاق را باز كرده  يك ساعت و يابيشتر نگذ. خورديم 
سه و يا چهار .  دروازه را دو باره بست  . "!  جمع كو تيار با ش ه كااليت": برايم گفت 

سرباز مرا ازاتاق آنها بيرون كرده در يك اتاق ديگر . ساعت بعد ، دروازه  دوباره باز شد 
ا كرد و به حويلي خاد كه رسيديم  در موتر از آن جا با چند زنداني يكجا بيرون م. برد 

  .»   سربسته  تمام زندانيان را داخل كرده به پلچرخي آمديم 
(  دو شب و يك روز  به گفتة خودش ،اين بود صحبت چند دقيقه اي مردي كه

  . سر برد ه دارت بـلي صـجا در كوته قفـبا  رهبران ساما در يك)  ساعت 36حدود 
  ] . ، نقل به مفهوم  مستقيم  و قسماًنقل عمدتاً به قول[ 

به تمام . در بيان داكتر احمد علي بسا نكاتي وجود دارد كه قابل درنگ مي باشد 
  :صرفا ياد آوري دو ، سه نكته در اين جا الزم است . آن نمي توان پرداخت 

نماينده خلقي (  پنجشيري  سه تن جاسوس روس و خاين ملي ؛ يعنيبه غير از
 بخشي از پرچمي ها نمايند( كشتمند ) نماينده شخص كارمل ( ود بريالي ، محم) ها 
 آن شخص كوتاه قد خوش قواره و سفيد روي  ،)ي مربوط به قوم خودش پرچمي هاو 

آن شخص "(  نازدانه و تام االختيارش ةكي بود ؟ از داكتر نجيب ديو خاد و نمايند
از دورة ( ار صميمي ديو خاد  كه رفيق بسي)" كوتاه قد خوش قواره و سفيد روي 

بود ، يعني جنرال اسحق توخي ، )  خورشيدي30ليسه عالي حبيبيه در نيمه دهه 
هر دو  كه صالحيت - )شوهر خواهرش(   ،جفسراز جنرال دو ستاره ،  و نامي نبرد

و شخص رئيس عمومي خاد  رؤساي خاد بودبيشتر از چند بار KGBعضو مخفي مانده 
گي اش در دفتر ملل متحد در كابل ، دقيقاً تحت نظر داشتند و نمي  پناهندرا تا زمان

 چپ انقالبي هاي رهبران مام كشتار هاي دسته جمعي و اعدامتوانستند كه در ت
) وطن شاه(چرا از جنرال قد بلند شوروي   چرا نامي نبرد ؟ -اشتراك نداشته باشند 

 و زندان پلچرخي حكمروائي  بر كل رياست هاي آن"ر نظامي خادمشاو"كه زير عنوان 
كه قبالً رئيس كل اداره ) حارث شاه(داشت و ساير جنرال هاي شوروي ، مثل 

اطالعات  شهر دو شنبه بود و بعد ها در قالب مشاور رياست خاد واليت بلخ  نقش 
 ، يا بازي مي كرد ؛ سخني به ميان نياورد ؟  آيا  دو شب و يك روز واقعاَ در خاد بود

 سفارت در زير زميني هاي ارگ كارمل و يا آنان درخاد بود ؟ و يا  تمام ؟ بابيشتر
كشور در تونل هاي  عميق و طوالني زير كوه  شوروي و يا در پايگاه نظامي آن

؟ كدام يك از اعضاي بيروي سياسي وطن فروشان پرچمي در ... خيرخانه مينه ، و يا 
شخص كارمل ؟ . اك داشت اشتر) اعضاي رهبري ساما(صحبت هاي بعدي با آنان 

   .كي؟ ، مشاورنظامي كارمل ؟ سفير  تمام اختيار شوروي ؟ 
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من بار ها در  مقاله هايم راجع به زندان در مورد  تحت نظر داشتن بسيار بسيار 
بيرون  ! "نام خواني غلط".   قبل از اعدام  به تفصيل نوشته ام " اعدامي"دقيق 

 يكجا كردنش با مهمترين و! اعدامي اخواني كشيدن  احمد علي به عوض محمد علي 
  ! سرسپرده ترين و نامورترين  مبارزين چپ انقالبي كشور از روي تصادف 

 را مي گذارم "نام خواني غلط" بي غرضانه  و همه جانبه اين  به اصطالح بررسي
 تجاوز  امپرياليزم روس و سوسيالبه كاوشگران با وجدان و مبارز و ضد تجاوز

  .   به افغانستان  و شركاء امريكازم جنايتكارامپريالي
داكتر احمد علي يعني   ،ثر بايد تذكر داد كه افسوس مي كرديم كه اين فردأبا ت

در اين [ سمت رئيس صحت دماغي در كابل مقرر شد ه كه بعد از رهائي از زندان ب
 ذكاوت و با همه؛ ] باره و برخي مسايل ديگر طي نوشتة جداگانه بيشتر خواهم نوشت 

ازجنبش انقالبي كشور   وشد سياسي - انحراف ايدئولوژيك دچار حضور ذهن قوي 
گذاشت و به صف دشمنان مردم برتجاوز ارتش شوروي به افغانستان صحه  و بريد

 عملكردهاي انحرافي و گرايشات و سياسي - انحرافات ايدئولوژيك مورددر  . پيوست
براي نجات مردم افغانستان اگر   پيكارداكتراحمدعلي رفقاي باصالحيت سازمان 

بعد ازالطائالت نامة احمد علي عليه اين قلم و [   .توضيحات بيشتربدهند چه بهتر
پيام "سايت  وب در ،  از لنين و مائو تسه دون"  نقد" همچنان  ،"...سازمان پيكار"

بي و افشاي چهره يك ضد انقال « تحت عنوان )2011/ اپريل/18(ة مؤرخ  مقال"آزادي
.                                                ]  منتشر گرديد »عامل نفوذي خاد در درون سازمان پيكاربراي نجات افغانستان 

 "احد پچق "  باشي عموميبعد ازاينكه« :   پيچيد "3بالك"و اين خبر در سراسر 
 " به طرف ن كشيد ، و سربازان اعدامي ها رااعدامي ها را از سلول هايشا

 با و ند در محاصره گرفتحركت دادند ، بطور غير مترقبه خودش را نيز"1كبال
 در حالي كه داد اين گلبديني جنايتكار. چك زدند خشونت به دست هاي كثيف اش ال

 رحم كنند و اعدام اش نكنند ، حالشه كرد كه ب زد ، و زاري و عذر مي و فغان مي
 انتقالش "1بالك"طرف ه داخل موتر  جيپ پرتاب كردند و به  وي را ب مزدورسربازان

  . » ... دادند 
 يك روز بعد از بيرون كشيدن رفقا و ساير اعدامي ها ، و يا دو روز بعد از آن بود 

 با يك كهقبلي ؛ بل نه با آن ُغر و ِفش - باشي "نداف"چهره زرد  ، كه از پشت پنجره 
 سگ وفادار اطالعات  [ هم مسلك جهادي اش  ناشي از اعدامنوع بي تفاوتي و بيحالي

كاالي تانه !  اُوي ":   صدا زد اين پليد ضربه خورده.   نمايان شد] "پچقاحد "باشي 
    ...  .جمع كُنِين كه از اينجه مي بريتانه 
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   :    "....كاالي تانه جمع ُكِنين كه از اينجه مي بريتانه !  اُوي "  - 1
  

نداف " در ِفش يك مزدور پر عقده و حقيربلي خواننده  گرامي ، ديگر  آن ُغرو
 اين نابكار ":  كه مي گفتند) " احد پچق "(رفيق جنايتكارش .  ديده نمي شد "باشي

، با خفت و مذلت ، رسوائي و سر افگندگي ، به دستور "از نازدانه هاي حكمتيار است 
وآن غرور .  باداران روسي اش به قصد كشتن از زندان پلچرخي بيرون برده شد

داد ، و سبب ناراحتي   مي" وزنه"احمقانه اي كه گويا  صداي منحوس نداف باشي را 
خاكستر مذلت  خشم و كين و نفرت زندانيان مي گرديد ؛ ديگر شكسته و به ،و دلهره 

در هر . مسرت زودگذر زندانيان  پنجره  چپ گرديد ة مبدل شده بود ، كه اين امر ماي
.  حال با شنيدن صداي اين دستيارك جالدان پلچرخي ، همگي دچار تكان شديم 

صرف كرده بوديم كه آن ) به مفهوم متعارف كلمه ( كنم  غذاي چاشت را  فكر مي
ته و ريخته كه بي عالقگي اشرا به دولت پوشالي مزدورك جنايتكار با صداي شكس

   .  "كاالي تانه جمع كُنِين كه از اينجه مي بريتانه !  اُوي ": كرد ، گفت  تداعي مي
بيرون بردن رفقا و ساير زندانيان  به سوي قتلگاه جسم و جان ما را چنان در 

ه حشت انگيز  را بهم كوفته بود كه از شدت ضربات وارده رواني  شب آن روز سياه و و
رسيدن و باز يافتن آن حالت قبلي كه  اعدامي هاي  پنجره چپ . كلي نخوابيده بوديم 

. ، كاري بود نهايت دشوار   قرباني در راه منافع روسها صدا نزده بودندرا هنوز براي
 ناشي از آن كشتار دسته جمعي آزاديخواهان كه بر روان اساساً زخم هاي  ناسورِ

و ،  ما وارد كرده بودند ، ده ها بار بدتر، زشت تر و كشنده تر ة ته و افسردآشفته و خس
گارتر از زخم هاي چركين و كبودي هاي متورم روي تن و بدن ما در  صد ها بار  ماند

 آن  وضع  آشفته ، هر آن بر روي  ة پنجال آتش گرفت... . جريان تحقيق و شكنجه بود 
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   ما كشيده مي شد و لحظه اي نمي گذاشت كه قلبياقلب هاي داغديده و پاره پاره 
در بعضي حاالت غير از زندان ، .  و هميشگي خود را بازيابد ورمال ضربان نمان

گذارد كه آنان  سنگيني اندوه و غم و افسردگي بر تعداد زيادي اشخاص آنچنان اثر مي
ميان برداشتن ي از ا  اندوه - روند ؛ مگر سنگيني اين اندوه  به خواب عميق فرو مي

سوي ه مرداني كه به خاطر آزادي  مردم و كشور شان دليرانه رزميدند و شجاعانه ب
از . ي ديگربود ا هزار بار سنگين تر و مخوف تر از هر اندوه -قتلگاه گام برداشتند 

 آهني در و دروازه  سهمناكهمين سبب پرنده سبكبال خواب كه هميشه از ميله هاي
دان هولناك و تاريك مي هراسيد ، توان  نشستن بر روي مژگان  زنة و پنجره و دريچ

هر رو ، زندانيان همه از جاهايشان ه ب. خونين  زندانياني به ماتم نشسته را نداشت 
جمع كردن كاال  آغاز شد . جاي نامعلوم افتادند ه بلند شده در تكاپوي نقل و انتقال ب

كشي هاي گذشته  تحركي در ما دست هاي ما كم توان شده بود ،  بسان  كوچ . 
سرانجام به هر جان كندني كه بود اسباب و اثاثيه خود را  جمع و جور . ديده نمي شد 

  . كرديم 
  

  :  حركت به صوب نا معلوم -2
  

 به يكصد تن مي رسيد ، همگي ما زندانيان كه تقريباً  خواننده گرامي ، شماربلي
  . صوب نامعلوم شديم با يك جهان دلهره و تشويش آماده رفتن به 

آنها . طرف دهليز  منزل چهارم  ديده مي شد طرف و آن تعدادي سربازان در اين
پاي كه مي گذاشتيم ، فكر مي كرديم پته هاي . شدت مراقب و مواظب ما بودند ه ب

طرف باال در حركت  است و ما از همان ه مان ب در زير پاهاي] بان دپله هاي نر[ زينه 
شماري دچار سرگيچه و سرچرخي شده بودند . پيشتر رفته نمي توانيم  آغازين ة نقط

.  به آن مصاب شده بود ، دور نماندم  انمن هم از گزند اين مريضي كه بيشتر زنداني. 
ساير همزنجيران در انتقال اسباب و .  ، دچار تهوع شدند  بودنددو سه  تن كه مسن 

اول كه رسيديم ، صاحب منصب منحوس با دردهليز منزل . اثاثيه آنان را كمك كردند 
زشتيي كه از باور ناپاكش به امپرياليزم روس بر مي خاست ، امر كرد كه ما را  تالشي  

 تالشي كه با دقت و بعد از پايان. تر برخورده بوديم با اين نوع تالشي كم. نمايند 
ه هولناك كه در رديف اصطالحات زندان جايگا -  " نام خواني"خشونت صورت گرفت ،

هرزنداني كه اسمش خوانده مي شد ، بعد .   آغاز شد -اش همواره جلب توجه ميكند 
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 آن حدود نيم ة   كه زين" 3 بالك" فرعي ة از درواز"!بلي" و يا "!صاحب"از گفتن 
 كه شماري -متر از سطح زمين بلند بود ، عبور كرده در ميدان بيروني بالك دايروي 

در مواضع حفاظتي خود  طور مستحكم  ميخ كوب شده بودند  از  سربازان سر فروخته 
  . ايستاده مي شد -

 كه بار احترام را در " !  صاحب" به عوض كلمه  هميشه چپ انقالبيان زنداني
 به مزدوراني كه -"!  صاحب" و از اطالق كلمه ند مي گفت" ! بلي"كرد  خود حمل مي

شماري از زندانيان غير چپي  . ندردك  جداً خود داري مي-خود صاحب روسي داشتند 
 " ، "صاحب"مي شد عوض   زماني كه  اسم شان خوانده ،هم در هنگام نام خواني 

  .     مي گفتند "بلي
بعد از پايان نام خواني و تطبيق لست دست داشته  با زندانياني كه نام هايشان 

كاران در حال خوانده شد ، صاحب منصب قد بلند  كه سيماي كريه اش  صورت جنايت
  !زود باشيد!   حركت كنيد ": جنايت را به نمايش مي گذاشت ، با تحكم فرياد زد 
 رو به جانب شمال زندان در ."! صف به صف پشت سر يك دگي تان  حركت كنين 

پاي هاي  ما به مشكل از زمين برداشته مي شد ، توگويي با بوت هاي . حركت شديم 
آن جالد با خشم و نفرت . يح شده درحركت بوديم كف مقناطيسي به روي آهن تسط

زندانيان كه به  . "، چرا زود زود راه نمي رِين ؟   پا هايتان خو نشكسته": چيغ زد 
  بنا بر تجويز روسها در تحريم مواد 61خاطر اعتصاب پرشكوه و با عظمت جوزاي 

پايوازان اجازه .  غذائي قرار داشتند ، بسيار زياد دچار ضعف و كم خوني  شده بودند 
 ، همچنان كه قبل از  راغذاي زندان. نداشتند مواد غذائي براي زندانيان خود بياورند 

 ساعت بود ، به 24اعتصاب  فاقد كيفيت وانرژي الزم وضروري براي يك زنداني در 
 نداشتند ي رانيرويآن از همين سبب زندانيان . كمترين حد دلخواه پائين آورده بودند 

  .تندي گام بردارند كه به 
 قلبي كه ضربانش بار بار تند و تند تر شده باشد ؛ سيستم اعصاب زنداني كه از 

گرگوني دسوي قتلگاه دچار تشنج وه ش ب اديدن صحنه هاي انتقال عزيزترين كسان
شدت هر چه تمامتر ه شده باشد ؛ جسمي كه در هر رگ و موي رگش خون داغ  ب

به تكان و لرزش و تشنج افتاده باشد ؛ چشمان ملتهب اي دويده باشد ؛ تن و بدني كه 
 زشتي ها و ناهنجاري ها ، شكنجه ها و اعدام ها و نقل و همه كه از ديدن اين

 تبدار، سرخين شده باشد ؛ عادات و كردار هايي كه در تقابل و ة انتقاالت ، چون دو الل
؛ همچنان وني شده باشد  دچار استحاله و دگرگ  ،نبرد با انضباط  و دسپلين كشنده

مغزي كه  به اثر كنش ها ، واكنش ها ، كشمكش ها و منازعات و رويا رويي ها ، بين 
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سو و آزاديخواهاني در غل و زنجير بسته از سوي ديگر،  جالدان خون آشام  از يك
به حالجي و ارزيابي قضايايي خونيني كه پيهم ) به اجبار(خسته و افسرده شده و  

وقوع مي پيوندد ، ه تد و  اثرات رخداد هايي كه در  اطراف و پيرامونش باتفاق مي اف
 اينها سبب تعامالت در سيستم  حسي و عصبي بدن ة مشغول شده باشد ؛  هم

كه زنداني هيچگاهي در چنين حالت قرار نمي داشته  (ورمالزنداني گرديده حالت ن
در نتيجه  ارگانيزم ، وده سيستم هاي  حسي و عصبي وي را دچار اختالل نم)  باشد 

 . وجود به كمي آب مواجه  شده ، زنداني  احساس عطش و تشنگي مفرط مي نمايد 
وضع ما درآن لحظات  . جريان راه پيمايي ، ما دچار تشنگي شده بوديم بلي ، در

درست  شباهت به قافله اي داشت كه توفان صحرا سرسام شان ساخته و كوله بار هر 
ه  در پي آب  بو... شان بركنده و به هرسو لوالنده و پرتاب كرده   دوشكدام را از بر و

  . جانب سراب سرسام و سرگردان اند 
در سراسر زندان مراقبت و .  بود  شدهاوضاع زندان متشنج تر از هر وقت ديگر

استعمار در فكركشتار . نظارت بر زندانيان صد چندان شده بود ؛ حتا بيشتر و دقيقتر 
براي تأمين امنيت بيشتر  و باز هم بيشتر در زندان ، نياز به . جمعي بود هاي دسته 

موع اسيران در بند نظارت ، نظم و دسپيلين مافوق تصور داشت ؛ زيرا او از واكنش مج
واكنش ماه جوزا همان سال باز هم  برآشفته و خشمگين  شوند   بسانمي ترسيد ، كه

ظم و نسق و فشار و ضرب و شتم و تهديد و دسپلين ون. و بر خدايان زندان بشورند 
تخويف و تحقير ، همه و همه  به سبب همين ترسي بود كه جالدان از همبستگي 

  . زندانيان  داشتند 
و خاكپر    ناهموار ،زمين. ما با پا هاي بي رمق و بي انرژي خود درحركت بوديم 

  اريك ميان بالك كه سرك بمتوجه شديم . آلوده به خون خشكيده را مي پيموديم
ظف وصاحب منصب م. خود گرفته بود ه  را ب شكل اصلي و ديوار  زندان دايروياصلي

 ميدان هاي هوائي روسيه تمام حركات ما را زير نظر ة ، مانند سگ هاي آموزش ديد
شماري . با چشمان سگي خود يك يك مارا زير نظر داشتند سربازان همچنان . داشت 

جيران پهلوي خود به آهستگي چيزي هاي مي گفتند ؛ حتا در از زندانيان با  همزن
عوامل دولت براي اينكه . سيماي عوامل اطالعات هم ناراحتي و نĤرامي ديده مي شد 

زندانيان را در حالت اضطراب و تشويش دايمي قرار داده باشند ، از اعدام هاي دسته 
ند كه  زندانيان بدون در از اعدام هايي سخن به ميان مي آورد. جمعي گپ مي زدند 

 مانده اند يكجا به اعدام سوق "بي سرنوشت"نظر داشت مدت حبس شان  با آناني كه 
در جريان راه پيمودن  به گمان اغلب  شمار  بيشتري  اسيران با . داده  مي شوند 
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كرديم آن صاحب منصب خاد به زنبوري  احساس مي. همين فكر اندر شده بودند 
ور سرما در گردش است ، تالش دارد از غفلت ما استفاده كرده با ده مبدل شده و ب

كردم اي كاش اين توان را مي  آرزو مي. زهر كشنده اش خون ما را مسموم سازد 
 اين جالد را صد بار بر ديوار سنگي  زندان  ة  فروخته  شدداشتم كه با تمام قوت سرِ

  .» ! جالد مزدور مرگ بر« بكوبم و با خونش بر همان ديوار بنويسم ؛ 
ازشمال شرق وِتر دايره  زندان كه گذشتيم  .  هم عبور كرديم "5بالك" ة از برابر درواز

صاحب منصب جنايتكار .  در چند متري دست راست ما نمايان شد "6بالك" ةدرواز
ايستادن با چنين وضع .  رفت " 6 بالك "خودش به داخل . داد ) ايست ( امر توقف 

 "6بالك"عمير عمومي تةله بار خود را بر روي زمين مقابل دروازكو. دشوار بود 
زماني كه يك .  اصطالح  اداري است اين [  " تسليميةدور" كه بعد از[ گذاشتيم 

ارگان دولتي وسايل  و اثاثيه  اضافي و جديدش را بر طبق درخواست مقامات باالئي  
 ة دور"يان  سپردن مي گويند به همين جربايد به كدام ارگان ديگر دولتي بسپارد ،

و   آن مقر" 6بالك" به وزارت داخله ، "4بالك"زندان بزرگ دايروي و  ]  "تسليمي
هر كدام ما با كنجكاوي  ] .  قومندان عمومي آن زندان گرديد -قرارگاه عليشاه وجدان 

 ةكرديم تا ببينيم كه موتر هاي  سربست طرف زير چشمي نگاه مي طرف و آن به اين
 در آنجا به چشم نمي يال اعدامي ها ديده مي شود يا خير ؛ مگر كدام عراده موترانتق

  .از نبودن موتر هاي اعدام نوعي احساس آرامش زود گذر براي ما دست داد . خورد 
، دور مي  دقيقه گرد به كندي بر روي صفحه  زندان مدور كه  ساعت  ناميده مي شد

د كه آن مزدور سياه روي با لست دست داشته شايد  دهمين دورش را پيموده بو. زد 
به ما امر حركت به طرف غرب زندان داده . اش از دروازه عمومي آن بالك خارج شد 

 كه بوي نم و خون (كوله بار هاي خود را از روي زمين كَند و كَپر و خاك آلود . شد 
 با همان برداشته) داد   امين را مي-كشتار هاي دسته جمعي توسط دولت  تره كي 

 ما درحركت بودند ة وضعيت قبلي در حاليكه سربازان در دو طرف صف هاي بسته شد
و دو سه تن از آنان در پيشاپيش ما گام بر ميداشتند ، به طرف غرب راه ناهموار  روان 

استاد صديق كه جزء صف سه چهار نفري بود و نا آرامي در چهره وي نيز . شديم 
كردند گفته بودند   كه در كارگاه كار مي  كارگراني": فت ديده مي شد ، به آهستگي گ

 برده اعدام كردند ؛ مثلي كه ما "1بالك"كه بهمن صاحب و رفقايش را در پشت ديوار 
در چنين حالت كه زندانيان نمي دانستند  چه   ."...هم به همانجا مي برند  را

اي ــدام رفقــال و اعسرنوشتي براي آنان تدارك ديده شده ، استاد صديق خبر انتق
 و ديوار اصلي زندان " 1 بالك"ميان ديوار  [ديوارله ميان همين دو ـساوو را در فاص
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كه بلند تر از همه ديوار ها بود فاصله بيشتر از طول ميدان باسكتبال هر دو ديوار 
و محلي بود خلوت ، كه گاهگاهي . زندان را  در رويا رويي هميشگي قرار داده بود 

دو سرباز از آن راه عريض و طويل عبور مي كردند و به برج هاي مراقبت سمت  -يكي
 كه شايع -] 1 ["كارگاه" ةبه نقل از زندانيان تسليم شد ]جنوب زندان مي رفتند 

 اعدام  تداعي.  در ميان ما پخش كرد - ند كننده خط تبليغاتي خاد در زندان بود
 و فكر بردن ما هم بدآنجا ، بر كوهواره فرزندان حماسه آفرين خلق هاي افغانستان ، 

فاصله اي ، ديوار بد هيبت   بعد از پيمودن .  افزود  ي  تشويش و اضطراب سنگين ماا
برداشته مي شد ، موازي   سختي كه به  سنگينبا گام هاي.  نمايان گرديد "1بالك"

 بزرگ آهني آن ةازدربرابر درو. به فاصله  دو متر  دورتر از آن روان بوديم  با ديوار  و
همگي ما به آرامي اسباب و . صاحب منصب خاد  امر توقف داد ، بالك كه رسيديم 

س ـار نيست ؛ نفـدامي در كـالً اعـه فعـيم و از اينكـر زمين گذاشتـ خود را بةاثاثي
      .]*[راحت كشيديم 

  
  
  
  
  
  

  
ي و جلب ترحم  غرض  اين قلم ناتوان از جريانات انتقال زندانيان تصويرگر-[*] 

، اگر بتواند احساس اش را كه با احساس و  خواننده نبوده ؛ بلكه هدف شريفانه آنست
عواطف ساير همبندان و همزنجيرانش  ماهيتاً همسان مي باشد ، به خوانندگان با درد 

و نفرت و انزجار و انتقام  آنانرا  از اين .  ، متجسس و كاوشگر و عدالت خواه  برساند 
كه پيوسته آزادي و دموكراسي و صلح و آشتي و رفاه و همزيستي ( تاريخ  جالدان 

 در ميان مردم تبليغ و ترويج مي نمودند و بار ها مرتكب - سالوسانه - انساني را 
و هم اكنون  اين غداران تاريخ  ) ندجنايات مدهش و فاجعه انساني در كشور گرديد

 -كا  به تبليغ  چنين  امري  مشغولند براي پيشكش و فروش  خود به امپرياليزم امري
م  كشاندن اين  مردةمعطوف سازد ، تا احساس شريفانه انتقام از طريق به محاكم

   ].ش نكند  ـدار بماند و فروكـگان بادرد  بيجانيان  در خوانند
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  ) :سمت شرقي  طبقه سوم  ( " 1 بالك"  - 3
  

بر سر دار داشت ، به داخل را  جالد سر فروخته كه به يقين آرزوي ديدن سر ما
 بزرگ آهني آن بالك ة درواز و نزديك"1بالك"ه متصل به ديوار اتاق نگهبان دروازه ك

كله  كه از پس ميله هاي دروازه  سر ومدتي نگذشته بود. اعمار شده بود ، رفت 
شمس الدين بيرون بالك آمد . دربان ، در آهني را گشود . قومندان بالك نمايان شد 

بعداً داخل اتاق .  هر زنداني را از نظر گذراند ةسيماي خاك گرفت، گاه يك قصاب و با ن
چندين دقيقه بعد ، آن صاحب منصب بدطينت و قومندان زشت خوي .  شد  نگهبان

 انشانگشتبين شمس الدين لستي را كه در .  خارج شدند   از اتاق نگهبان"1بالك"
بعد از لحظه .  خود قرار داد " كور"بر چشمان در برا  آنرا بلند كرده  ،محكم گرفته بود

 گوش كنين نام هر كس را كه خواندم نام پدر خوده ":اي سرش را بلند كرده گفت 
هر زنداني بعد از شنيدن . "نام خواني"شروع كرد به .  " !بگويه و باز داخل بالك شوه 

رج شده ، به اسمش ، نام پدرش را گرفته با اسباب و اثاثيه اش  از ميان جمع خا
شد ،   آن بالك ايستاده مية بعد از آن در پشت درواز.  داخل مي شد "1 بالك"درون

 و  ، كه پايان يافت آخرين بندي هم داخل بالك شد" نام خواني". تا تالشي شود 
تالشي با دقت . كوله بار خود را باز نمود كه جالدان با اشتياق مفرط آنرا تالشي كنند 

«  اي به پايان رسيد ، توگويي به سربازان وعده داده شده بود  عجيب و بي سابقه
قلم (  چيزي غير قانوني پيدا كند "  اشرار "هرگاه سربازي  از ميان اسباب و اثاثيه 

ترفيع  نموده  مستحق چند ماه معاش رتبه خرد ضابطي به ) هم چيز غير قانوني بود 
  .» هم مي شود يبخششي  و رخصتي تفريح

 كه تا اينجا امنيت ما را گرفته بودند دوباره به جايگاه اصلي شان سربازاني
جزاي ـ اليتءزـكه ج با خشونت هميشگي شمس الدين. برگشت داده شدند 

پيش .  "! يد حركت كنيدـباش  زود " :رد ـر كـده بود ، امـس وي شـ نج"يتـشخص"
بجايي هاي قبلي تجربه  از امر اين ناكس مزدور ، زندانيان كه از نقل و انتقاالت و جا

جانب زندان مورد نظر ه  و ديده بودند كه بعد از هر تالشي به شتاب ب ،كافي  داشتند
 و ناراحتي اسباب و خونيحركت داده مي شوند ، هريك بعد از پايان  تالشي ، با جگر

اثاثيه و محتواي بكس هايشان ؛ همچنان لباس هايي كه نيفه و درز تنبان و پس يخن  
 مزدوران با دست هاي كثيف شان آلوده ن آستين پيراهن هايشان  در اثر تالشيو ده
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 درهم و برهم شده بود ، همه را با نفرت و خشمي كه از لرزش  انگشتان شان پيدا و
  . در حركت شدند "1بالك"طرف جنوب صحن ه بود ، مرتب كرده بودند ، ب

 "1بالك"ديك زينه تعمير پيشاپيش ما قومندان بالك روان بود ، به مجرديكه نز
 كه "1بالك"شماري از سربازان . خودش به داخل بالك رفت . ، امر توقف داد رسيد 

شايد ده يا پانزده دقيقه . در دور و پيش ما قرار گرفته بودند ، همچنان ايستاده ماندند 
 قرار گرفته بودند ، از  چهار تن سرباز كه در پشت سرش- ه بعد شمس الدين  با س

 رو  سانتي متر بلندتر بود ، گذشته75 كه از سطح زمين حدود " 1بالك" تعمير ةزين
يك ورق  را از ميان . ش  ديده مي شد  الست هاي در دست. روي ما ايستاده شد ه ب

  ، استاد قبين آقاي ح، و از روي آن نام استاد دوست ، جبران صاحب ،آنها برداشت 
 بعد از آنكه به ما امر كرد كه داخل  .ا خواندو چند تن زنداني ديگر ر، توخي صديق 
:  سرباز ناكس با تحكم گفت.  داد آبي شويم ، لست را به سرباز چشم "1بالك"دهليز 

 قومندان عمومي زندان ة آن دروازچپ دهليز را كه به طرف "!  از پشت مه بيائيد "
 در آبيچشم سرباز . موقعيت داشت ، عبور كرد ) محمد وفا  خواجه عطا  (پلچرخي

از مقابل اتاق نگهبان طبقه . چهار راه دهليز به سمت چپ پيچيد ، و زينه را پيمود 
ماهم با كوله بارهاي سنگين خود از پي . دوم هم گذشت و به زينه طبقه سوم باال شد 

 اتاق نگهبان منزل ة تا به مقابل درواز ،اين نانجيب روان شده پته هاي زينه را پيموديم
نگهبان دهليز ما بود ، ،  منزل دو  ، كه در سمت غربيآبيسرباز چشم . م سوم رسيدي

كه از ديدن پوست سفيد رويش  بيننده دچار چندش و و خشن بود قد ميانه داشت 
 مي "مدير صاحب" برخي از زندانيان  كه اسمش حامد بود ،او را. اشمئزاز مي شد 

گونه اي ه اي مي كوشيد زنداني را ببه هر بهانه . از اعضاي پايدار خاد بود . گفتند 
آب  "وي با كنايه موجب اذيت شماري از زندانياني كه طور معروف . تمسخر كند 

وي ه  مي گرديد ؛ نه آناني كه جواب دندان شكن ب"خوده  پف پف كده مي خوردند 
 و يك سر و گردن  . شامل تيم آمادگي زندانيان اعدامي  بوداين آبرو باخته. مي دادند 

 اتاق نگهبان را باز ةدرواز. خودش را نسبت به ساير جالدان آن تيم  بلندتر مي شمرد 
  .لحظه اي بعد وي با سرباز نگهبان آن منزل بيرون آمدند . كرد و داخل آن شد 
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  :  كوته قفلي سمت  جنوب  - 4
   

كه از اتاقش  به مجردي. نگهبان منزل سه سمت شرقي ، اسمش غالم علي بود 
 آمادگي زندانيان براي    تيم وي  نيز در جمله جالدان.  ما اورا شناختيم  ،ون شدبير

چهره . رنگش اندكي به زردي متمايل بود . نامبرده قد كوتاه داشت . اعدام شامل بود 
. با زنداني حرفي اضافي نمي زد . ميداشت  اي آرام  و نگاه نافذش زنداني را به تفكر وا

در روز هاي پايوازي كه كاالي زندانيان را از . وي آزرده نشود مي كوشيد زنداني از 
 پايوازان مي گرفت و آنرا به زندانيان مي سپرد ، با نوعي مهرباني با آنان برخورد مي

وي كه آدمي سنگين و با تمكين مي نمود ، به زبان بي زباني  به زندانيان تفهيم . كرد 
م در گروه سربازاني كه زندانيان را براي  اعدام  كرد كه از سرباز بودن در زندان  آنه مي

 تحويل مي دهند ؛ راضي نمي " اتاق كنفرانس ها "از سلول هايشان بيرون كرده به
ين شيوه اشايد هم با ... .  ننگين گمارده شده ةباشد و از روي اجبار به چنين وظيف

دمه اي متوجه وي خواست از جانب زندانيان آزاد شده درخارج از زندان ، كدام ص مي
دهليز را كه توسط آهني  ةدروازه پنجر.  آشنا بود چهره هاي ما برايش كامالً! نگردد 

 بطور بسيار محكم و ظريف ساخته شده بود ، "گارگاه زندان "زندانيان تسليم شده در
بعداً به غالم علي .  را خواند قبين ح نام جبران صاحب و آقاي"ير جالد  مد". باز كرد 

هشت سلول انفرادي يعني كوته [ كه دروازه اول رخ به طرف شمال را باز نمايد گفت 
و هشت كوته قفلي مقابل آن در طرف دست چپ  به طرف شمال زندان هاي قفلي 

.  بسيار سنگين سلول را باز كرد ةسرباز درواز]  زندان موقعيت داشت سمت جنوب
بعداً دروازه كوته قفلي را . روند داخل اتاق به  جـالد به آن دو گفت كه ب حامدمدير

آنگاه به استاد دوست و استاد صديق و من اشاره كرد كه به درون كوته قفلي . بست 
 پي ديگر به آن سلول داخل شديم ،  ازهر سه ما يكي. روي آن داخل شويم ه ب رو

 در داخل اتاق به جز دو جوان زنداني كسي ديگر.  لفت مانند آن بسته شد ةدرواز
كه در جلد اول خاطرات   قسمي"1بالك "سلول هاي سمت شرقي. ه نمي شد ديد

زندان  نيز بر روي نقشه نشان داده شده ، سه توشك درسطح آن به سادگي پهن شده 
  كمتر از يك توشك هم جاي براي پهن كردن دسترخواناندازه و به  .مي توانست

به يك چپركت .  بودند دو چپركت دو طبقه يي را دراتاق گذاشته. داشت ] سفره[
. جنوب وضعيت داده شده بود  -شكل شماله و چپركت دومي ب ،  غرب- شرقشكل 



                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

75 

يكي آن از بر و . طوري كه هر دو چپركت با ديوار سمت جنوب اتاق  تماس داشت 
ديگرش از درازي در برابر دو پنجره گك كه چشم تنگ آنها  به آفتاب اجازه نمي داد 

يك توشك هم متصل به ديوار . ون سلول بتاباند ؛ قرار داشت كه نور بيشتر را به در
  ،نخستين زنداني كه به داخل سلول پا گذاشت. دهليز بر سطح اتاق ديده مي شد 

استاد صديق بود كه به چستي و چابكي بخشي از اسباب و اثاثيه خودش را بر روي  
له بارش را بر روي نفر بعدي استاد دوست بود كه كو] . 2[ منزل دوم چپركت گذاشت

درطبقه اول هر دو چپركت  بستره . بجا كرد  چپركت دومي و در منزل بااليي آن جا
هاي دو جواني كه پيش از انتقال ما به  منزل  سوم ، در همين اتاق بودند ، به نظر مي 

   كه بر سطح اتاق پهن شده بوديناچار ساز و برگم را بر روي توشكه من ب. رسيد 
از شدت .  خودم هم بر روي توشك نشسته به ديوار سلول تكيه زدم  و،گذاشتم 

در حالت نيمه خواب و نيمه بيداري . خستگي  پلك هاي چشمم بر روي هم نشست 
 توخي صاحب  مرا ":   با هيجان گفت  بودم كه  استاد دوست مرا مخاطب قرار داده

بخوابم  وشما بر  براي من مشكل است كه  باالي چپركت ،ببخش كه متوجه نشدم 
 بخواهد ، ياين رفيق مهربان بدون آنكه  نظرم را در مورد تبديلي جا . "روي زمين

من اصرار . توشك خود را از روي چپركت برداشته آنرا بر روي  سطح اتاق گذاشت 
تأكيد كردم كه براي من همين گوشه اتاق بهتر . كردم كه وي خودش را زحمت ندهد 

 كه شخصيت بسيار محكم و استوار داشت و با رفقا با مهرباني وي. ازهر چپركتي است 
بستره ام را گرفته بر روي . نپذيرفت . خودش  برخورد مي كرد ه و صميميت مختص ب

     .بجا كردم   اثاثيه  باقي مانده را خودم به زير چپركت جا.  چپركت گذاشت 
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  :   هويت اصلي دو جوان  هم سلولي ما -5
  

مجرد ورود به اين سلول ، هر دو جوان  به ما سه تن خسته و مانده و كوبيده ه ب
 ما را ةبرخي اشياي دست داشت سطل و آفتابه پالستكي و. شده ، مانده  نباشي دادند 

. از سطح اتاق بر داشته به داخل تشناب كه مختص به همان سلول بود ، گذاشتند 
بعداً از ترموز هايشان براي ما چاي داغ .  ستندرا در تشناب برده ش گيالس هاي  ما

مهمان "(اين نوع استقبال و پيش آمد . ريخته با قدري شيريني آنرا تعارف كردند 
زندانيان سابقه دار يك اتاق ، براي  همزنجيران تازه وارد . در زندان رايج بود )  "نوازي

يجانات تخريب كننده شان كه از سبب نقل و انتقاالت دچار خستگي و ناراحتي و ه
اسباب و اثاثيه شانرا . مي شدند ، ازجايشان بلند شده به پيشواز آنان مي شتافتند 

 با شيريني در برابر) اگر ميسر مي شد( بعداً چاي گرم .  بجا مي نمودند برداشته جا

روي   گذاشتند ، اگر گرسنه مي بودند غذاي خودشانرا با محبت  پيش ميين تازه وارد
تأسي از همين رسم با ه اين دو جوان  ب . نهادندان خسته و زجر كشيده مي زنداني

 جوان اولي كه هارون نام داشت ، بر عكس دوست.  از ما پذيرايي كردند "تيصميم"
لباس . ماه مي تراشيد  سرش را بعد از يكي دو. ش از موي گذاشتن بدش مي آمد ا

كم . كوتاه بود شقد. جذاب داشت سيماي مقبول و . هاي ستره و پاكيزه مي پوشيد 
.  سال دارد 18 تا 17از چهره اش  پيدا بود كه بين . گپ ، كم رو و محجوب مي نمود 

نه . كرد  با من  و استاد با احترام صحبت مي. از لحاظ اخالقي جوان با ناموسي بود 
،  ساله معلوم مي شد 28سرش لچ بود ؛ اما جوان دومي كه . نه لنگي كاله داشت و

چهره كشيده . خندان ، با جرأت و بسيار پرحرف و ظاهراً مؤدب و مردم دار مي نمود 
لنگي نازك . در دو طرف رويش داغ هاي چيچك ديده مي شد . و استخواني داشت 

ململي اش به تقليد ازيك جنايتكار و خاين ملي ، يعني برهان الدين رباني شكل 
وي از اهالي . ري فروخته شده اش مي پيچاند دور سه گرفته بود ، كه يگان بار آنرا ب

 كه هميشه   رااين جوان. با تأسف كه اسمش به خاطرم نمانده است . اندراب بود 
جوان .  مي نامم " جوان خنده روي"  در اينجا،خنده هاي مصلحت آميز مي نمود 

خنده روي  وقتي كه متوجه شد كه من رفيق دوست را صميمانه استاد دوست خطاب 
ي كنم ، و وي همچنان با صميميت و احترام متقابل با من برخورد مي نمايد ؛ اظهار م

او آدم .  توخي صاحب در همين دهليز يك استاد پوهنتون هم زنداني است ": داشت 
من او را به شما ،  حالي كه دروازه اتاق ها را باز كردند  .خوب و بسيار  فهميده است
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 زندانيان او را  ":   گفت " نام ايشان چه است " : ازوي  پرسيدم . "نشان مي دهم
كه تا آن زمان  فقط  اسم  من . "گويند شما او را مي شناسيد ؟  استاد تره كي  مي

ا از نزديك  نديده بودم ، به جوان كنجكاو  ه كي را شنيده بودم ؛ مگر خودش راستاد تر
رسش را از استاد دوست  عين پ" جوان خنده روي " را نمي شناسم  وي من": گفتم 

    .استاد دوست هم  از شناخت استاد تره كي اظهار بي اطالعي نمود.  كرد
  و "يجوان خنده رو" بطور جسته وگريخته صحبت هايي با اين ،در روز بعد 

  .دوستش هارون داشتم كه اشاره به نكات عطف آنرا در اينجا الزم مي دانم 
 يا روز بعد تر آن ، هنگاميكه استاد دوست  فرداي آمدن ما به همين اتاق بود و

با " يجوان خنده رو"به داخل تشناب رفت و دروازه سنگين و لفت مانند آنرا بست ، 
تانم بپرسم كه   توخي صاحب اگر بي ادبي نباشه مي": لحن آميخته با احترام  گفت 

 بود كه  رايجدر زندان تقريباً [ "شما و استاد دوست ده يك اتهام بندي شدين ؟ 
 يا براي ارضاي كنجكاوي  و يا ،برخي از زندانيان از تازه واردين چنين سوال هايي را 

به منظور اينكه اگر زنداني به ارتباط حزب و يا سازمان خودشان  -غرض كسب آگاهي
 ويا به - به او نزديك شوند و او را در جمع خودشان داشته باشند  ،زنداني شده باشد
 اگر من در مورد سمت سياسي خود چيزي ،  ]ز زنداني مي نمودندكدام منظورديگر ا

به . نمي گفتم ، محرزاً وي نيز از سمت و سوي  سياسي اش حرفي به ميان نمي آورد 
  من به خاطر ": ت  به پاسخش چنين پرداختم يهمين سبب ، من هم با  صميم

، در پانزدهم اسد بندي شده ام " سـاوو "عضويت در يكي از سازمان هاي چپي بنام 
سال گذشته نام تمام اعضاي سازمان را كه قيد هاي شان برآمده بود و اسم شش تن 

در . زنده يادان را كه به اعدام محكوم شدند از طريق راديو تلويزيون اعالم داشتند 
در جريان صحبت پلك هاي  . "مورد استاد دوست مي تواني از خودش بپرسي

مينان وي با لحني كه اط. كرد  دقت به طرفم نگاه ميچشمانش بهم نزديك شده با 
 مي نمود ، و زمينه ساز صحبت هاي بعدي شده مي توانست گوينده را به شنونده القاء

مه . خاطر ارتباط با حزب جمعيت اسالمي گرفتار كردند ه  مرا ب": ؛ اظهار داشت 
دوسيه هايم كه    چند نفر از هم. كدام اقرار نداشتم از همين  خاطر كم قيد شدم 
مدت قيدش را گفت كه به خاطرم ( اعتراف داشتند هر كدام حبس هاي زياد گرفتند  

ميشم ، هارون جان پيشتر از من خالص ميشه  )  آزاد( زودي خالص ه  مه  ب ،)نمانده 
در جريان صحبت خود را  . )راست نمي گفت  اما ( "قيدش كمتر از من است 
از وي .  تا تشويق شده بيشتر صحبت نمايد ،ن  مي دادم عالقمند به حرف هايش نشا

  هارون ":  جوان خنده روي گفت " هارون جان چطور زنداني شده ؟ ": پرسيدم 
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هارون جان هم . جان را به خاطر عضويت در حزب حكمتيار صاحب  گرفتار كرده اند 
 جان تنها هارون:  پرسيدم ."كدام اعترافي نداشته قيدش را دو سال كشيده اند 

 ":  اينبار  خود هارون لب به سخن گشوده با احترام اظهار داشت ."؟ ... گرفتار شده 
  آنها هم قيد ":  از وي پرسيدم  "توخي صاحب ما  چند نفر بوديم  كه گرفتار شديم  

نفر ...  نفر شان اعدام ...  ني توخي صاحب  ":  جواب داد "شدند و يا آزاد شدند ؟ 
او  . "  هارون جان  مكتب را تمام كرده يي ؟":از او پرسيدم  . " د گرفتندشان قيد بلن

  بكلوريايم را ": كرد  گفت  كه در عين صحبت كمتر به طرف چشم گوينده نگاه مي
  در جوابم گفت كه اصالً  .در مورد اينكه از كجاي كابل است  . "گرفته ام ... از مكتب 

ا پيش به كابل آمده و  درخير خانه كابل زندگي پدرش از چهاريكار است ؛ مگر ساله
يك برادرش هم در وزارت معارف . كرد  پدرش در وزارت معارف كار مي. مي كنند 

 برادر هارون جان همايون ": اظهار نظر كرده گفت " يجوان خنده رو". كارمند بود 
زندان نام دارد او هم در رابطه حزب جمعيت اسالمي ده سال قيد گرفته در همين 

 شايد  او را ديده ": گفتم  . "اوره نديده ايد ؟ ] تابحال[  شما تالي.پلچرخي است 
  هارون جان شما ":اين بار ، از هارون پرسيدم  . " اما بنام وي را نمي شناسم  ؛باشم

چند روز پيشتر از شما ":    در جوابم اظهار داشت "را چه وقت به اين بالك آوردند؟ 
   ."ا آوردندما را در اين ج

ن را كه از آ روز هاي بعد كه هارون با ما مانوس شده بود يكي از  آيه هاي قر
بعداً در حالي كه لبخند ناپيدايي در گوشه . كرد  حفظ داشت ، گاهگاهي زمزمه مي

 آيه خوانده شده ة  و در پايان  ترجم . آنرا  هم مي خواندةلبانش  ديده مي شد ترجم
  و يا استاد دوست را "بلي توخي صاحب  ترجمه اش اين است  ... "اضافه مي كرد  

ه  گويا باين شيوه ب."بلي استاد ترجمه اش اين است  ... ": مخاطب ساخته مي گفت 
ن  سوال هايي در ذهنش شكل گرفته و وي آما حالي مي كرد كه درمورد آيه هاي قر

  ...  .را به شك اندر ساخته 
از بافت پرپيچ و تاب   بازتابي بود ، كه)  حسينه(با معيار هاي شناخت منطقي 

طي ساليان متمادي  و در مراحل  مناسبات  متضاد بين مبارزين و پوليس سياسي
 و در اشكال متكاملتر  ،در دوران تعقيب و پيگرد خلقي ها و پرچمي ها، انكشافي آن 

دو سال  در جريان پيگرد و گرفتاري و تحقيق وشكنجه هاي رواني و فزيكي و  ،آن
كه مهمترين و بزرگترين درسگاهي بود براي  حبس سپري شده در زندان پلچرخي

هر دو از عوامل  نفوذي خاد .  هر دو جوان را ارزيابي كردم  ؛انقالبيون و زندانيان آگاه
  .در زندان  بودند 
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 اطالعات زندان ايندو  را مانند ساير خادي ها و همكاران شان پيش از آمدن 
 قيد "پارچه ابالغ"تا  انتقال داده بود)  سمت شرقي ( ك  به اين بالهيأت خارجي

هاي كم خود را به هيأت خارجي نشان بدهند و به جواب پرسش آنان  بگويند كه  
 فالن تعمير بزرگ دولتي را منفجر نموده  و فالن تانك جنگي را تخريب كرده  مثالً
و بدين شكل . ت را انجام داده اند و اين عمل ضد منافع مردم و آن عمل ضد دول. اند 

 با وجود  جرم شديد ، آنها را به قيد هاي "مهربان" و "انقالبي"نشان بدهند كه دولت 
 و در هر سلول ، دو نفرشانرا زنداني ،محكوم  نموده ) يك سال و دوسال(بسيار كم  
ه تا آزادانه همچنان دروازه سلول ها را از طرف روز هم برايشان  باز گذاشت. كرده است 

يكي به اتاق ديگر رفته باهم صحبت نمايند و از تماشاي تلويزيون هاي  بزرگ رنگه 
  . ...هم لذت ببرند و

 به همين منزل سمت شرقي " 3بالك" را از "پنجره چپ"زماني كه  زندانيان 
  نمايشي ، يعني خادي ها را از اين منزل به "زندانيان"انتقال دادند ، چند تن از اين 

و هارون ؛ هم " يجوان خنده رو" دو تن از آنها ؛ يعني.  ساير بالك ها انتقال ندادند
كه من و ) دو ماه بعد  يك سال و  (1362 در اوايل ماه قوس سال. سلولي ما شدند 

 انتقال دادند ، "1بالك"ي  زيادي زندانيان را از سمت شرقي به سمت غربي اعده 
ه با ساير جواسيس به غرض اغفال ن سمت  همراكه در آ) همايون ( ن برادر هارو

اين جوان در وزارت تعليم و . ت خارجي انتقال داده شده بود ، هم سلول ما گرديد أهي
در داخل  سرويس هاي حمل و نقل مامورين . كاتب كدام شعبه بود ) معارف ( تربيه 

ان باچهره  زماني كه عده اي ازكارمندان ايستاده مي ماندند ، همين جووزارت آن
 چوكي خودش را يا به من و يا به زنده ياد شاهپور  ،بشاش از جايش  بلند شده

او يكي از پرچمي هاي سابقه دار  . پدرش عيني بودتخلص . كرد  قريشي تعارف  مي
 كارمل "جبهه پدر وطن"كرد و در ضمن عضو  بود كه در وزارت تعليم و تربيه كار مي

در ارتباط با يكي از سه تن ) همايون ( اين جوان .  بود از منطقه چهاريكار شمالي نيز
قهرمان "نجم الدين كاوياني و . فريد احمد مزدك ( گردانندگان اصلي شوراي نظار 

وي ، درست مانند برادرش . در داخل باند جمعيت اسالمي آورده شد  ) "مسعود
ايي با خود يكجا حلقات آن حزب را بعد از شناس)  وساير خادي هاي نفوذي ( هارون  

به چنگ خاد انداخت ، كه تعدادي از آنان اعدام و شمار ديگر به حبس هاي طوالني 
  ]  در ص بعد*. [ محكوم شدند 
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 ضبط احواالت " به شيوه نفوذ عوامل مخفي روسيه در  درنگي گذرا- 6
  :  و عملكرد نفوذي هاي خاد در تشكيالت ضد دولت پوشالي   ، "
  

كه استعمار و امپرياليزم  براي اشغال يك : تاريخ نقش بسته در سنگ خارآئين 
كشور توجه  كشور  قبل  از همه  به نفوذ در  دستگاه هاي اطالعاتي و استخباراتي آن

 هاي پر اهميت اين كشور ها  در گام نهادجدي  نموده ، از طريق عوامل نفوذي در 
، كانال هاي    )... و ت داخلهوزارت دفاع و وزار  ،استخبارات ( اول وزارت اطالعات

را در آن نهاد هاي   و در پي آن مواضع اطالعاتي و استخباراتي اش،اطالعاتي كشيده 
 اين ة متعاقب آن  ساختار و بافت هاي درهم پيچيد.اساسي  استحكام بخشيده است 

خود سمت و سو داده ...  نهاد ها را  در جهت منافع استخباراتي ، نظامي و سياسي و
 كشور نشانه ة  بومي به شهرت رسيدصر نفوذي  و يا عنامل در گام بعدي  ع.ست ا

  . در رأس قدرت حاكمه  كشورش  قرار  داده است  گرفته را تطميع نموده وي را
 شوروي براي بلعيدن افغانستان  دستگاه زماشتياق روز افزون سوسيال امپريالي

در درون  ر چه سريعتر و دقيقتر را برآن داشت ، تا هKGBمخوف جاسوسي آن كشور 
 ضبط "نهاد هاي دولت  ظاهر شاه ، در گام  نخست به دستگاه مهلك و مخوف 

 وزارت دفاع  رخنه كرده ، موره هاي كليدي آنرا به چنگ آرد  استخبارات و"احواالت 
 ... و) خلقي معروف ( ؛ في المثل پدر داكتر نجيب ، كارمل ، عاطف ، ببرك شينواري 

  كه زير سايه و حمايه منجي " جمعيت دمو كراتيك خلق "  از درون تشكيل  هكذا،
  موفق گرديد شماري همينطور   .به رشد و استحكام پرداخت) داوود خان(داخلي اش 

  

  
در زندان ا در مورد همايون عيني كه بعد از رهائي از زندان منحيث ك-]از ص قبل* [

لي ارتقاي مقام داده شد و در دولت كرزي  مسعود به رتبه جنرا- رباني"دولت" ة ديد
رئيس " سمته به پيشنهاد ضرار احمد مقبل عضو شوراي نظار  و وزيرداخله كرزي  ب

سمت غربي منزل دوم ... در ارتباط با سلول نمبر .  مقرر گرديد "اداره امنيت كابل
 نب را خلقي ها  كه چند سال بعد  اينجاتوسط  " اتاق جزائي " بعد ها همين بالك و

   ]. بيشتر خواهم نوشت  در مورد همايون عينيجزائي در آن اتاق انتقال دادند ،بطور 
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 ، علي  KGB مخفي اش را  به دستياري حسن شرق اجنت اصلي  از اعضاي كامالً
محمد خان وزير دربار و خانم روسي اش ، حافظ نور محمد خان كهگداي مدير ضبط 

 همچنان وبه داخل اين دستگاه مهيب ] 3 ["سرمنشي حضور"احواالت ارگ بعداً 
به كار و بارجاسوسي  استخبارات وزارت دفاع  بفرستد و آنان را در پست هاي اساس

 در داخل نهاد هاي ياد شده "دهه دموكراسي"اينها در تداوم حكومت هاي . بگمارد 
اين و بخش مهم و كليدي  . تكثر كردند و حوزه هاي سازماني شانرا تشكيل دادند 

بعد . نهاد تازيانه و خون و اعدام هاي مشروطه طلبان و كشتار مردم را تسخير نمودند 
چركين  زاد و   اين زهدان - "كراتيك خلقومد" ، باند  1352 سرطان 26از كودتاي 

در هاي مخفي و اطالعاتي اگر توانست  تعداد بيشتري از كي بار د-ولد ميهن فروشان 
،  قاسم عينك ، قيوم صافي)  قسم سه خاد  د ها رئيس بع( اش ازقبيل  غني خان 

فرزند غالم جيالني خان در ( غالم غوث صادقي  حشمت كيهاني ، لطيف شريفي ،
] 4[بعد ها عبدالرحيم عفورزي ) دوره صدارت داوود خان  وكيل تجار افغاني در هند 

 ؛ حتا شخص بجا  نمايد كه   داوود خان طوري جا"مصونيت ملي"را به درون ...  و
 مثل عبدالحميد مبارز ،[  وي " ضبط احواالتي"عناصر قوميسردار خود خواه و ساير 

 كه در سمت غربي  ( مدير جان محمد ، ) مدير كتابخانه عمومي ( گل احمد فريد 
چيزي از پرچمي بودن چنين افراد  ) ]   وظيفه اجرا مي كرد" 1بالك"طبقه دوم 

در زمان جمهوريت داوود ( فيه و بركناري پرچمي ها  ؛ چنانچه بعد از تصنفهميدند
   بدون دغدغه از پست هاي دولتي ؛ اين عناصر خزيده در آن دستگاه مخوف ،) خان

به )  سابق بود "ضبط احواالت" همان  ماهيتاً كه  ( "مصونيت ملي"خاطر در داخل 
 بااليي ةنبعد از تجاوز شوروي به كشور ، بد. وظايف شان كماكان ادامه دادند 

در رده اول از افراد كامالً مخفي وابسته به  تشكيالت خاد  از همين قبيل اشخاص و
آن عده از اعضاي كميته مركزي كه عامل افغاني دستگاه استخبارات روسيه در درون 

سلطان علي مثل تره كي ، كارمل ، محمود بريالي ،  [ " دموكراتيك خلق "باند 
 عبدالقادر ،   محتاط ، هادي كريم ،دستگير پنجشيري ،ه امين ، حفيظ ال كشتمند ،

     . ؛ ساخته شد بودند... ]  ، و ... گالب زوي ، و ،جيالني باختري 
KGB در را بنابر تجارب چندين دهه توانست چند شبكه استخباراتي و اطالعاتي 
  و خاد  ايجاد كند ، مثل  شبكه محمد خان جاللر ؛"دموكراتيك خلق"جنب باند  

 محبوب اهللا كوشاني ، هادي كريم ،عبدالحميد محتاط ،  كشتمند ، گالب زوي ، 
  راخوده هر شبكه تشكيالت مختص ب. رشيد دوستم ، عصمت مسلم و امثال شان  

؛ فعاليت مي نمودند ) از خاد و كام و اكسا (  و به نحو كامالً سري و مستقل ،داشته 
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 ،اتي در نقطه اي با هم تصادم نموده كه بعضاً در جريان عملكرد هاي استخبار
 ة وقوع مي پيوست ؛ مانند درگيري مسلحانه درگيري هايي مسلحانه اي  بين شان ب

كمونيست هاي جوان ( شبكه عصمت مسلم  با خاد ؛ درگيري مسلحانه  سازمان كجا 
 رويا رويي  گالب زوي  با سازمان  سازا ؛ وة با خاد ؛ بر خورد مسلحان) افغانستان 

  .مسلحانه دوستم با  خاد 
 KGB به خاطر بي اثر ساختن فعاليت هاي سياسي  نظامي ، استخباراتي و  

و هم اكنون (  قرار داشتند  CIA   و تنظيم هاي اسالمي كه زير فرما احزابيالتيتشك
 همچنان سازمان هاي دموكرات ، ناسيوناليست و چپ انقالبي كشور ، از سه  ،)دارند 

( از محيط تغذيه احزاب و سازمان هاي مذكور كه همانا اجتماع مردم  عرصه ، يعني 
؛ از پايگاه هاي چريكي  و جبهات  داغ  )  مي باشدچه در داخل ، چه در خارج كشور

هاي   كانال،جنگ  مقاومت ؛ هكذا از زنـدان ها ؛ به داخل احزاب و سازمانهاي خصم 
را از مسير اين  ي جاسوسي اش اهاستخباراتي و اطالعاتي كشيد و شبكه هاي عديد

   .كانالها عبور داده تا رده ها ؛ حتا پيكره  هاي بااليي اهرم هاي تشكيالتي آنها رساند
  KGB به افغانستان ،  بعد از تجاوز ارتش تاراجگر سوسيال امپرياليزم شوروي 

مكار  كثيري از اعضاي ةو پرعقده ، عد) ازلحاظ سياسي(عالوه خلقي هاي بي دانش ه ب
 همينطور به درون سازمانهاي  ،و محيل خاد را نيز به درون تشكيالت اخواني ها

.  دموكرات و چپ انقالبي كه به خاطرآزادي مردم و ميهن شان مي رزميدند ،  فرستاد 
اينان در داخل  تشكيالت مذكور خزيده وآن حلقه هاي حزبي و سازماني دشمن را كه 

اعزام شدگان به .  انداختند اسايي نموده به زندان بودند ، شندر آنها رخنه كرده
 نگردند و در آتيه نيزجاي مناسبي شاء خود افة وبسخاطري كه در ميان حلقه هاي من

 شكار شده زنداني مي ة در تشكيالت مخالف داشته باشند ، خود شان  هم با حلق
نده ؛ حتا بارها ديده و شنيده شده بود كه اين افراد تا آخر ناشناس ما. شدند 
 در خارج از محبس از هويت اصلي عضو   ضربه ديدهة لين سياسي نظامي  حلقومسئو

الن بعد از وچناني كه اين مسئو.  بي اطالع  مي ماندند  در داخل حلقهنفوذي خاد
شان مي شتافتند  وچون قهرمانان و   خادي هاي نفوذي از محبس به پيشوازرهائي

  .  ئي مي نمودند مجاهدان راستين از آنها  پذيرا
 فعال و زيرك بودند و هم اكنون  ، در اين جاي شك نيست كه تمام اعضاي خاد

 اعضاي فعال و "  اينها  را ، در ذيل ، براي تفكيك فعاليت طيف مورد بحث .هستند
  . مي نامم "زيرك خاد
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 KGB  را زير نام و نشان حزب يا "اعضاي فعال و زيرك خاد" بخش ديگري از 
كه مي بايد  مورد تعقيب و پيگرد قرار مي گرفت ، راساً به زندان انتقال مي  سازماني

 راجع به آن حزب و يا آن سازمان   تهيه شدهاينان آگاهي الزمه و اطالعات قبالً. داد 
را كه خاد در اختيار شان قرار مي داد ، با تعمق و غور مورد مطالعه قرار مي دادند ، و 

 مستقيماً وارد زندان ،كردند  ع تشكيالت دشمن كسب ميبا شناخت نسبي كه از وض
فعال و زيرك اشرا به  در چنين حاالت خاد ترجيح  مي داد آن اجنت. ها مي شدند 

اين  وظيفه بگمارد كه با محبوسين حزب يا سازمان مورد نظرش  شناخت قبلي يعني 
آشنايي و دوستي  رابطه و پيوند نژادي ، زباني ، منطقه يي ، محلي ، خويشاوندي ، 

اين گروپ خادي ها به معلومات مقدماتي كه  قبل از دخول به . شخصي مي داشتند 
 شخصاً به پژوهش و ، اتكا و اكتفا ننموده ،شد  زندان ها در اختيار شان گذاشته مي

و با شگرد ها و اساليب متنوع و نهايت زيركانه و . پي كاوي در زمينه مي پرداختند 
 خودشانرا به مثابه عضو اصلي و  ،يل به برخي از آنها اشاره مي شودظريفانه كه درذ

 حزب و يا سازمان مورد پيگرد ةسابقه دار در ميان حلقه هاي شكار شده و ضربه خورد
  :يد و تثبيت مي كردند أئت

يد عضو اصلي ؛ اما خاين آن حزب و يا سازمـان ئبه تأ"  اعضاي فعال و زيرك خاد" -1
 پيش اززندان با خاد تماس بر قرار نموده و يا در جريان تحقيق و كه[ مورد پيگرد 

شكنجه به راه و رسم خود خيانت كرده و به دولت پوشالي پيوسته بودند ،  و بنا به 
و در بيرون از . دستور خاد در زير پوشش حزب و يا سازمان مورد نظر باقي مي ماندند 

وارد ] اراتي و سياسي توظيف مي شدند زندانها  و يا در زندان ها به فعاليت استخب
  . آن حزب  يا سازمان مورد پيگرد مي شدند ة حلقه هاي زنداني شد

 شان زنداني شده ةدام افتاده  آن عده از اعضاي نفوذي خاد كه همراه با حلقه اي ب -2
، عضويت و وابسته  و هويت واقعي آنان در ميان حلقه و خارج از آن  بر مال نشده بود

 چه در زندان ، - آنرا "  اعضاي فعال و زيرك " اين بخش نفوذي هاي خاد ، يعنيبودن
كه زنداني شده (  به اعضاي حزب و يا سازمان مورد پيگرد -چه در خارج  زندان 

با شگرد سيستم هاي )  كردند بودند يا در خارج از زندان  بر ضد دولت فعاليت مي
   .بوالندنداطالعاتي كه از پيش آموخته بودند ؛ مي ق

   :  در اين زمينه به توضيح بيشتر نياز است كه آن را در زير  دنبال مي نمائيم
 زمان آن فرا رسيده كه حلقه شناسايي  «:به عضو نفوذي خاد فهمانده مي شد 

تا مورد ، آنگاه به وي گفته مي شد چه روشي در پيش گيرد  .  »شده گرفتار گردد
خاد با شيوه هاي مختلف نفوذيش . اش قرار نگيرد وبه س منةسوءظن و شك افراد حلق
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 را در درون سازمان و يا احزاب مخالف ؛ همچنان در درون زندان حفظ مي كرد و
  . گيرد ن كه وي مورد شك تشكيالت  دشمن قرار سعي مي ورزيد

به يك مثال فشرده از روشهاي حفظ نيروي خودي در درون تشكيالت دشمن ؛ حال 
   :در زير توجه كنيم

زماني كه نشست حلقه به پايان مي رسيد ، كدام نوشته ضد دولتي در ميان 
 حزبي و يا ة يك تن از آنان و يا تمام آنها ، سند و يا نوشت. حلقه تقسيم مي شد 

 اعضاي حلقه ، سازماني را بعد از پايان جلسه با خود حمل مي كردند ، درجريان پيگردِ
رمز قرار " ، يعنيه ، و يا بارمزي از پيش گفته شدهنفوذي خاد ، يا با آله كوچك مخابر

مثالً حين گام برداشتن مويش را چند دفعه مشخص شانه مي زد و يا با  [ "دادي
دستمال يكطرف بوت  پاي چپ اش را چند بار مشخص پاك مي كرد و يا گوش  

 كه مورد نظرش  هم حلقةدنبال آن ه  ب  ]…راست اش با دست چپ مي خاريد و يا 
 طوري حركت مي كرد ، تا وي نفهمد كه  ، نمودند ضد دولتي را با خود حمل ميس

 را به "رمزي قراردادي"  و در فرصت مناسب.از طرف هم حلقه اش  تعقيب مي شود 
نمايش مي گذاشت ، تيم گرفتاري خاد كه هر دو را با دقت خاصي زير نظر داشتند 

در داخل  . ند را گرفتار مي نمود خود هم حلقه رفيق نفوذي دفعتاً هجوم مي آوردند و
خاد  و يا بيرون از آن تالشي مي شد ، آنگاه نوشته ضد دولتي را از جيب وي بيرون 

 اگر وارخطا وارخطا ": در جريان تحقيق با تمسخر برايش گفته مي شد . مي آوردند 
گاه طرف نمي ديدي و به پشت سرت ن  اگر به اين طرف و آن" و يا "راه نمي  رفتي

 اگر تشويش و اضطراب را در چهره ات  نمي خوانديم ما ترا كي " و يا "نمي كردي
 را تحمل نمي ان اگر شكنجه هاي وحشيانه جالد ،عضو گرفتار شده . "مي شناختيم 

خاد به اساس قلمداد در آن صورت .  ساير اعضاي حلقه را قلمداد مي كرد  ،توانست
 ، آنگاه نفوذي منحيث مبارزي كه به اصطالح نمودوي ساير افراد حلقه را دستگير مي 

 حلقه هاي  و هم نداشته ، به شماري از زندانيان و اعترافي اقرار"شكنجه"در زير
  : مي گفت  )مثالً (گرفتار شده اش

 برادر مجاهد ما  اعتراف نمي كرد  من و سايرين گرفتار نمي " قاسم" اگر «
! اي كاش .  تحمل كردم ؛ مگرحرفي نزدممن شكنجه هاي اين بيرحم ها را . شديم 

  او . تحمل هم حدي دارد ،چه مي شود كرد.  جان چيزي نمي گفت "قاسم "برادر ما 
كه همه يي ما  همينطور بود وند تعالي خداارادةالبته ،  را چه مالمت كنيم بيچاره

  . »گرفتار شويم 
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 ، در انمود كرده و و فداكار باين  جمالت  خود را انسان با گذشت و مهربان
 يو... .  و مقاوم مطرح مي شد برازنده  شخصيت ميان زندانيان ساده انديش  به مثابة

، درسطوح ...   و"...قهرمان " و " ... مجاهد و مبارز" ه حيث ب نيزبعد از رهائي از زندان
خاطر به فعاليت ة وبه اش قرار مي گرفت و بدون دغدغسبااليي سازمان و يا حزب من

  مي پرداخت در حزب و يا سازمان خودKGBاستخباراتي به نفع دولت پوشالي و هاي 
و در بهترين شكل اش به نمايندگي از آنها در مذاكرات و نشست هاي سياسي  باساير 

    .…رهبران  احزاب و سازمان ضد دولتي فرستاده مي شد 
  آن " و زيرك اعضاي فعال"گروپ خادي هايي فرستاده شده در زندان ها ، يعني  -3
 مبارزه خودشان را غير سازمانيافته جلوه داده دشمني و تضاد شانرا با قواي متجاوز ،

 و باين شگرد خود را همانند عناصر غير سياسي و ،روس فردي وانمود مي كردند 
 آن حزب يا سازمان مورد پيگرد ة حزبي در معرض جلب و جذب اعضاي زنداني شد

اعضاي نفوذي [ ظف دردرون سلولهاي زندان و كتگوري مهر دو[*] قرار مي دادند  
، " اعضاي فعال و زيرك خاد" و ،خاد در داخل تشكيالت دشمن پيش از گرفتاري
 ضربه خورده حزب يا سازمان مورد ةيعني گروپ دومي كه درداخل زندان ها وارد حلق

ري نيز مزيد بر وظايف اطالعاتي و استخباراتي مكلفيت هاي ديگ] پيگرد مي شدند
 شان ؛ درجه ة از قبيل ارزيابي موقعيت زندانيان در داخل تشكيالت مربوط: داشتند 

   شناخت آنان از   سياسي و وسعت  شم ميزان سازماندهي ؛  سياسي و قدرت  م ـفه
  

  
بود كه ...  پوليس از اهالي تورن يك : مثال بسيار جالب و آموزنده  از اين طيف -[*] 

عضو  آن واليت خودش را به گونه اي در معرض جذب يك نداني در ز زندان نقشدر
 معرفي نامه اي از وي به  موفق شد .... سر انجام .ه بودقرار داد... مركزي سازمان 

  سازمانييك رفيقرا به   آن،كه حين انتقال اش به زندان پلچرخي   آورددست
 زندان رها مي از و بعد از مدت دو سه ماهي كه . بدهددر زندان پلچرخي فرستنده

اطالعات .  بخزد-گويا براي كار سياسي - مورد نظرش  سازمان شود ، يك راست به
 معرفي خط انتقال داد ، تا آن"  6بالك" تبديل شده را به اتاق جزائي"زنداني" زندان
 اش را در سازمان وي،   گيرندة خطو . بدهددرآن اتاق  مورد نظرشزندانيرا به 

به آن  ) بودهبه دست آورد  كهيطبق رمز( از زنداناز رهائي  بعد كهتنظيم نمايد 
باز در بخش هاي ديگر  بطور مفصل اين موضوع جالب را  . ... شود داخل سازمان

  ]. خواهم كرد
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 حاالت و نوسانات رواني  و مقاومت جسماني ،تشكيالت غير خودي ، همچنان اينان 
اينده  و شكنجه هاي كشنده ، و به زندانيان را در جريان تحقيق و بازجويي هاي فرس

مورد ارزيابي قرار مي ] * [" عمليات اپراتيف " ؛ يعني "ه نظارتردو"همين نهج در 
 اعم از چگونگي صرف  ،گي هاي اخالقي آنان را  اجتماعي و ويژه دادند ، خصوصيات

با حوصله    وشناس، با دقت يك روان  گرفتن و نماز خواندنءغذا ، استراحت ، وضو
آنها باين طرزالعمل به  . رده باري يك باستان شناس زير نظر داشتندب مندي و

 طرف نگرش و بينش استخباراتي و سياسي خود تجسس و تفحص پرداخته ، ازيك
 را  KGB شانرا منحيث پوليس سياسي تمام عيار ارتقاء داده و تجارب چندين دهه

 سرسخت ترين با ايمان ترين و غناي باز هم بيشتري مي بخشيدند ؛ و از جانب ديگر
آنان را كه درجريان تحقيقات و )  ترين "سرسپرده"يا بزعم خادي ها ( ل ترين ومسئو

همچنان تحت شكنجه هاي عجيب رواني  و فزيكي  شناخته نشده بودند ، ، بازجويي 
هر گاه مبارزان نشاني شده به . درفكر و ذكر تطميع آنان مي شدند ، شناسايي نموده 

 ي خادي ها اعتنايي نمي نمودند ، برآيندش چنين مي بود كه انكار ايشانا و دانه دام
 يا سازمان ، تنظيم يا گروه و عدم اعتراف شان از عضويت و مربوطيت به كدام حزب

 "كمه اختصاصي انقالبيامح"در تحقيقات ؛ يعني با نداشتن اوراق اعترافات از طرف 
بر خالف نورم هاي معينه حقوقي و قضائي پذيرفته دولت مزدور ناديده انگاشته شده ، 

 . شده در سطح جهان ، اعدام و يا به حبس ابد محكوم مي شدند 

KGB  عناصر آزموده  شده و تجربه اندوخته خاد را كه وظايف شانرا در داخل
انجام مي دادند  زنـدان ها با صداقت و لياقت و مهارت و عشق بي پايان به منافع روس

 به بهانه ها و عناوين مختلفه ؛ از -داراي قيد هاي بلند بودند   ه برخي آنان با آنك-
   ضمانت توسط يكي "، »"جبهه پدر وطن"ضمانت توسط «  ، "عدم اثبات جرم"قبيل

  

  
ويژه .  درمورد عمليات اپراتيف در زندان ، مي شود  چندين  صفحه  نوشت - ] *[

ده و كمتر در مورد آن نوشته شده ، و يا گيهاي آن در ساير زندان هاي جهان كمتر دي
زندانياني كه در زير وحشيانه ترين و عجيب . اصالً راجع به آن چيزي ننوشته اند 

ترين شكنجه جسمي و رواني  اسرار شان را بيرون نداده بودند ؛ اما در زير عمليات 
ن  مسايل اپراتيف كه در جريان آن شكنجه اي در كار نبود ، مهم ترين و ناگفته تري

     ].حزبي و سازماني شانرا  براي خادي ها افشاء مي كردند 
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عنايت يك تن از خلقي هاي مثل (   ،"از سرباند هاي قواي مليشه به دولت پيوسته 
 16خاطر عضويت در حزب گلبدين محكوم به ه  ب1359ده يحيي كابل كه در سال 

 سمت "1بالك" از "يملنگ ده سبز" توسط  1362سال حبس شده بود و در سال 
 - بادله  سيد آغا م مثل  ( "مبادله با اسير جنگي روس" ؛) شرقي بيرون كشيده شد 

 با يك جنرال روسي توسط جنرال داكتر كريم بها -زير پوشش ساما  در واليت هرات 
 اقوام و نزديكان زنداني در ةپذيرش داوطلبان") دررياست عمومي خاد ... رئيس قسم 
و غير قابل تداوي ،  » " امراض صعب العالج"مصاب بودن زنداني به  «  ؛"قواي مليشه

 جسد زنده را به خارج از زندان انتقال مي دادند ؛ مثل اكبر( در داخل محبس  "فوت"
 فرار"  ؛ مثل( ؛ فرار از زندان )  زير نام جمعيت اسالمي " طياره دزد "به  مشهور
كه زنداني متمارض [  ملكي ي از شفاخانه هاي؛ فرار از داخل يك ) "  فوتبال بازعثمان

  . در ظاهر براي تداوي به آنجا فرستاده مي شد 
 به چند سال حبس ،را به بهانه جزائي  " فراري"ظف زندانيوم، يعني دو سرباز خادي 

 "و]  در آنجا به فعاليت استخباراتي مشغول شوند   تا ،كردند در زندان محكوم مي
اينها بعد از خروج از زندان ؛ . ؛ از زندان ها بيرون مي فرستادند  ) مانند زبير ( "اعدام 

يا در داخل خاد و يا به خارج از كشور غرض فعاليت هاي سياسي و اطالعاتي اعزام 
(  همچنان تعدادي آنها كه قيد هاي كم گرفته بودند ، مانند رحمت خلقي. مي شدند 

فتار شده بود ، از طريق هندوستان به  گر"ساوو"كه زير نام )  اكسايي كامي و خادي
.  در دهلي جديد مورد حمله قرار گرفت 1988وي در آخر سال . امريكا فرستاده شد 

عاليم زخم خوب شده اش . زخم عميقي باالي ابرويش برداشت كه چند كوك خورد 
محتواي اين بحث شامل جزوه اي كوچك از اين قلم زير [  وضاحت ديده مي شده ب

  ]   مي باشد »در افغانستان  KGB نگاهي مختصر به پاره اي از فعاليت هاي  «عنوان 

  

    :   تلويزيون داخل زندان  و محبوسين - 7
  

 : يافت  چنين تذكار "  هويت اصلي دو جوان هم سلولي ما - 5 "در زير عنوان 
هار  در جوابم اظ" شما را چه وقت به اين بالك آوردند؟ ": پرسيدم)  هارون(  ازوي« 

  . »  ، "چند روز پيشتر از شما ما را در اين جا آوردند":  داشت 
نان ساير خادي ـت خنده رويش را ، و همچـوي و دوس. هارون دروغ مي گفت 

به  ] 1982 سپتمبر -اگست   /61 سنبله- در ماه اسد[ العات را ـكاران اطـها و هم
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سك و مكياژ زنداني به معرض زير ما  انتقال داده بودند تا همه آنان را در"1بالك"
  . ديد  هيأت  خارجي قراردهند 
ش از استاد روستار تره  ا و برداشت"جوان خنده روي"از شيوه حرف زدن اين 

جوان "بعداً از . كي چنين استنباط  كردم كه مكتب و مدرسه خوانده و با سواد است 
ر چه ساعتي باز مي  را د به خاطر تلويزيون دروازه اتاق ها" : پرسيدم "خنده روي

ده و آنان وي كه در پي آن بود تا  اعتماد  زندانيان مورد نظرش را جلب نمو. "كنند ؟ 
 شام دروازه 6ساعت « :  با وي صحبت نمايند ، اظهار داشت با عالقمندي و خوشرويي

 يك پايه تلويزيون رنگه را گذاشته اند ، "چايخانه" در آخر دهليز نزديكشهها باز مي 
تمام زنداني ها از اتاق هايشان .  كه شروع شوه دروازه  كوته قلفي ها باز مي شه وقتي

بعد ازختم پروگرام  تلويزيون سرود ملي كه . مي برآيند و پيش تلويزيون مي شينن 
نواخته شد ، زنداني ها  دوباره  به اتاق هاي خود  مي روند وسرباز دروازه  كوته قلفي 

گويند زنداني ها نبايد  در وقت  تماشاي تلويزيون در داخل  مي.  ها را بسته مي كنه 
از همين خاطر . دارند ور كوته قلفي ها خود باقي بانن وگرنه تلويزيون را از دهليز مي 

  . » ماهم براي ديدن آن  از اتاق  مي برآئيم 
  در "2بالك"گرچه در  .  نمودخبر تماشاي تلويزيون اندكي خيال ما را راحت 

. اتاق هاي عمومي منزل سه تلويزيون سياه و سپيد روسي را گذاشته بودند يكي از 
  ساخته "مصروف"من و رفقا  مانند ساير زندانيان با ديدن آن  ذهن خود را گويا 

 به انتظار ديدن  تلويزيون بزرگ و  "1بالك"بوديم ؛ اما اين نخستين باري بود كه در 
  .رديم گدل خوش مي ) كم و بيش ( رنگه 

 پنجره آهني ، كه دهليز ة  بجه شام صداي باز شدن درواز6 سر ساعت  درست
و اتاق نگهبان جدا مي كرد ، شنيده ) درواقع كفشكن ( كوته قفلي ما را از دهليزك 

 و بعداً دروازه   ،نخست دروازه سلول ما را باز كرد.  غالم علي به داخل دهليز آمد . شد 
. رو صداي زندانيان ساير كوته قفلي ها شنيده شد س.  كوته قفلي ديگر را گشود 14

-كه بعداً در مورد وي بيشتر خواهم نوشت  - با همكاسه اش "جوان خنده روي"
ها كه در   هايشان را برداشته براي اشغال جاهاي بهتر به دهليز سلول"توشكچه گك"

  . متر درازي داشت ؛ رفتند 35و )   پهنا(  متر بر 2حدود 
تلويزيون ، نشستن براي زندانيان هر دو منزل سمت شرقي  براي تماشاي 

براي رفع اين مشكل شماري .  دشوار بود ؛ فرش  دهليز سرد و نمناك و بدوندرسطح 
  درون توشك هاي خود را ةاز محبوسين  مقداري از پنبه هاي نا تكيده  و ندافي نشد

 را تا كنون در خود امين - زندانيان دوره تره كي ة كه بوي  عرق و خون خشك شد
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 نو  و يا كهنه را ة سانتي  دو پارچه تك35 سانتي در 45داشتند ، بيرون آورده  در حد 
 بعداً پنبه هاي بويناك را با دست  ،روي هم گذاشته آنرا با دست مي دوختنده ب

 " دوخته شده پر مي كردند و اسمش را مي گذاشتند ةحالجي كرده در داخل تك
 كوته قفلي ها براي ديدن تلويزيون باز مي شد ، ةكه درواز نيزما. "توشكچه گك 

زندانيان در حالي كه در يك دست شان  توشكچه گگ و در دست ديگر شان ترموز 
را براي ديدن تلويزيون  چاي و گيالس ديده مي شد ، مي كوشيدند  نزديكترين جا

 را نداشتند كيش تعدادي از زندانيان كه حوصله ساختن توشكچه گگ. اشغال نمايند 
يا شال سر شانه و يا كمپل و يا رو جايي هاي شانرا چند ال و چند قات كرده با خود 

كردند و باالي آن مي  و بر روي سطح مرطوب و سرد دهليز پهن مي. مي بردند 
  بعد از ظهر آغاز به نشرات مي كرد و به 6 و يا 5تلويزيون  سر ساعت . نشستند 

 دولت مزدور نواخته مي شد ، تلويزيون را زنداني "مليسرود " شب كه 12ساعت 
 آخري طرف جنوب منزل دوم و سوم سمت  هاياتاق. كرد  نوكريوال خاموش مي

 نزديك آن گذاشته شده بود ،  ، را كه تلويزيون متصل به ديوار دهليز"1بالك "شرقي 
باالي آن آب در آن اتاق يك ميز چوبي كه . براي چاي دم كردن اختصاص داده بودند 

 ديده مي شد  همچنان يك دانه چاي جوش حلبي بزرگ و مستعملوگرمي برقي 
آب براي جوش دادن مي گرفتند ، ) دستشويي ( ازداخل تشناب . گذاشته شده بود 

  ،قومنداني. اشيا و اسباب پاك كاري و نظافت دهليز را در آن جا مي گذاشتند 
 در پايان "سرود ملي"ته بود ، زماني كه ظف ساخوزندانيان هر اتاق را به نوبه م

 "چايخانه" دوتن از آنان  ساز و برگ اتاق -يون نواخته شد ، يكي زپروگرام هاي تلوي
تلويزيون را خاموش كنند و بر رويش  پارچه تكه . را از  نوكريوال قبلي تسليم شوند 
، زندانيان كه به بعد از خاموش شدن تلويزيون . اي را بياندازند و دهليز را بروبند 

 ساير كوته قفلي ها رابسته كند و به ة سلول هاي خود برگشتند ،  نوكريوال درواز
آنگاه نوكريوال  به درون سلول خود رفته . سرباز بگويد كه كار شان  را تمام كرده اند 

 بعد از كنترول و باز ديد دروازه ساير  ،سرباز دروازه كوته قفلي نوكريوال را بسته كرده
 قفل   )ساخت چين( كوته قفلي ها ، پنجره بزرگ دهليز را با قفل بزرگ و سنگين 

  . نمايد 
. از طرف روز نوكريوال مكلف بود تا آب را جوش داده  به  كوته قفلي ها برساند 

نوبه يك چاينك آبجوش ه  ب ،نوكريوال از صبح تا پايان پروگرام تلويزيون براي هر اتاق
اكثراً سه بار براي يك سلول پنج نفره آب نيمه جوش مي مي داد كه در يك روز 

زندانيان هر سلول مجبور بودند از همان مقدار آب نيم پخته ، هم چاي دم . رسيد 
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 حوت كه شدت - بخصوص در ماه هاي ميزان - كنند و هم آنرا با آب بسيار سرد 
  . بشويند  مخلوط نمايند و خود را-سردي آب معلوم نبود به چند درجه مي رسيد 

آنان .  تا پايان سرود ملي  نبايد دهليز را ترك نمايند  ،به زندانيان گفته شده بود
براي اينكه در مركز ديد جاسوسان خلقي ، كه با مجموع خلقي هاي آن دهليز در 

 دولت پوشالي دهليز را "سرود ملي"تضاد قرار داشتند ؛ قرار نگيرند ، اكثراً تا پايان 
  با زنداني پهلوي خود به آهستگي "سرود ملي" برخي ها در جريان .ترك نمي كردند 

صحبت مي نمودند و زندانيان راستين به نحوي از انحاء بي اعتنايي شانرا در برابر اين 
  . تبارز مي دادند )ضد ملي  ( سرود

از گذاشتن تلويزيون در ) خاد ( هدف عمده و اساسي فرماندهان اصلي زندان 
 اين بود تا با ديدن فلم هاي مبتذل ، رقص هاي  برهنه و شهوت دهليز هاي زندان

 و عربي ، بخصوص تاجكي و ازبكي و ساير  پروگرام هاي شست هنديانگيز رقاصان 
خوشي انسان هاي "وشوي مغزي ، فكر زنداني را با جهان هستي خارج از زندان ؛ با 

ركيت ها ؛ با غذاي ها متنوع و  ؛ با رفت و آمد مردم در بازار ها و ما"بيرون از زندان 
ميوه جات تازه و خشك روي ميز و تبنك دست فروشان دوره گرد ؛ با ديد و واديد 
هاي مردم در روز هاي رخصتي؛ روز هاي مذهبي ؛ روز هاي جشن ؛ روز هاي عيد ؛ 
برگزاري محافل حزبي ، مسابقات سپورتي ، بخصوص فوتبال و پهلواني و بسا نمايشات 

 از تمام آنچه كه يك انسان آزاد به كهده ديگر پيوند مي زدند ، تا زنداني سرگرم كنن
آن احتياج دارد ؛ محروم و بي نصيب ساخته  شده بود ، هوس آزادي در دل و دماغ 

فكر نجات خودش از آن سياهچال ه اش رخنه كند و موجب آزار و اذيتش گردد ، تا ب
 به دشمن ، در ذهنش جايي براي خود فكر تسليم شدن .  برآيد .... بي همه چيز  

 بكاهد ، تا سر  مزدوردواند ، و از مقاومت اش در برابر  دولتببيابد و به تدريج  ريشه  
ه  افت اش اصابت نمايد ، و زنداني را بة انجام خط ضديت وي با دولت به آخرين نقط

  .    بكشاند كه هر چه زودتر از آن دوزخ آزادش نمايد  دولتسوي
ديگر هدف دولت مزدور ازگذاشتن تلويزيون هاي گران قيمت رنگه براي  بعد 

 ، و "ضد انقالب ثور" ، " اجيران اجنبي" ،"اشرار بي فرهنگ "دشمنانش كه آنها را  
 " دولت پوشالي و "رفاه عامه"، مي ناميد ، تبليغ پروگرام هاي به اصطالح .... 

و تبليغ عليه رزمندگان "عام المنفعه"ح ام هاي به اصطال مردم از اين پرو گر"استقبال
ضد ارتش روس در جبهات جنگ و اشغال مواضع آنان و اشكال تبليغ و ترويج  

 دلگرمي و تقويه رواني آن بخش از   اين بود  تا از يك جانب سبب؛تحميقي ديگر 
ه  باور آنان ب" پخته" و نگذارد تارعوامل تازه كار اطالعات در زندان ها  شده بتواند
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  كه در راه  تحقق خواسته هاي آن  تن به جاسوسي ودولتي ( ثبات و استقرار دولت
حقيقت " و "حقانيت"و از جانب ديگر . گردد خام )  داده بودند اشكال پستي و رذالت
رخ ه  را ب نايل آمده"شگوفايي هاي چشمگير"  به چنين گويا كه"انقالب ظفرنمون ثور

يچ و پوچ بودن برنامه هاي اسالمي رهبران و اميران و ه.  بكشد " اشرار بي فرهنگ"
  .  به اثبات برساند  "  ها پيشرفت"شان را در مقايسه با  همچون

نفع دولت ه به ارزيابي اين قلم تمام اشكال تبليغات عليه جنگ مقاومت و ب
باالي زندانيان كه اكثريت آنها از سواد بي بهره گذاشته شده % ) 2( پوشالي ؛ حتا 

خصوص ب ، دولت "ارشات مالي و انكشافيز گ"زندانيان زماني كه . ند ؛ اثرمند نبود بود
خوانده مي شد ، با )  سلطانعلي كشتمند(   KGBتوسط يكي از اعضاي سرشناس 

نفرت به طرف وي نگريسته تا تمام شدن گزارشات از زبان  اين لفاظ  خاين به مردم و 
 رفتن تشناب ةو يا به بهان. كردند   صحبت مي بين خود ، و خاين به مليت هزارهكشور

سوي سلول هاي عمومي مصروف مي  سو و آن  خود شانرا در ايناز جايشان بلند شده
 به بهانه هاي گوناگون به داخل سلول هاي خود در رفت و "1 بالك"و در. ساختند 

 و يا خاينين مثل وي در  ملي ،خاينجاسوس و آمد مي شدند ، تا صحبت اين 
 به روي ه هر كدام از سلول هايشان برگشتهويزيون خاتمه پيدا مي كرد ؛ آنگاتل

از اثرات سوء . توشكچه گك هاي خود نشسته  به تماشاي تلويزيون مشغول مي شدند 
كه زيستن در شرايط زندان % ) 2شايد ( اين تبليغات باالي شمار معدودي از زندانيان 

وجود . سته بود ، نمي شود انكار كرد  آنان را شك و تحملسنك صبر و شكيبايي
  .نا محسوس بود  چنين افرادي  در ميان هزاران زنداني نا چيز و

شماري اندكي زندانيان كه در ميان آنها تعدادي خادي هاي نيمه علني و باشي 
 خادي  –ها وهمكاران آنها ديده مي شد ، به فلم هايي كه توسط هنرمندان  پرچمي 

 كه هيروي فلم خود  "صبور سرباز" ، "دختر پيراهن سفيد" مثل(ساخته شده بود 
  .عالقه نشان مي دادند ) عضو خاد بود

 كه - تعدادي از زندانيان  به  فلم هاي هندي  و پروگرام  خواندن هاي رنگارنگ 
 عالقه نشان مي دادند ؛ شماري از - در هفته يكي دو بار به نمايش گذاشته مي شد 

 ساخت  "هفده لحظه بهار"مثل (  باسواد به فلم  هاي سريال زندانيان تحصيل كرده و
 ساخت پولند و يك "دگروال دوگير " ساخت بلغارستان ، " آخرين تفتيش"روسيه ، 

 و ساير فلم ها عالقه نشان مي دادند ؛ تعدادي  " شري بي بي "به نام سريال فرانسوي 
ماني كه  پروگرام رنگارنگ ز. به  پرو گرام  هاي كميدي و دراماتيك رغبت داشتند 

 اخواني هاي مكتبي  و شماري از مال هاي متظاهر و رياكار  ،رقص و آواز آغاز مي شد
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البته در سلول هاي (   مي گفتند از جايشان بلند شده  "... الحول وال"در حالي كه 
پشت چپركت ها ناپديد مي شدند ، تا چشم شان به بدن هاي لخت و بي ) عمومي 

اكثريت چنين  افراد از البالي  دستمال ها  و كيش ها و . ن نا محرم  نيفتد سيرت زنا
پند و پندك هايي كه در هر گوشه و كنار چپركت ها  آويخته شده بود ، دزدكي رقص 

زماني كه كدام چپي  كله . هاي نيمه برهنه را بر روي پرده تلويزيون تماشا مي كردند 
ز البالي كاال هاي تر و نيمه تر روي طناب درون كشك آنان را مي ديد ، كه چگونه  ا

 دزدكي به تماشاي صحنه هاي نيمه برهنه  ،سلول و يا از گوشه و كنار چپركت ها
زنان موطاليي غربي و بخصوص رقص هاي لچ و عريان عربي چشم مي دوختند و لذت 

را مخاطب قرار ريبان نابكار با آواز بلند اين عوام ف)  ظاهراً با شوخي (جنسي مي بردند 
سو  رقصه مي بيني  سو و آن  مال صاحب طاقتت نيامد حالي از اين":  مي گفتند داده

تزوير و رياي اخواني هاي رياكار را در ،  با ين شيوه  ."... ، بيا بشي  از نزديك ببي 
  .  برمال مي كردند   ميان زندان افشاء و

با آنهم ، مورد توجه شمار با آنكه اخبار جهان زير نظر روسها پخش مي شد ، 
شماري هم بعد از شنيدن اخبار ، به ساير پروگرام . زياد محبوسين قرار مي گرفت 

  .تلويزيون دلچسپي نشان نمي دادند 
 بوي چرس و چلم  )2بالك (  كه در منزل اول" كارگاه زندان"زندانيان تسليمي

عيش و نوش شان  مي رسيد و  و سوم شان به مشام ساير محبوسين در طبقه دوم
روي چوبي درحدود  دو نيم متر نصب كرده بودند ، بعداً ه كوك بود ، كاسه حلبي را ب

 تا از اين آنتن هاي  ،آنرا از ميان  ميله هاي دريچه گك هاي سلول بيرون مي كردند
ساخته شده به غرض ديدن بهتر و شفاف تر تلويزيون هايشان استفاده نمايند و يگان 

د رقص هاي نيم برهنه تاجكي را از كانال هاي تاجكستان و شهر هاي وقت هم بتوانن
بالك " بعضي اتاق ها در ، باشي هاي يك زماني.  آمو تماشا نمايند يطرف دريا آن
به همين شكل آنتن درست كرده از آن استفاده مي كردند ؛ ديري نپائيد كه   "2

  . د قومنداني زندان از اين عمل شان با خشونت  جلوگيري كر
به دستور خاد تلويزيون هاي سياه و سفيد مدل هاي كهنه ساخت روسيه را از 
اتاق هاي عمومي زندان برداشتند و به جاي آنها تلويزيون هاي بزرگ رنگه ساخت 

  .  آلمان شرق را گذاشتند 
براي شماري از زندانيان آگاه و  مبارز برآمدن از اتاق و نشستن پاي تلويزيون در 

البته چنين صحبت .  بود براي ديدن و صحبت كردن رفقا و ساير زندانيان واقع  راهي
  .هايي را با احتياط  انجام مي دادند 
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 اتاق ما و ساير اتاق ها باز شد ، هر ة بجه شام كه درواز6به هر رو ، سر ساعت 
زندانيان يكي . پنج  تن  ما از سلول خارج شديم و به طرف سمت شرقي دهليز رفتيم 

 سو  و آن گر نزديك تلويزيون رفته درفكر گير آوردن  يك جاي مناسب به اينپي دي
فركسيون ( حدود يكصد تن از اعضاي رهبري باند دموكراتيك خلق . سو مي ديدند 

را به همين  منزل و منزل دوم  تقسيم كرده بودند كه در هر سلول سه و يا ) امين 
با شماري . پ هاي سياسي  زنداني بودند چهار تن از آنها  و يكي دو تن از ساير  گرو

و با سه يا چهار تن ديگر ، مثل معلم صاحب قادر ، عارف . زندانيان ، تازه آشنا شدم 
(  سازمان ساما ، طاهر اسلميار داخل  نفوذيموسي) هر دو عضو ساما ( جان مصور 

 قبالً .گان تلويزيون ديده مي شدند  كه در ميان بينند) زير پوشش جمعيت اسالمي
فضل الهي رحماني رفيق سازماني ما هم در . در سلول هاي ديگر آشنا شده بودم 

ميان آنان ديده مي شد كه با طنز و كنايه خلقي هاي كُند ذهن و دير فهم و آدم كش 
شماري از زندانيان بعد از مدتي نشستن پاي تلويزيون از . را مورد تمسخر قرار مي داد 
تعدادي هم به خاطري اينكه  .  هاي خود مي رفتند جايشان برخاسته به سلول

درحالت نشستن از دور تلويزيون را به درستي ديده نمي توانستند ، در حالي كه 
من به نسبت صدمه اي كه در جريان تحقيق و . ايستاده بودند آن را تماشا مي كردند 

اير جنايت لطيف شريفي  و س( شكنجه هايي كه ناشريف ترين انسان هاي روي زمين 
مزيد   و ،بر كمر و مفاصل زانوهايم  وارد كرده بودند) پيشگان  شرف فروخته خاد 

برآن در اتاق جزائي ستون فقراتم تا حد فلج شدن صدمه ديده بود ، نمي توانستم  
 از همين سبب در حالت ايستاده تلويزيون ،بيشتر از چندين دقيقه  بر زمين بنشينم 

 گاهي در بخش  ، پروگرام تلويزيونة  ساعت ادام6 و يا 5ان و در جري. را مي ديدم 
قدم ميزدم و ) پشت سر زندانياني كه به تماشاي تلويزيون نشسته بودند( خالي دهليز 

چند زنداني ديگر هم ، در دهليز . گاهي در داخل سلول  رفته رفع خستگي مي كردم 
  .قدم مي زدند 

 جديد گذاشته بودند ، تا  انچ32 ه براي هر نگهبان يك پايه تلويزيون رنگ
و از جانب ديگر تبليغات دولت .  به تنهائي احساس غرور  نمايند آنجالدان از داشتن 

در جبهات جنگ روي پيش" هاي آن در زمينه هاي مختلف بخصوص "پيشرفت"و 
در )  غالم علي( سرباز نگهبان منزل ما .  روحيه آنان را زنده و قوي نگهدارد "مقاومت 

اعاتي كه  تلويزيون پروگرام هاي دولت پوشالي را پخش مي كرد ، يگان بار از اتاق س
 از پشت  ميله هاي پنجره آهني ،  ، آنرا باز گذاشته بود ، مي برآمدةاش كه درواز

  . زندانيان  نشسته بر روي دهليز را مي پائيد 
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ور استاد  از د "جوان خنده روي" به خاطرم نمانده كه ساعت چند شب بود كه 
 كه در جمع - آن شب زمينه معرفي و صحبت با وي در. تره كي را نشانم داد 

  . ميسر نشد -بينندگان تلويزيون  ديده مي شد 
تا جايي كه پيدا بود زندانيان  تالش مي ورزيدند با ديدن پرو گرام هاي دلخواه 

يل هاي شان ، از شان  فكر و ذكر و خيال  و تصورات  شان را از بيرون زندان ، از فام
 از مادران دل خونين  و چشم به انتظار شان ، از ،كودكان  و از دختران و پسران شان 

مهر همسر فدا كارشان ، از رفقا و برادران سياسي شان ، از خويشاوندان دور و نزديك 
به فلم و .  دور نگهدارند - براي مدتي -شان ، ازهرآنچه آزاد است و آزادي نام دارد 

هنرش ، به خواننده و آوازگيرايش ،   به رقاص و ،ان اش ، داستان و قهرمانانشداست
تمركز افكار زجر ( اين تمركز . بينديشند ؛ مگر اين تمركز افكار ميسر شدني نبود 

دهنده و تباه كن  به يك نقطه مورد نظر براي رهائي لحظه يي از شر آن افكار درد 
به هيچوجه استوار و )  زندگي زنداني شده بود انگيز و كشنده كه بخش جدايي ناپذير

زنداني در جريان تماشاي فلم دوست داشتني ؛ در جريان قصه و درامه ؛ . پايدار نبود 
 خبر هاي خوب و بد ؛ در تمام حاالت ،  رقص و قرص و پايكوبي ؛ در جرياندر جريان

ديشيد ،  لحظاتي اگر لحظاتي زودگذر به تلويزيون و متن و محتواي نمايشي اش مي ان
اميل و به هرآنچه  به ف،دير پاي تر به زندگي خود ؛ به حيات بيرون از زندان ؛ به مردم 

چشمان خونبار و بيدارش اندوه عميقي در. ت و مي انديشيد مي گشدوست داشت ؛ بر
غمي نا شناخته اي در خطوط سيماي مكدرش نقش مي بست كه از . خوانده مي شد 

ه  ب-  كه خود در حالت مشابه وي قرار داشت -نجير مقابل اش ديدن آن ؛ حتا همز
 تماشاي يك فلم هنري ، زماني كه قدرت در جريان. دت اندوهگين مي گرديد ش

 مجذوب و زنداني را براي لحظاتي....  كرد هنرمند در تمثيل نقشي كه بايد ايفا مي
ر آواز پاي جالدان در در اثر صداي  پاشنه دروازه ؛ در اث. مصروف هنر خود مي ساخت 

دهليز ؛ در اثر آواز يك همزنجيرش كه وي را صدا مي كرد ؛ در اثر بهم خوردن چيزي 
سويش ؛ در اثر تعارف پياله چاي هم سلولي اش ؛ در اثر ديدن دريچه  آن سو و در اين

 ةروي ديوار كه از عقب تلويزيون نمايان بود و نقطه گك و ميله هاي آهني اش ب
ن وزندانيان را براي تماشاي تلويزيون مغشوش مي ساخت ؛ زنداني از درتمركز چشم 

اتمسفيري شش جهت بسته ، كه با تمثيل هنرمند و فرود و فراز سناريو و داستانش  
ي شناخته و ناشناخته فرو مي اوصل شده بود ، بيرون مي شد و در دريايي از اندوه 

ر جهان قادر نخواهد بود آنرا  توصيف رفت كه هيچ تصويرگر ماهر و هيچ قلم توانايي د
نام  اين اندوه .  زندان است  و بس ةاين اندوه صرفاً و صرفاً زاد. و تصوير و بيان نمايد 
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 " روان را ، كه به آن دچار مي شديم ةرا ، نام اين حالت وحشتبار و درهم كوبند
ك چشم بهم اين حالت  به پتكي مي ماند كه در ي.  گذاشته بوديم "دندان زندان 

ي آنرا  ازدن برمغز  ما فرود مي آمد و آنرا به مليارد ها  ذره مبدل مي ساخت و هر ذره 
كلي ناقص ه اين  بيان در ترسيم  چنين حالت ب. كرد  سرعت نور در فضا پرتاب ميه ب

فقط  آنرا بايد حس كرد . كلي عاجز و بيچاره است ه انسان زنداني از بيان آن ب. است 
 ده ها بار بيشتر از ط نبرد ميان دو مغز بر روي تخته شطرنج  كه تمركز افكارِدر شراي. 

 روي پرده تلويريون را مي طلبد ، زماني كه انسان بعد از  هنرمندتمركز باالي هنرِ
 راهي براي بيرون رفت از بن بستي كه حريف  يك موره مهم ا كردنتعمق زياد در پيد

 سرش را از روي تخته شطرنج بلند مي كند ، به اًاشرا در محاصره گرفته است ، دفعت
كه چشمش به ميله هاي پنجره  سلول مي افتد و خودش را در ميان زندان  مجردي

مي بيند ، دچار همين حالت ، دچار همين اندوه  عجيب مي شود كه در باال در مورد 
ان خرد  تن و بدن وي را چن" دندان زندان "عدم شناخت آن اشاره شد ؛ يعني فشار

اكثر زندانياني كه بعد از خواب . كند كه اگر بر خود مسلط نشود از حال مي رود  مي
  دند ؛و يا خواب صبحگاهي دفعتاً بيدار مي ش) ولو  پينكي چندين دقيقه اي ( ظهر 

   .گرديدند دچار همين  حالت مي
 يز به اين حالت ن" من يك شورشي هستم "عباس سما كار در اثر معروف اش [ 

 دندان "(   شدت فشار زندان 54وي در صفحه . داخته است در بعضي صفحات پر
  :  خوانده  مي نويسد " احساس تلخ "را  ) "زندان 

صبح روز بعد ، همين كه چشم گشودم  ،  از دريافت اينكه در زندان هستم  « 
ر  در لحظه بيدا":  عالوه مي كند 55 ؛ و در صفحه " به من دست داد احساس تلخي

 را حس مي كردم  كه مدتي مرا در تلخي جانكاهيشدن  و درست در همان لحظه ، 
بعد با دست زدن به زخم هايم  ، چندين بار آب دهانم . يك سكوت  سنگين فرو برد 

را فرو دادم  و به همراه آن ، واقعيت را هم در دلم جاگزين كردم  و به خود قبوالندم  
   .]»ال من در آن هستم كه آن جا زندان است  و به هر ح

كردند  عوامل خاد واعضاي باند خلق درخارج از زندان ، بر اين امر پافشاري مي
دولت براي زندانيان تلويزيون داده بود كه با  تماشاي آن ساعت شان تير « كه گويا  

  )؟ ( ! » ... شود 
واخته  دولت پوشالي ن" سرود ملي"سر انجام پروگرام تلويزيون به پايان رسيد و

. بعد از خاموش شدن تلويزيون زندانيان همگي به سلول هاي خود برگشتند . شد 
بعداً . دروازه هاي كوته قفلي ها ، هر يك با صداي هولناكي توسط نوكريوال بسته شد 
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سرباز  غالم علي تمام سلول ها را با دقت كنترول و . نوكريوال  به اتاق خود داخل شد 
داخل دوحلقه يي باالي ه   مانند را بT شود كه نوكريوال كليد بازبيني نمود تا مطمئن

آنگاه دروازه اتاق نوكريوال را .   داخل  نموده ياخير دروازه و چوكات آنة هم قرار گرفت
و با گام هاي محكم از دهليز خارج شد و دروازه پنجره .  كليد بست  آنبا)  خودش(

   . ل نمودبزرگ دهليز را هم  با قفل بزرگ و سنگين قف
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  توضيحات بخش هفتم
� � � � �       
  

 اي برخوردم كه بايد مختصراً به آن  ئله ، به مس" كارگاه زندان " ة   در زمين-] 1[
  :پرداخت  

صفحات انترنت بر قرار گرديد ،  بر روي "خاطرات زندان"آنكه جلد اول  بعد از
دست نشر سپرده شد و تعدادي از آن  براي  رفقا  ه در پي آن  به  شكل  كتاب هم ب

 كه هيچگاه درذهن نويسنده هم خطور - و دوستان ارسال گرديد ، استقبال پر حرارتي 
 وي ، از كاري كه به انجامش عمل آمد ، كه سبب خشنوديه  از انتشارآن ب-نمي كرد 

  .ادرت ورزيده ؛  گرديد مب
.  بودم  خاطرات زندان) بخش هفتم  (در ماه گذشته ، هنگاميه مصروف نوشتن 

طرف    از آنآوازيبعد از گفتن بلي ، . گوشي  را بر داشتم . صداي تيلفون بلند شد 
 با لحن آرام " ببخشيد من با آقاي توخي  مي توانم صحبت نمايم ": سيم شنيده شد 

 . "چه فرمايشي داشتيد ؟ .  بلي، بفرمائيد من توخي هستم ": تم و صميمانه گف
 ": را منعكس مي كرد و ارتعاش هم داشت ، گفت  گوينده با صدايي كه اعتراض اش

شما درخاطرات زندان تان به ما سلماني هاي درون زندان توهين كرديد ، همچنان به 
 زندان خطاب كرديد و كارگران سلماني ها را همكار اطالعات. كارگران كارگاه زندان 

ن در زندان اريك سلماني  بيچاره براي اينكه چند ِق. اين درست  نيست . را تسليمي 
ش در خارج از زندان بفرستد ، شما ، آنها را همكار  اپيدا كند و آنرا براي  چوچ و پوچ

ي چند وقتي در اتاق هاي عموم. مسلك  خودم سلماني است . اطالعات  نوشته ايد 
سر و ريش محبوسين را تيار مي كردم ، بعد از آن از روي مجبوريت در گارگاه زندان 

من ضد خلق و . شامل شدم ، تا از زندان خالص شدم در آن كارگاه كار مي كردم  
كار .  و حاالهم هستم] ش با خــاد چيزي نگفت ت ااز ضدي[ پرچم و روسها بودم 

شود   چه مي":  بدل نموده  از وي پرسيدم "گل "را به   ؛ گپ اش"... خوبي نكرديد 
، در جوابم چنين   او كه از پرسيدن نامش ناراحت شده بود"، اگر اسم تانرا بگوئيد 

كه شما حق  مهم  اين است،  فهميدن نامم كدام مشكل را حل نمي كند ": گفت 
  در ضمن ."... تلفي در مورد  سلماني هاي درون زندان و كارگران بيچاره نموده ايد

صحبت با اين آدم ناشناس ، كه نفهميدم از كدام كشور تيلفون مي كند ، از وي 
 يكي از ":   در جوابم گفت  ."دست آورديد ؟ ه  نمبر تيلفونم را از كجا ب": پرسيدم 
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 من شما ": ش را ناديده گرفته گفتم  ا دروغ ." دوستانم آنرا از طريق انترنت پيدا كرد
 واسكت تان .پيرهن و تنبان سفيد برتن داشتيد . بار ديده بودم  را در زندان چند 

 و يك دستمال  سندي و يا ابريشمي نازك هم بدور كردن تان ديده  ،سياه رنگ بود
در هنگام تفريح شما را يكي ازدوستان . مي شد ، بروت هاي تان هم سياه و كوتاه بود 

 در . در كارگاه كار مي كند  .من  نشان داد و گفت كه اين شخص سلماني استه ب
كدام اتاق عمومي سرش را تيار كرده بوديد و از زبان تان  شنيده بود كه خوشبيني به 

خاطرم آمد كه  يك زماني در ه در همان وقت كه شما را ديدم ، ب. چپي ها داريد 
 شاه دوشميره ولي " نزديك مسجد " آب واليتي فروش"جاده اندرابي پهلوي  دكان 

 وي با گرفتگي گلو و  ."كرديد  كان يك سلماني  كه مردي شريفي بود كار مي در د"
 نه من آن شخصي كه  شما  ": ناراحتي كه از آهنگ صدايش نمايان بود ، ابراز داشت 

من خودم برايتان گفتم كه سلماني هستم  ديگرش مهم نيست . فكر كرديد نيستم  
 اگر تحصيالت ": ، او عالوه كرد "كردم كردم و يا نمي  كه من در كدام دكان كار مي

  ،خاطر آنكه مبادا گوشي را بگذارده ب . "... عالي ندارم چند صنف مكتب را خوانده ام 
 امكان دارد برايم بگوئيد كه شما در كدام رابطه ": را بريده از وي پرسيدم  گپ اش

ي بد نام   اين شخص كه نمي خواست هويتش نمايان  گردد ، برا"محبوس شديد ؟ 
وي ه  از آن نام برده افزود كه آن سازمان ب]ساما  [  انقالبية كردن يك سازمان رزمند

  : برايش گفتم  . اجازه كاركردن در كارگاه زندان را داده بود 
  ندارم ،  من با هيچ قشر و طبقه زحمتكش مردم خود كدام دشمني! هموطن "

ضرورت . ي قدر و احترام مي نگرم ايده  و پيشه آنان را به دهمچنان كسب و كار و فن
شما نبايد .   ايدئولوژيك خود هم نمي بينم -به تفصيل بيشتر در باره تفكرات سياسي 

استنباط كنيد كه  من با طيفي كه شما در آن قرار داريد و يا كدام طيف ديگري از 
به مردم و  من فقط با خاينان . نادرست و خطا است اين كامالً. مردمم  دشمني دارم 
  تذكر پيشه آن زنداني كه  سلماني بود و براي اطالعات زندان .كشورم  دشمني دارم 

 از اين سبب ضروري بود تا آن بخش از ر مي كرد ، در كتاب خاطرات زندانكا
 از اقشار  ،خوانندگان كه سطحي نگرند بفهمند كه خاد چگونه از برخي افراد

ي شده  مي تواند براي دريافت اطالعات ،  خوب زحمتكش كشور كه شغل شان پوشش
   . "كار مي گيرد 

  : از وي خواستم . بعداً در زمينه برايش توضيحات بيشتر دادم 
در صورتي كه كاركردن تان را در كارگاه زندان ، در آن محراق اطالعات كه « 

و چپركت الچك و زوالنه و دستبند براي زندانيان و در و دروازه و پنجره  براي زندان ، 
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براي زندانيان و سربازان و صاحب منصبان زندان و قشله هاي عسكري و ميز و چوكي 
داند و من را مقصر،  ، براي رياست هاي خاد مي ساختيد ،  برحق مي... و الماري و

 نقد و نظر تانرا با ذكر نام و هويت اصلي ؛ همچنان اسم سازماني كه عضوش لطفاً
 كردن در كارگاه زندان را براي پول درآوردن از دولت دست بوديد و برايتان اجازه كار

ل و آدرس پستي ام را يمن آدرس ايم. نشانده داده بود ؛ بنويسيد و برايم بفرستيد 
دست ه تا نوشته تان را در همان سايت هايي كه خاطرات زندان را ب. دهم  برايتان مي

و يا هر سايت و نشريه اي . يم نشرسپرده ام ، آنرا نيز در همان سايت ها  منتشر نما
تا نظر . هم  به جواب آن خواهم پرداخت   من. بفرستيد ،كه خودتان خواسته باشيد 

  .   »ساير خوانندگان در زمينه چه باشد 
تذكر داده ام ) در بحث مربوط به كارگاه زندان ( و اضافه بر داليلي كه در كتاب 

 زندان را خدمت وي عرض كردم كه نه "گاهكار دركار "،  طرز ديد و ارزيابي ام  از 
 گفته شد ، ويه را كه در جريان صحبت ب تنها قناعت نكرد ؛ بلكه داليل و براهيني

  . آنرا نيز رد كرد و تيلفون را با عصبانيت گذاشت
بعد از تجاوز . اين شخص در آن زمان با اطالعات زندان همكاري مي نمود 

مدستي عناصر مثل  ه مسعود پيوست و به-ربانياخوان به كابل ، به باند جمعيت  
 در اصل دزدي ،"مصادره"چند خانه را در كابل گويا ) بنام همان سازمان چپي(خود 
    .كرد

تمام طيف چپ انقالبي و بخش هاي مركزي تمام سازمانهايي كه زنداني بودند 
ا تقبيح مي با نفرت و انزجار كاركردن زنداني در گارگاه زندان ر -  ءبدون استثنا -

 كه كساني براي تبرئه شان به آنان تهمت مي ( ساما ة رهبران جاويدان شد. كردند 
به عنوان  ( ير نادرعلي ، داكتر واحد ، ميرويس ، شاهپور قريشين بخصوص انج)زنند 

   كاركردن زنداني در كارگاه زندان را با تنفر رد مي ، و ديگران)يك فرد مستقل 
   .كردند 

 ت مركزي قبلي كه با يك تن از اعضاي-  سال پيش  چند -از زندان در خارج [ 
در "در مورد كاركردن زندانيان چپ ) ساما (  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

اين  صحبت كردم و  نظرش را  در زمينه خواستار شدم ، ي رويا رو"كارگاه زندان 
 به افغانستان تا ءكا و شركا كه از آغاز لشكر كشي امري)مشرف ( رفيق دلير و رزمنده 

 ؛ داشته بي هراس مي رزمد اصولي   موضعءكشور و شركا هم اكنون بر ضد تجاوز آن
شدت تقبيح كرده ه رفتن به كار گاه زندان و كار كردن در آن محل نهايت پليد را ب

   :اظهار داشت 
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ان ساما هيچگاهي به اعضاي زنداني شده اش  اجازه كار كردن در كارگاه زند« 
 تاچه رسد به اينكه  به آنها دستور اجراي چنين عملي را صادر نموده را نداده است

   .] »باشد  
كار كرد ه  آغاز ب"كارگاه زندان " زماني كه 1359 در درون زندان در اوايل سال

، كارگران تسليم شده بعد از پايان كار درآنجا براي خوابيدن در اتاق هاي عمومي مي 
ي حقارت به جانب آنان نگريسته از آنها دوري مي اان همه با ديده زنداني. آمدند 
باد تمسخر ه شماري از زندانيان با كنايه و اشاره ، تسليمي هاي كارگاه را ب.  كردند 

عمدتاً روي همين منظور اطالعات زندان از خوابيدن شبانه آنان در اتاق . گرفتند  مي
جلوگيري نموده   ) "زندانيان اصالح ناپذير " و " اشرار بي فرهنگ "با( هاي عمومي 

برخي از كارگران كه گويا از كار بركنار شده دوباره به . اتاق خواب آنان را جدا كرد 
اتاق هاي عمومي فرستاده مي شدند ، زندانيان با نفرت و انزجار از نزديكي با آنان  

 چند ماه بعد از  انقالبي چپكادر هاي برجستهفقط يك تن از[ اجتناب مي ورزيدند 
 بيشترين  كه  و يك تن ديگر، پي به ماهيت آن برده  آنجا را ترك كرد كار در كارگاه

  ] .    در آنجا گذراند-  سال بود7 كه كمتر از -  مدت قيدش را
 كه جنايتكاران باند دموكراتيك خلق و پرچم و خاد " عجب زمانيست نازنين "

يعني خدمت به امپرياليزم جنايتكار ( ستان خاطر خدمت به تجاوز دومي به افغانه ب
 خون آلود شان باز شده ، نه تنها در صدد  شكسته ووبال پر)  شن اامريكا و دستيارا

تبرئه خود برآمده اند ؛ بلكه  به نقد از مردم آزاديخواه افغانستان و فرزندان  مبارز و 
 را در كشور ، بي دست شان كه جنايات مدهش و كشتار هاي دسته جمعي آنهاه قلم ب

سي از همين وطن فروشان جنايتكار أته ب.   مي نمايند ؛ هم پرداخته اند اءرحمانه افش
 ) " كارگاه زندان"يعني زندانيان تسليمي (  آنان ة ، هواداران آبرو باخته و شناخته شد

 با پر رويي و ديده درآيي از همكاري و  ،هم در صدد تبرئه اعمال و كردارشان برآمده
دفاع ه  ب خود با جالدان و آدمكشان زندان مخوف پلچرخيةهمياري نوكر منشان

تحريك هم انديشان پشت ه ب[ گر اعمال و كردار ننگين شانرا ء افشابرخاسته ، مبارزين
 ؛ حتا تهديد تلويحي قرار مي دهند " انتقاد" و " نقد"به اصطالح  مورد ]   خود ة پرد

   ) ! ؟  (  .
 سوسيال امپرياليزم  روسيه كه به خاطر تقويه بنيه مالي  دولت دست نشانده

در هنگام تالشي خانه ها . اش صرفنظر از ساير راه هايي كه از مردم پول مي دزديد 
 ة ؛ حتا  ورق(  مي كرد "مصادره"هم  پول نقد و زيورات و اشياي قيمتي آنان را  گويا 

 و در بسا ،يوازانشان مي فروخت عريضه چاپي براي مالقاتي با زندانيان را باالي پا
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موارد از طريق خادي هايش دست به سرقت هم مي زد ؛ مانند سرقت صد ها مليون 
 چه   روي ، ) خشتي   دالر ازسراي تاير فروشي مقابل مسجد پل صد ها مليونافغاني و

، براي آناني كه بر ضد وي  " اشرار بي فرهنگ" براي ، شده بود منظوري حاضر
  بسازد"كارگاه " گرفتار شده بودند ، در داخل كام و دهان و دندان هايش جنگيده  و

 افغاني 1200براي آنان معاش ماهوار حد اقل .   آنانرا فراهم نمايد ي و وسايل راحت،
كه در مقايسه با معاش ماهوار  - افغاني3500از   تا بيشتر ،در اوايل كار و بعد از آن

بپردازد كه به فاميل هاي خود  -  قابل توجهي بوديك مدير رتبه پنج يك وزارت پول
 اشرار "چه دولت خوبي كه با نيت خدمت از.  نمايند "كمك"درخارج از زندان گويا 

 ، نه تنها غم بي پولي و مفلسي ناميده "زندانيان  مستمند"آنان را  ، "بي فرهنگ 
نرا نيز مد نظرگرفته   هاي شا خانمآنانرا خورده بود ؛ بلكه غم دوري آنان از آغوش گرم

ش،  اتاق هاي جداگانه ، درجوار ديوار زندان دايروي  اخانم هر كارگر با "خلوت"براي 
وضاحت ه  كه بر روي  عكس زندان ب- " 2 بالك" و "1بالك" روي ديوار هايه رو ب

انجنير بري (  يك زنداني تسليم شده و مشهور ة طبق نقشه داده شد- ديده مي شود 
  !عمار نمود ؛ اِ) عثمان 

ش  ا و كارگران"كارگاه زندان" درمورد "خاطرات زندان" من در جلد اول كتاب 
ه متباقي اتفاقاتي ننگيني كه درآن محراق اطالعاتي ب. بطور مؤجز و فشرده پرداختم 

ش بعد از رهائي از زندان به چه كار و كرداري  اوقوع مي پيوست ؛ و اينكه كارگران
 .جايش  مشغول شدند ؛ باشد سر

  
 چپركت هاي دو طبقه يي توسط كارگران تسليم شده به دولت دست نشانده - ]2[

 توشك 6  نجايش مثالًگ تا در يك سلولي كه ،شوروي به اين منظور ساخته شده بود 
 دو چپركت  با طبقه  اول زنداني جاي داده شود  كه فاصله سقف طبقه12را داشت 

زنداني منزل اول در طول روز  براي اينكه .   سانتي متر بود75 آن در حدود دوم
در چنين .  را در حالت خميده نگهميداشت بايد سر خود، سرش به سقف  نخورد 

همچنان زماني كه زنداني منزل بااليي .  حالت  موره هاي گردن وي صدمه  مي ديد
ر وي ناگذي. دفعات از چپركت خود پائين مي شد ه نگام  شب ب هدر طول روز و يا به

 دوباره چوكات  چپركت پائيني بگذارد و با يك تكانة بود دو انگشت  پايش را بر گوش
اين شكل باال شدن سبب ناراحتي زنداني كه در . به روي چپركت خود قرار گيرد 

بخصوص در هنگام شب كه زنداني از باالي . شد  طبقه  اول چپركت خوابيده بود ، مي
اال مي شد ، در اثر تكان شديد وي از خواب مي ش ب اچپركت  پائين و يا بر چپركت
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تا  لين زندان صورت گرفته بودوچنين حد بخشي پالن شده از جانب مسئو اين. پريد 
لو گشتن يك زنداني ، دومي  با دور خوردن و په و باشندهزندانيان خواب آرامي نداشت

ب برخورد  لفظي و بعضاً موج سبب برخورداين مشكل اغلباً.  بيدار شود ازخواب
زندانيان اكثراً از اين  .ي مي شد افزيكي ميان دو همسايه در يك چپركت  دو طبقه 

روزي يك زنداني گفت كه در مورد اين مشكل با . نوع چپركت ها شكايت داشتند 
وي كه از . صحبت كرده بود ) ه امين جالد اند حفيظ الخليل از ب( يكي از كارگران 

 براي كارگران هدايت داده اند ":  به زنداني گفته بود دولت كارمل دل خوشي نداشت 
كه چپركت هاي صاحب منصبان وسربازان زندان پلچرخي و رياست هاي خاد و قشله 
هاي عسكري را با فاصله بيشتر بين دو طبقه بسازند تا  صاحب منصبان و سربازان  

نقل به مفهوم از  (  . "مشكل نشستن را كه زندانيان به آن مواجهه اند نداشته باشند 
    . )آن زنداني

 
را روسها درميان  مهاجرين  )  جان محمد (يعني   ، پدرسرمنشي ظاهر شاه- ] 3[

وي بعداً به كابل . فرستادند )  اندراب( هاي جنوب روسيه به شمال كشور  جمهوري
ه  پسراين ب ،كدام  دستي نامرئي از دربار شاه. آمده به كوچه اندرابي جاگزين شد 

 به حيث كاتب ]ن را  حفظ كرد آ بعد از اينكه در مسجد اندرابي قر[ظاهر مهاجر را 
ه نورمحمد خان بعد از مدتي كار در دفتر ارگ شاهي ب.  در ارگ شاهي مقرر نمود

سرمنشي "سمت مدير ضبط احواالت ارگ شاهي مقرر شد تا اينكه كرسي بسيار مهم 
 عامل  ،كهگداي از بستگان نزديك اين فاميلشكراهللا .  را به چنگ آورد  "ذات شاهانه

ليت كشككي بعد ها عضو و به مسئو"كاروان" زير نام راپورتر نشريه "ضبط احواالت"
 وي استادان پوهنتون از جمله استاد روستار تره كي را به چنگ خاد انداخت  .خاد شد

 . شد " زنداني "و خودش نيز 

  
سمت ياور ه حصيالت نظامي در روسيه ، بشاه بعد از تظاهر غفورخان ازقوم -] 4 [

فورزي به سمت نماينده غبعد ها پسرش عبدالرحيم .  ) ! ؟ ( ظاهر شاه گمارده شد
رياست تشريفات وزارت خارجه ويا كدام رياست  در " ضبط احواالت "كامالً مخفي 

 شوروي به افغانستان نامبرده به حيث نماينده خاص بعد ازتجاوز.  ديگر مقرر گرديد
 "ملل متحد"ببرك كارمل از جانب مشاورين نظامي روسي به شكل تاكتيكي به 

 و،  كندفرستاده شد، تا درآنجا بر ضد كارمل و تجاوز شوروي به افغانستان صحبت 
 يك ديپلمات سالخورده ة طبق گفت.  بعداً از آن مؤسسه درخواست پناهندگي نمايد
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مبلغي در حدود .  بعمل آمد غفورزيپذيرائي در خور توجهي از « : افغان در هند 
 برايش جمع آوري شد -  اول ةدر همان هفت - چهار صد هزار دالر از طرف امريكائي ها 

 مسعود -زماني كه روسها دولت پوشالي نجيب را به نماينده جهادي اش رباني . » 
سپردند ، غفورزي در امريكا براي احمد شاه مسعود و دولت اسالمي وي به تبليغ 

موصوف بعداً به كابل خواسته شد تا ماموريت اشرا براي روسيه در نقش . اخت پرد
  .  مسعود ايفا نمايد - معاون وزير خارجه ، بعداً وزير خارجه رباني 

 "مزار شريف" رهبران جبهه متحد در شهر1997جوالي /76 سرطان19در "
ظف وطي جلسه اي وي را بحيث صدراعظم جديد تعيين و به تشكيل كابينه م

 دراثر سقوط طياره حامل وي 1997 اگست 21 /76 در ماه اسد سال " ، و "ساختند 
به نقل از كرونولوژي  ( "قتل رسيد ه  سرنشين ديگر ب17در ميدان هوائي باميان با 

  ) .  غانستان حوادث تاريخي اف
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  نــدانخاطـرات ز                               

  

   )  8 (  هشتم بخش
  2010 ماه مي 15

                              

  :ي  خواب و زندانـ - 1
  

سلولي هر كدام به جاهاي خود  هر پنج هم.  و نيم شب بود 12ساعت حدود 
مدتي كمتر از يك ساعت . كسي در بسترش دراز كشيد ، كسي هم نشست . برگشتيم 

حبوسين از طيف هاي مختلف ، در مورد تماشاي در مورد وضع دهليز ، در مورد م
كه تركيب زندانيان  در آن دهليز برنامه هاي تلويزيون و برخي چيزهاي ديدني ديگر

.  صحبت ها كمتر و  آهسته تر شد .آن براي ما تازگي داشت ؛ به گفتگو پرداختيم 
يم آن س پوشازيت نداشت و قسمتي سلولي در زير نور يگانه گروپ كه ِش هرپنج هم

براي چنگك انداختن آبگرمي برداشته شده بود ، به سراغ خواب رفتيم ، به اميد آنكه 
 ديدني ها و شنيدني هاي ما ، تشويش ها( آن مهربان ما را با تمام كوله بارسنگين ما 

بردوش )  غمها و نگراني هاي ما ، اميد ها و نا اميدي هاي ما و اضطراب هاي ما ،
 آهني ةجايي كه نه از صداي پاشنه دروازه  ب-ر فراموشي ببرد دياه كشيده با خود ب

 ؛ نه از تحقير و توهين و نه از تحقيق و شكنجه خبري باشد و نه از سرباز غالم علي
درخواب هم . اي كاش اين آرزو ميسر شدني مي بود  . وكشتار هاي دسته جمعي

ما را هم دچار كابوس هاي وحشتناك ، خواب هاي لحظه اي . آرامشي نداشتيم 
علماي روانشناسي بارها بر اين نكته پافشاري كرده اند كه .  مي نمود مدهشاختالل 

ي آن در روز مي باشد كه با اشكال غير ارويا ها در واقع انعكاس عملكرد هاي  بيننده 
 در خواب مي  ،ما كه به آزادي مي انديشيديم. منطقي در خواب بازتاب مي يابد 

ون از زندان هستيم ، با فاميل و فرزندان شيرين تر از جان خود به ديديم كه در بير
لحظه اي اين روياي نيرو بخش نمي پائيد كه احساس مي كرديم . گفتگو نشسته ايم 

از اين كوچه به آن كوچه ، از اين خانه به آن . توسط  عمال خاد تعقيب مي شويم 
يگرد كننده هم دست از تعقيب ما بر خانه ، از اين بام به آن بام ، در حال فراريم و پ
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.  براي تحقيق و شكنجه  ،ما را دوباره گرفتار مي كند و مي برد به خاد. نمي دارد 
 دوحال كه  اضافه از . زنداني ؛ حتا در خواب هم نمي تواند به آرامش گذرا  دست يابد 

ت انعكاسات  ي ظلمتبار سپري شده ، باز هم از دسادهه از رهائي ما از آن  و حشتكده 
ي از زندان ؛ به ئهر زنداني كه بعد از رها. رخداد هاي سي سال اخير رهائي نداريم 

ر روس ، به شرايط گكشورش ، به جنگ هاي مردم آزاديخواه اش ، به قواي اشغال
اختناق اي كه خلق و پرچم و خاد بر مردم تحميل كرده بودند ، بر تعقيب و پيگرد و 

كشتار هاي دسته جمعي  جه و بسا جنايات آن مزدوران ، بهگرفتاري و تحقيق و شكن
تاراج هست و بود خود و ه ب كه توسط آنان صورت مي گرفت ، به آوارگي  و دربدري و

صد ها هزار هموطن شان مي انديشد ؛ دچار چنين ناراحتي ها و نا آرامي هايي روان 
خاد و تسليمي پليد منهاي عوامل( اين طيف زندانيان . گردد  پريشي در خواب مي

روي هر . به هيچوجه خواب آرام نداشتند )  در زندان ي فاقد شهامت و غيرتها
ملحوظي كه بوده  هيچ يك از آنان تا كنون  در مورد اين مشكل شان ننوشته اند ويا 

  .كمتر نوشته اند 
 از جمله اثرات بسيار ناگوار و مخرب زندان كه زندگي زنداني را طي سال هاي 

 آن  ة  به يك عامل عمد،از آزادي  دچار تالطمات و تموجات رواني  نموده است بعد 
  :طور فشرده اشاره مي نمايم 

من همانند ساير همرزمان خود ، همچنان بسان دهها هزار زنداني آزاديخواه 
افغانستان در زندان پلچرخي كه سوسيال امپرياليزم شوروي بر آن  حاكم بي چون و 

سراغ ما مي ه ترسي كه از اين ناحيه ب. دل راه نمي دادم ه  ب ،از اعدامچرا بود ، ترسي 
 از خود مي رانديم و اجازه نمي داديم كه لمحه اي در  كم نظيرآمد ، آنرا با شجاعت

 و  ،توده هاي خلق مبارز بنا براعتقاد و باورهاي خود. دماغ وذهن ما درنگ نمايد 
 طبقاتي ة انقالبي و اعتقاد به امرمبارزةيشكمونيست هاي واقعي همچنان متكي به اند

و رهائي انسان از قيد و بند استثمار و استعمار و رسيدن به يك جامعه رفاه و آسايش 
ي ديگر ، بر ترس و خوف ناشي از اعدام ، به زود او عاري از سلطه يك طبقه بر طبقه 

ت و درنگ را و مجال نشس. ترين  فرصت ممكنه غلبه كرده بر خود مسلط مي  شدند 
  .به اين نيروي مخرب و مذلت آفرين نمي دادند 

 علت اصلي اين پايداري و استواري مبارزين انقالبي پرولتري در زندان ، در واقع 
 و مصاف آنها با دشمن خارجي در محيط محدود سلولستان يرو مبارزه روياة امر نتيج
خود ، تلقين به ديگران و ه ببود كه با تلقين به نفس ، تلقين ) بنام  زندان(سنگيي 
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نفس زنداني ه  قوياً موجب اعتماد ب ،همينطور اثر پذيري از تلقين ساير همزنجيران
   .را در نبرد مرگ و زندگي استوار و سرافراز نگهميداشت ي  و ،شده

 سپري  سال25اضافه تر از حاال كه از آن تاريخ دهشتبار ؛ اما افتخار آفرين ،  و
 كه من هم - ام خواب ، زماني كه مي بينم جالدان ، زندانيان را شده است ، در هنگ

 براي اعدام آماده مي نمايند ، دچارچنان هراس و ترس شديدي  مي -جزء آنها هستم 
 صداي ضربان قلب آتش زماني كه از خواب بيدار مي شوم. شوم كه از بيان آن عاجزم 

ندان ، اين مشكل بيشتر شده ، سالهاي بعد از رهائي از ز. گرفته  ام را مي شنوم 
 بار يكي دو بخصوص از تاريخي كه آغاز به نوشتن خاطرات زندان نموده ام ، در شب  

خاطر آزادي مردم ه دچار همين كابوس وحشتناك مي شوم ؛ فقط با نيروي مبارزه  ب
 ، همچنان شركاي جنايتكار خلقي ءو ميهن ازچنگ امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركا

 است  كه تاكنون توانسته  ناموس فروخته اخوانيپرچمي و خادي وديگرجنايتكاران، 
. تا حد امكان مانع اثرات سوء آن به روان وجسمم  شوم  ام دربرابرآن مقاومت كرده و

  :مشكلم را كه با داكتر در ميان گذاشتم ؛ وي چنين گفت 
 در همان  ترس سركوب شده كه. مي گويند "رفلكسيشن"اين را در طب «  

. وقت و همان لحظه راه  تبارز و بيرون شد نداشت به ضمير ناخود آگاه رانده شده 
موجب  به ضمير خود آگاه منتقل شده )  اين ترس ( طي سال هاي بعد از زندان 

 فكر تانرا  در روز به چيز هايي  .كوشش كنيد به زندان نينديشيد. اذيت تان مي گردد 
 اين ": داكتر نسخه اي برايم داد وگفت. تمركز دهيد كه سبب خوشي تان مي شود 

  .»  ها را از طر ف شب بخوريد وبعد  اثراتش را برايم تشريح نمائيد دوا
دواي تجويز شده اش مانع . برايم مقدور نيست كه هدايات داكتر را رعايت كنم 

اء گز نمي توانم چند سطري انشرگردد كه با استفاده از آن ه تمركز فكري ام مي
 امپرياليزم روس و  سوسيالنمايم و نينديشيدن در مورد زندان و در مورد جنايات

  . هم برايم مقدور نيست -  خلق و پرچم و خاد -ش  امزدوران
 نمي "راز خصوصي" ة به اصطالح من اين مسايل را ازجمل! درد  بلي خواننده با

 بخصوص  - نان رنگارنگپندارم كه از نوشتن آن گويا بشرمم و يا بيمي از كنايه دشم
 مثل داكتر احمد علي ها -خادي هاي شرف باخته و تسليم شده هايي زبون و جبون 

 همچنان تمام ؛بگذار  اين را مردم  بدانند كه استعمار روس .  داشته باشم  -و امثالهم 
 از شكست  كه تا كنون كه،و امپرياليزم چه جانوراني اند   استعمارگرنظام هاي

 مخالفين و  باز هم سپري شده ،اضافه از دو دههآن در افغانستان مفتضحانه 
زمانش و همچنان جنايات  را كه تا به حال ، از مبارزه بر ضد جنايات آن دشمنانش
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)  در كشور تداوم يافته -  خلق و پرچم و خاد -كه توسط مزدوران اش ( كنوني اش 
  . دست نكشيده اند  ؛  اينطور زجر وشكنجه مي دهند 

ناني كه بعد از رهائي از زندان ، به مبارزه پشت كردند و به سال هاي تجاوز و آ
فاجعه هاي انساني و محيطي كه تجاوز شوروي  و مزدوران  خلقي پرچمي و خادي 

 در ؛ اذيت نكردند  با تداعي آن  دل و دماغ  و ذهن شانراو نينديشيدند ،آن  بار آورده 
   كه از طريق عمال اش[مپرياليزم روس را  ا سوسيالشرايط فعلي هم ، جنايات

  ، كشتمند ، پنجشيريقانوني ، فهيم  عبداهللا عبداهللا ، دوستم ، علومي ، گالب زوي
 و به گذشته  اي پر افتخار  ناديده انگاشته] امثال شان  در سرزمين آنها ادامه دارد و

ن كشته هاي  وجدا[   ؛ تا اين حد دچار چنين مشكلي نيستند اندخود بر نگشته 
نفوذي خاد در ميان زندانيان و تسليمي هاي  شرف باخته و بي غيرت از اين امر 

  . ]مستثني اند 
  

  :  استفاده ازآبگرمي ساختگي ، توأم با نگراني و تشويش بود -2
  

 ة دريچه گك هاي سلول ، بعد از پايان شب سياه وحشتزا ، ذرات الماس گون
  .لول خير مقدم گفت داخل سه روشنايي سپيده دم را ب

خاطر اداي نماز از خواب  بلند ه  و رفيق اش هارون كه ب"جوان خنده روي" 
شده بودند ، هردو با ترس و لرز تالش داشتند تا آفتابه پالستيكي را كه آبگرمي 

هارون پايش را بر . در داخل آن قرار داشت ، بلند نگهدارند ) دست ساز(ساختگي 
 گذاشته بود ، تقال مي كرد دو سر "جوان خنده روي"ست   دو دةانگشتان بسته شد

شكل چنگك  شكل داده شده بود ، بر روي دو سيم برق كه ه سيم آبگرمي را كه ب
پوش آنرا به منظور جوش دادن آب يك زماني سوختانده بودند ؛ وصل نمايد تا آب 

يكي پي ديگر از ما سه نفر در اين گير و دار خاموشانه ، . آفتابه پالستيكي جوش آيد 
 سربازان فيوز را ":  بعد از سالم  آهسته گفت "جوان خنده روي". خواب بيدار شديم 

 تا اگر كدام اتاق بخواهد آب را جوش بدهد ، فيوز بپرد و سرباز  ،قصداً ضعيف بسته اند
ل آنرا گير آورده به ونگهبان خبر شود و اتاق فيوز پريده را فوراً پيدا كند و نفر مسئو

خاطري در اين وقت از آبگرمي استفاده مي كنيم كه دم صبح ه ومنداني ببرد ، ما بق
در اينوقت برق هم قوي است و فيوز  .سرباز غالم علي در اتاقش خواب است . است 

آب جوش شده را كه نوكريوال از طرف روز يكي دو بار براي ما مي آورد ، . نمي پرد 
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مجبوريم كه از همين . كند ايت هم نمي كف. نيمه جوش ، خام و كمي سرد است 
استاد صديق كه بيشتر از ديگران چاي مي نوشيد با اطمينان . "م  استفاده كنيآبگرمي

فقط يكنفر . ليت جوش دادن آن به عهده من است و بعد از اين مسئو": خاطر گفت 
 اشاره اً فور ،گوش خوده به دروازه بچسپانه  وقتي كه سرباز دروازه پنجره را باز كرد

   . "كنه تا من سيم چنگك را از روي لين برق بردارم به داخل تشناب بروم 
را به تاري همرنگ  زندانيان بعضاً در هنگام تالشي ، آبگرمي هاي ساختگي خود

در بالك اول تار . كردند  آويزان مي"  2بالك"سمنت بسته كرده آنرا در هواكش هاي 
كردند ، به  طرف بيرون آويزان ميه  آنرا بآنرا به ميله پنجره گك تشناب بسته

داشتند  تا نظر كدام سرباز  در  كه تالشي پايان مي يافت ، فوراً آنرا برمي مجردي
 ءاين شيوه پنهان كاري بعدها افشا. هنگام گشت زدن در صحن بالك  به آن نيفتد 

  .گرديد 
 تاق مي پريدگروپ هر سلول روز و شب روشن مي بود ، زماني كه فيوز دركدام ا

 زندانيان مجبور بودند از درون سلول سرباز را مخاطب قرار داده با آواز بلند بگويند ،
 سرباز فوراً گروپ ،كه اتاق شان برق ندارد ، آنگاه اگر علت سوختگي گروپ مي بود 

دانست كه در  در صورتي كه فيوز مي پريد او مي. جديد آورده آنرا عوض مي كرد 
 ساختگي استفاده شده ، آنگاه در صدد پيدا كردن آبگرمي ساختگي اتاق از آبگرمي 

هرگاه سرباز از طريق كنترول فيوز متوجه مي شد كه فيوز پريده ، به ... . مي شد 
 قسميكه سر و صداي آن باال نشود و يا كمتر -آهستگي دروازه پنجره را باز مي كرد 

 را به اتاق مشكوك مي رساند و به   آنگاه باالي پنجه پا راه رفته  خودش-باال شود 
 بلند مي كرد و داخل اتاق را كنترول  را دريچه گكة سرعت آهن چادر پشت شيش

سيم برق اتاق استفاده افتادن از نيخاطر گير ه در برخي اتاق ها  زندانيان ب. مي نمود 
داخل تشناب رفته از سيمي كه گروپ تشناب به آن وصل شده كار ه  ب ،نمي كردند

در بعضي سلول ها كه استفاده از برق تشناب بنابر عللي تخنيكي ميسر .  گرفتند مي
  .نبود ، زندانيان از روي مجبوريت از برق  سقف داخل اتاق استفاده مي كردند 

آنرا در ترموز هاي  .  به هر حال ، با تالش هارون و رفيق اش ، آب جوش آمد 
وي كف سلول پهن نموده ، چاي صبح را بعداً دسترخوان را بر ر. خود تقسيم كرديم 

 و - كه به اصطالح با دندان جنگ مي كرد -ل بود از مقدار نان خشك سيلو تمكه مش
 صرف  )كه  مقداري آنرا يكي از آندو براي ما تعارف  كرده بودشكر  (  كمي بوره 

  .كرديم 



                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

109 

ن ، مسكه ، پنير ، روغن مارگري) مانند ساير بالك ها (  "1بالك"در كانتين
ماهي ، لوبيا ، نخود ، گوشت گوساله كه مدتي از تاريخ استفاده آنها  سپري مي شد ، 

شكل كانزرف شده از روسيه و كشور هاي اروپاي شرقي وارد مي گرديد و در ه همه ب
فروش ه زندان پلچرخي از طريق كانتين هاي زندان باالي زندانيان به قيمت گزاف ب

 همچنان تخم و پنير و ،اشاره شده ، اين مواد غذايي قسمي كه قبالً هم .  مي رسيد
مسكه افغاني در كانتين هاي زندان وجود نداشت ؛ زيرا كه زندانيان را بعد از اعتصاب 

  . در حالت محاصره غذايي شديد قرار داده بودند 61جوزاي 
خاطر اداي ه  و هارون كه ب" جوان خنده روي"  «:در زير عنوان باال اشاره شد 

ي ز از خواب بلند شده بودند ، هردو با ترس و لرز تالش داشتند تا آب گرمنما
 حال براي اينكه .» ...  بلند نگهدارند -  گذاشته بودند  كه در داخل آفتابه-ساختگي را 

 عوامل خاد چرا بايد از داشتن "  :سوالي در ذهن خواننده متجسس شكل نگيرد كه
 بگذار به علت ترس  ؛"... ها كه مصونيت داشتند و آبگرمي و استفاده از آن بترسند ، آن

  :  و لرز خادي ها و همكاران اطالعات در رابطه با همچون مسايل بپردازم 
خاطر داشتن آبگرمي ساختگي و استفاده ه  عوامل خاد همچنان نمي خواستند ب

ن و يا از همكارا كه خادي ندمي شناخت  راان آنكه [  هاازآن گير بيفتند و سرباز
ل بالك طور ودستور مسئوه  با خود به قومنداني ببرد و بآنان را  ] اطالعات زندان اند

 در چنين صورتي آنان كه .كدام  منزل ديگر و يا بالك ديگر تبديل نمايد ه جزائي ب
توظيف شده بودند براي مدتي روي  ضرورت هاي اطالعاتي بايد در يك اتاق بمانند ، 

داشتن آبگرمي يا ( در صورت خالفكاري . را به اتمام برسانند تا كار هاي اطالعاتي شان
 اين  ،كدام سلول ديگر انتقال داده مي شدنده اگر ب) برخورد فزيكي با كدام زنداني 

بدين معني .  )كار و بار اطالعات گيري شان برهم مي خورد ( برنامه برهم مي خورد 
ياد  موفق شده بود مورد اعتماد كه خادي مخفي و يا همكار اطالعات كه با زحمات ز

 "جزائي"صورت  از وي كسب نمايد ؛ درظر قرار گيرد و اطالعات الزمه رازنداني مورد ن
درآن اتاق مي ، عامل بعدي اطالعات كه جايش را كدام سلول ديگر ه شدن و تبديلي ب

ق گرفت ، ناگزير بود همان مراحل  كسب اعتماد زنداني مورد نظر را طي كند كه رفي
در چنين صورت فرصت هاي مناسب از .  قبالً آن را طي كرده بود "خالف كارش"

لين اطالعات مي گرديد ، عضو توظيف ودست مي رفت و اين امر موجب خشم مسئو
 متوجه شود  شده"تربيتي"شده را قسمي جزائي مي ساخت كه از يك جانب تنبيه 

ها مختل نسازد ، و از ين كاريفي سپرده شده اش را با چنكه در آينده وظيفه اپرات
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جانبي ديگر جزاء دادن پر سر و صداي وي زمينه خوبي براي تحكيم هويتش به مثابه 
  . يك زنداني راستين درميان ساير محبوسين گردد

 جرم وي ي شد و اداره زندان در برابر اين جزائي نم"خالف كار"هرگاه  خادي 
 قرار مي گرفت  هم سلولي هايشصورت مورد شك سايرچشم پوشي مي كرد ، در آن 

عمدتاً روي همين منظور، خادي ها و همكاران مخفي و نيمه مخفي اطالعات زندان  . 
گپ هاي ناروا ، كنايه ها ؛ حتا  تمسخر و حرف زشت زندانيان را با شكيبائي مختص 
به حرفه اطالعاتي خود  تحمل مي كردند و از برخورد فزيكي با زنداني اجتناب مي 

 در شانة  دند ، تا مانعي در كار و بار اطالعاتي آنها رخ ندهد و موقعيت حاصل شدورزي
  .  نگردند ء دستخوش تغيير  نگردد و در موارد مشخص هم افشاميان زندانيان

  

   ) :"1بالك"(  زندانيان سمت شرقي "تفريح "  نگاهي گذرا به - 3
                

 گذشته ، بربقاياي سياهي در سپيده دم چيره        ذرات نور گرم آفتاب كه بر روال
 كه برودت  شب هاي سرد -شده بودند ؛ به آهستگي از باالي ديوار هاي سنگي زندان 
ه ، بر روي خاك  عبور نمود- سنبله ، مقداري از گرماي روز گذشته را از آنها ربوده بود 

وف در حال  وآهن پوش ساير بالك هاي آن زندان مخ"1بالك"و ريگ صحن  جنوبي 
  .د ، تا در ستيز هميشگي با سردي ؛ همچنان پيروزي را از آن خود سازند ن بودتابيدن

 ساعت چند صبح  بود كه صداي چرخش خشك كليد درگوش قفل نمي دانم 
بار ديگر آواز زننده  قفل و دروازه ، كه فاصله . بزرگ و سنگين پنجره دهليز  پيچيد 

شست  گوش ما  نة  متر بود ؛ چون پتكي آتشين بر پرديم و نآن تا اتاق ما  تقريباً سه
 سرباز آمد كه اتاق نوكريوال را باز نمايد ": يكي از آندو جوان  گفت  . داد و ما را تكان

 دروازه پنجره را باز كرد  ،غالم علي سرباز .  "... ، تا آب جوش را به اتاقها تقسيم كند 
.  نمود تا به اتاق ها آبجوش توزيع نمايد م باز دروازه اتاق نوكريوال را هدر پي آن. 

. لحظه اي بعد صداي بسته شدن پنجره دهليز با همان شدت قبلي به گوش رسيد 
 اگر نوكريوال از طرف باال آب آوردن را شروع كند ، دو ": گفت  "جوان خنده روي"

ازده دقيقه نيم ساعت بعد نوبت ما مي رسد ، اگر از اتاق ما شروع كند شايد ده يا دو
اگر آبگرمي من نمي بود  حالي مجبور بوديم براي . بعدتر براي ما آبجوش بياورد 

استاد صديق كه شوخ طبع و طنز گوي بود در جواب وي  . "آبجوش انتظار بكشيم 
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آن جوان خادي از آن روز . ي ما  و ناراحتي وي گرديد  اچيزي گفت كه سبب خنده 
  . ل قرار گرفت به بعد با استاد صديق در تقاب

: دركدام ساعت روز بود كه سرباز، اسم  نوكريوال را گرفته  گفت  ه خاطر ندارم ب
بار صداي  باز شدن دروازه سلول   اين . "!  دروازه اتاق ها را باز كن وقت تفريح است "

فكر مي شد  اين صدا ها انعكاس برخورد چرخ . ها يكي پي ديگر در دهليز پيچيد 
.  است كه بر روي آهن چادرهاي شكسته و ريخته درحال حركت اند تانكهاي جنگي

 "! ينه ، حالي نوبت تفريح ما رسيد آماده رفتن شويد  اِ": يكي از آن دو جوان گفت 
را به پا كردند تا در صحن زندان بدوند و يا به سرعت راه  ، كرمچ هاي شان آن دو
كه دروازه سلول ما باز شد ،  ه مجرديماهم پاپوش هاي خود را به پا كرديم ، ب. بروند 

صداي هاي . دفعتاً انعكاس سر و صداي اسيران كه در دهليز پيچيده بود ، بيشتر شد 
 جوالن ء فضا دريكباره گيه خفه شده زندانيان ، در درون دخمه هاي پوشيده ، ب

 يافته بودند ، تو گويي نواي سبز زندگي از گورستان خاموش نمناك و سيه برخاسته
  80حدود . است ، به زودي فضاي محدود دهليز را حجم انسان هاي در بند ، پر كرد 

جانب پنجره به ه در حاليكه  چيز هايي مي گفتند ب. نفر هريك با ديگري گپ مي زد 
زندانيان رنجور و دردمند بي صبرانه منتظر بودند سرباز . آهستگي در حركت بودند 

ن  باز كند ، تا آنان براي مدتي در زير آسمان پهناور و  پنجره را برايشاةبيايد و درواز
 از هواي  بمانند و-رواز بودند  كه پرندگان با خيال راحت در پهنه اي آن به پ-نيلگون 

 فراخ  آن اعمار شده ة  كه  زندان مخوف در دامن-شفاف كوه هاي چكري و خرد كابل 
ام سربازان در سراسر زندان ؛ حتا تم.   تنفس كنند و  احساس زنده بودن نمايند -بود 

نيم دقيقه پيشتر از وقت معينه نمي خواستند دروازه سلول ها را براي  بيرون برآمدن 
برخي از مزدوران سرفروخته مي دانستند  كه . باز نمايند ) خاطر تفريح ه ب( زندانيان 

سيار ناراحت كاستن و بريدن از زمان تفريح ، زندانيان هيجاني ، مضطرب و دلتنگ را ب
ديرتر از وقت معينه بيايند و ) يا بيشتر( مي كوشيدند چهار يا پنج دقيقه . مي سازد 

در چنين صورتي آن بخش از زندانيان مبارز ، جسور و معترض . دروازه را باز نمايند 
سربازان سر فروخته يا به زشتي . به اين غفلت و تعلل مزدوران  اعتراض مي كردند 

و يا بهانه  .  كه با عكس العمل زندانيان مواجه مي شدنددادند را ميجواب معترضين 
ناراحتي زندانيان   اين ناكسان از ،حالدر هر. ز كردن دروازه مي آوردند اي براي دير با

  . به لذتي كه خواهانش بودند ؛ دست مي يافتند
. ز كرد وقت معينه كه فرارسيد ، غالم علي از اتاقش برآمد و دروازه پنجره را با

بعد از طي زينه هاي منزل سوم و دوم ، به امر سرباز . زندانيان يك يك خارج شدند 

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

112 

طرف جنوب ، از ه طرف دست چپ پيچيدند ، و رخ به در چهار راه  دهليز منزل اول ب
بست زندانيان اعدامي از آن تداعي مي   كه بوي  بند و- " اتاق كنفرانس ها "برابر 
اثرات نامطبوع و . ناخته و نفرت زجر دهنده گذشتند  با نوعي هراس ناش- شد 

در واقع امر دقايقي . ناخوشايند اين اتاق باالي زندانيان تا دقايقي چند باقي مي ماند 
از تفريح و هوا خوري آنان با فكركردن و انديشيدن به اعدام هاي همزنجيران شان 

منحوس عبورمي كردند ، و در هنگام باز گشت هم از برابر اين اتاق . سپري  مي شد 
جريان لرزاننده و حمله غافلگيرانه جالدان .  مي شدند حالت قبليباز هم ، دچار همان 

به همزنجيران شان ، الچك زدن به دست هاي آنان از پشت  و انداختن كاله مرگ بر 
 ، در ) عبور از برابر آن بازگشت وهنگام(  " اتاق كنفرانس ها "سر آنان ، در همين 

 ناشي از تداعي اتفاقات  اندوه عظيمبا همين تأثر و.  تداعي مي شد زندانيانهان اذ
توگوئي . گر به دخمه هاي دربسته و نيمه تاريك  بر مي گشتند يدرون اين  اتاق ؛ بارد

رفت و برگشت اسيران از برابر اتاق مرگ را مشاورين روسي بر مبناي پالن  فرسايش 
مدت  تنظيم كرده بودند ؛ زيرا  كه روانشناسي زنداني را تدريجي روان زنداني در دراز 

 بهتر از مزدوران خادي شان كاويده بودند تند و روان زنداني را هزاران باردانس علماً مي
  . درستي آگاهي داشتند ه  و از فعل و انفعاالت ، كنش ها و واكنش هاي رواني وي ب،

زندانيان كه درامتداد شب و . يم  رو به جنوب دهليز بيرون شدةسرانجام از درواز
 اكسيژن مواجه بودند ، هر كدام ي در درون سلول هاي دربسته و دم كرده با كم- روز 

 شفاف از محيط  نگريسته با نفس هاي عميق به جذب هوايبه جانب آسمان الژوردين
 در درون سلول هاي دربسته  - درازناي شب و روز  ، و دفع انيدريد كربنيك ي كه در

  .دم كرده و نمناك و متعفن تنفس كرده بودند ؛ پرداختند و 
دويد ؛ كسي به ورزش مورد عالقه اش مشغول شد ؛ كسي با مي كسي 

قدم زدن  ه طرف ميدان به جانب ديگر آن ب همزنجيرش در حال صحبت از يك
پرداخت ؛ با شماري از زندانيان كه بعد از يك سال ويا بيشتر آنان را  نديده بودم ، 

ثل معلم صاحب قادر كه مردي بود سنگين ، مؤدب و با نزاكت و عارف جان مصور م
.  به صحبت پرداختم ،كه جواني بود هنرمند و بسيار مؤدب ، با احترام و مهربان 

ناتور (  خود رفيق فضل الهي ةوبسدر هاي سازمان مناصحبت هايي هم با يك تن از ك
  .داشتم ) رحماني
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  :  داكتر روستار تره كي   آشنائي با آقاي- 4
  

 كه در -كسي استاد روستار تره كي را .  در جريان تفريح  مشغول ورزش بودم 
متوجه شدم دو سه نفر دورش جمع شده .  نشانم داد -چند متري ما  حضور داشت 

جوان خنده " ش ادو تن ازشنوندگان. با اشتياق به حرف هايش گوش مي دهند 
به جانبي كه حلقه گفتگوي آنان . سومي را نشناختم . ود و هارون رفيق اش ، ب "روي

 ، مرا به استاد " احترام" و"صميميت" با  "جوان خنده روي". داير شده بود ، رفتم 
ه را در اذهان ساير زندانيان ب من معرفي كرد ، تا موقعيت اشه تره كي و استاد را ب

من و استاد روستار تره كي . مثابه يك جهادي راستين و مؤدب بيشتر تثبيت نمايد 
همچنان درروز ، ) هنگام تماشاي تلويزيون ( در آن روز و روز هاي  بعدي در دهليز 

، تجاوز روس ها به  هاي تفريح با همديگر گپ و گفت هايي روي مسايل سياسي
وي را مردي يافتم  با تمكين و . افغانستان و بسا مسايل ملي و بين المللي داشتيم 

در اوايل آشنايي . داشت ي درخور ستايش  اه باالي مسايل حقوقي احاطهان ، كمهرب
بعد ها كه صميمي .  روي مسايل ملي و بين الملي تمركز تعارفي داشت نظرات ما

در رابطه با قضاياي جاري . شده بوديم و در جريان بحث عمق مسايل را باز مي كرديم 
 و صحبت ،اد هاي سر بلند مي كرد  اختالفاتي تبارز مي نمود و تض،وقت در كشور آن

 مشكل بررسي ايشان در زمينه باور. هاي ما را براي لحظاتي چند مكدر مي ساخت 
 لنينيزم  به گونه اي بود كه مي - به امر ماركسيسم " دموكراتيك خلق " باند

پنداشت اين ها كمونيست واقعي اند  و مي خواهند مطابق آن در افغانستان كمونيزم 
روزي ]  1[ه نمايند و ملت مسلمان افغانستان هيچگاهي كمونيزم را نمي پذيرد را پياد

از من خواست تا در  ) "1بالك"دم زدن در صحن حين ق( درجريان بحث و گفتگو 
در روز ديگر . صحبت هايم از كمونيزم نامي نبرم كه براي مردم قابل پذيرش نيست 

داخل زندان باال گرفته بود ، استاد در جريان قدم زدن ، صحبت پيرامون مبارزه در 
 من در هر بالكي كه بودم ، چه در داخل ": گفت چنين   با نوع تبختر استادانهروستار

سلول ، چه در هنگام تفريح در رابطه با مسايل سياسي و تجاوز شوروي به افغانستان 
ول  نقل به ق[ "براي زندانيان صحبت مي كردم و به سواالت شان جواب مي دادم 

جوان خنده " طرفي گشتاند كهه ش را ب ابعد از پايان  جمله فوق روي. ] مستقيم 
: آنگاه  اشاره به آنها  كرده گفت  .  و رفيق اش هارون  در حال قدم زدن بودند  "روي
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 اينها ، همين دونفر جوان مجاهد و يكي دوتن ديگر، در هر تفريح  مي آيند و از من "
جواب آنان مي ه من ب.  سياسي افغانستان و جهاد مي نمايند سواالتي در مورد  مسايل

شما خود هر روز در وقت تفريح مي بينيد كه من براي اين جوانان مجاهد . پردازم 
كارسياسي با زندانيان ( از آنجا كه كنايه ) . نقل قول به مفهوم  ( "تبليغ ميكنم 

را متوجه طيف چپ  درون از جانب استاد روستار تره كي )  مجاهد در وقت تفريح 
 شما كمونيست ها  در هنگام تفريح و در "زندان و شخص خود تلقي كردم ، كه گويا 

 نداريد و ما  شدهدرون سلول ها كدام تماس و يا تبليغي در ميان مجاهدين زنداني
 بيدرنگ   .] 2  [" ؟ ! ته ايمـدر آميخ استادان پوهنتون هستيم كه با  زندانيان مجاهد

 شما در  ! داكتر صاحب":  گفتم  با صميميتداكتر تره كي را مخاطب ساختهآقاي 
 وي بعد از شنيدن اين جمله با تعجبي آميخته با ."حالت تجريد نامرئي قرار داريد 

 ": به پاسخ اش گفتم  . " آقاي توخي تجريد نامرئي يعني چه ؟ ": سرزنش پرسيد 
نيستيد در ميان زندانيان كار تبليغي شما درهيچ سلول همچنان هنگام تفريح  قادر 

اطالعات زندان كه بيشتر متوجه زندانيان سرشناس و داراي هويت سياسي . نمائيد 
شمارا در تمام سلول ها و در هنگام تفريح  درحالت ، مشخص در ميان مردم مي باشد 

وي با .  "... محاصره قرار داده  كه نتوانيد با زندانيان صحبت سياسي و تبليغي نمائيد 
 نمي بينيد كه من با  ؛ مگر شما  خودتان": د يناراحتي و شتاب حرفم را بريده  پرس

كه يكي آن از ) حين اداي جمله به آن دو خادي هم اتاقي ما اشاره كرد  ( آن دو
مجاهدين اندراب است و ديگرش از حزب اسالمي ، تماس دارم و در هر تفريح  به 

براي  . "گويم و مسايل را برايشان روشن مي سازمسواالت سياسي آنها جواب مي 
بنابرآن با لحن ماليم كه به غرور . بدهم  توضيح بيشتر  الزم بودآقاي داكتر تره كي

   :علمي استاد حقوق بر نخورد گفتم
يد از مجاهدين اندراب است  او مجاهد نبوده ؛ ئگو   آن جواني كه شما مي« 

.  شناسائي شده اش را به  چنگ خاد انداخت ة حلق. بلكه  از عوامل خاد مي باشد 
وبه اش اعدام و قيد س ساير اعضاي حلقه من ،خودش يكي دوسال قيد گرفت

 اينها "متعاقب آن هارون عيني را هم برايش معرفي كرده اضافه كردم  . "بلندگرفتند 
جا كه اين. هر دو هم اتاقي ما مي باشند ، شما مي توانيد در مورد آنان تحقيق كنيد 

ولت مزدور مي باشد ، تمام حيطه قدرت و صالحيت عام وتام و بدون دغدغه خاطر د
لين زندان تالش دارند ومسئو.  در زير ذره بين قرار داده است دشمنان خود را

ي دولت را  با شيوه هاي مختلف  به جانب  دولت بكشانند ، در ادشمنان زنداني شده 
شما و يا من و يا امثال ما اين مردمان شجاع ؛ چنين صورتي  چطور مي گذارند كه  
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اما ساده دل را در تقابل و دشمني دايمي با آنها قرار بدهيم و از نيروي شان بر ضد 
 در نوبت تفريح به شماري از خادي هاي مخفي رسآنان استفاده نمائيم ، از اين ديد

شيره نيروي فكري خود وظيفه مي دهند تا دور و بر شما قرار گرفته با سواالت خود 
تانرا بمكند و آنرا  ضايع سازند ودر ضمن اگر شما در حين صحبت كدام مسئله نا 

ند ـات گزارش بدهـ آنرا به اطالع ،گفته را  خود آگاه و يا نا خود آگاه بر زبان بياوريد
  . » ...ن را بايد از دوست تفكيك كرد ، آنگاه در ميان مردم كار سياسي نمود ـدشم... 

ي داكتر تره كي كه از اين ترفند خاد در ميان زندان آگاهي قبلي نداشت ،  آقا
  :  چنين گفت  و فروتني ،حيرت زده شده با صداقت و يكرنگي

 از اين مسايل  . كدام كارسازماني نداشتيم ها ما كه درگذشته ها مثل شماال و«
نين افراد را براي من فاً  بعد از اين چـاي تان لطـا و رفقـي نداريم ، شمـدام اطالعـك

  »... معرفي كنيد 
  

  ! : "آفتاب رخ " اعتصاب به خاطر  انتقال به سلول -5
  

سردي مي رفت ، دروازه ه در يكي از روز هاي  آخر ماه سنبله كه هوا رو ب
 ": را مخاطب ساخته  گفت  "جوان خنده روي" اتاق مارا  سرباز غالم علي باز كرد و

ر دور لبان ب از شنيدن صداي سرباز لبخند نامحسوسي "! ش زود با! كااليته جمع كو 
وي  بيدرنگ به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه مختصرش . آن جوان خادي نشست 

چنين بعد از آن كه آماده رفتن از سلول شد ، به خنده به رفيق اش هارون . پرداخت 
ته احوال  جوري ات  تان رفة بخير توهم خالص مي شوي اگر توانستم به خان": گفت 

 تشكر ضرور نيست به ": هارون با ناراحتي در جوابش گفت  . "دهم  را به آنها مي
بعداً  از هم اتاقي ها خدا  . "آنها خبرم را درهمين جا مي گيرند .  ما بروي ةخان

  .حافظي كرده  سلول را ترك گفت  
لول هاي س. سردي مي رفت ه  روز هاي آخر اين ماه هوا از طرف شب رو ب

 باز مي شد ، از "1 بالك "طرف صحن شماليه مقابل كه دريچه گك هاي آهني اش ب
طرف شب با وزيدن باد هاي سرد دامنه كوه ،  ديوار هاي قطور و ميله هاي آهني ، 

سردي مي گذاشت ؛ چناني كه ه همچنان سطح و سقف كانكريتي اين سلول ها رو ب
در درون هر سلول .  بالك باقي مي ماند اين سردي تا مدتي از روز در اين سمت

دروازه آهني آن  . طرف داخل تشناب باز مي شد ه  آن بةتشناب وجود داشت كه درواز
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هر دو دروازه آهني ؛ حتا در گرماي ماه . درست مانند دروازه سلول قطور و ضخيم بود 
كه  سميق. اين دروازه ها ، سلول هاي سرد را  سردتر مي ساختند . اسد سرد بود 

 "2بالك "و " 1 بالك"سردترين قسمت زندان كوته قفلي هاي": زندانيان مي گفتند 
تشناب هاي سمت شرقي هم  ) . كه از آنهم سردتر، سمت شمالي آن بود  ( "است 

و سرد تر از آن آبي بود كه از مجراي نل هاي داخل ديوار هاي  . بسيار سرد بودند 
ما زماني كه . اخل تشناب ها  جريان مي يافت ده نهايت سرد زندان عبور كرده ب

كرديم ، يك چاينك حلبي  نوكريوال مي شديم و آبجوش را براي اتاق ها تقسيم مي
 شود " زهر شكن"داخل سطل آب سرد مخلوط مي كرديم تا اگر اندكي ه آبجوش را ب

، آنگاه با همان يك سطل آب خود را مي شستيم و به سرعت از تشناب بيرون مي 
اين .  خود را گرم مي ساختيم ة شدت يخ كرده  بديم و با آشاميدن چاي داغ  تنِش

زندانيان هر اتاق  زماني كه نوكريوال  مي شدند ، .  بار ميسر بود  دو تنها در يك ماه 
هر زنداني  داخل سلول نوكريوال يك چاينك  حلبي آب گرم  به اصطالح استحقاق 

 يا آنرا با آب سرد مخلوط كرده لباس هايش را داشت  تا خودش را شستشو دهد ، و
  .بشويد 

 آب تشناب سرد مي شد ، من پيش و هواي داخل سلول كه سرد ماه هاي  در
از جان شستن يك گيالس چاي شيرين مي نوشيدم و چند دانه شيريني را هم با 

مي جويدم ] شستن تن و بدن [  جان شستن داخل تشناب برده آنرا در هنگامه خود ب
 در زير شاور آب.  آن اندكي از سردي طاقت فرساي آب بكاهد ة ، تا حرارت توليد شد

 عجيبي سر و روي با سرعتو بعد  توانستم  ثانيه توقف مي 15 سرد ، حد اكثر بسيار
 تمام تن  )چون برق گرفته ها ( بعد از ده يا پانزده ثانيه . و شانه هايم را  مي شستم 

  .  د لرزه  مي افتاه و بدنم ب
هاي سمت  كه درسلول  براي زندانيانيبه بعد ماه ميزان  از تحمل سردي

 بخصوص براي مردان مسن و ؛ زنداني بودند ، بسيار دشوار بود "1بالك"شمالي 
  . مصاب بودند ) نفس تنگي  ( " استما برانشيل "مريض و زندانياني كه به مرض 

را از پنجره چپ به اينجا انتقال طوري كه قبالً هم تذكار داده شد ، زماني كه ما
از آن .  را در سلول مقابل اتاق ما زنداني ساختند قبيندادند ، جبران صاحب و آقاي ح

جايي كه اين  سلول  مانند سلول ما به پنجره دهليز و چوك زينه منزل اول و دوم  
 مي داخل دهليزه  هر دو منزل  بة  هواي بسيار سردي كه از رهرو وزين ،نزديك بود

 از  ظاهراً . سرد تر مي ساخت ي آن دهليز اين اتاق  را نسبت به ساير اتاق ها ،آمد
 از سرباز خواسته  ،نشيل بودا كه مصاب به نوعي استمابرقبين ح همين سبب آقاي 
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 " خيال داشت با. سرباز حرفش را نپذيرفته بود . بود كه وي را به اتاق ما تبديل نمايد 
از ( ... ) آقاي .  خواست اش را بر قومنداني تحميل كند " مدتاعتصاب غذايي كوتاه 

هر  قبين ح": من چنين گفت ه زندانيان آن اتاق در هنگام تفريح  به آهستگي ب
ش را نپذيرفته مي  اسرباز خواست. مي خواهد به اتاق شما بيايد  طوري كه شده

او را به اتاق شما تبديل  قومنداني را وادارد كه   ،خواهد با تهديد به اعتصاب غذايي
 نقص دارد ، نپذيرفت ، اگر شما برايش تما برايش گفتيم كه اعتصاب براي. نمايد 

ساعت شش عصر ه ب) . نقل به مفهوم  ( "يد شايد از فكر اعتصاب منصرف شود ئبگو
 بنا بر توصيه هم اتاقي وي و  ها براي تماشاي تلويزيون باز شد ، منة اتاقكه درواز

:  را مخاطب ساخته گفتم وي  آقاي حقبين داشتم ، آمدن كه خود در بارةمالحظاتي
 اين  .خواهي  دست به اعتصاب غذايي بزني خاطر آمدن به اتاق ما ميه  شنيده ام ب"

 كه درچنين مواقع با هيجان جمالت حقبين آقاي  ."ت شديداً ضرر دارد  ابراي صحت
 ": گفت چنين در جوابم  ،بات برساند تا محق بودن اش را به اثرا اداء مي كرد  اش

 خارج  ؛ حتا براي دو ، سه ساعت كشور هايدر. من براي مدت كم اعتصاب مي نمايم 
از استدالل اش استنباط كردم كه گفتة هم اتاقي .  "  !هم اعتصاب غذايي مي نمايند

 از.  درست است " ... مي خواهد به اتاق شما بيايد هر طوري كه شدهحقبين "اش 
اعتصاب ، يا درجريان اعتصاب  وي را  اينكه وي چند ساعت اعتصاب كرد ، يا درآغاز
 هم اتاقي رت ،درهر صو. خاطر ندارم ه به قومنداني بردند ويا اصالً نبردند ، چيزي ب

  .  كه خواست وي پذيرفته مي شود پيشگويي مي كرد( ... ) اش 
 كردند و  به سرباز امر دادند رحم)  گويا ( به حالش ، جالدان استعمارامـسرانج

را بر   اسباب و اثاثيه اشقبينآقاي ح. بدهد قال ـانت آفتاب رخ  اقـ را به اتكه وي
، و به آرزويش  جابجا كرد) " جوان خنده روي" جاي قبلي( چپركت  اولروي طبقه

     ! ... كه آمدن به اتاق ما بود ، دست يافت
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  مائو تسه دون نقد يك رفيق اخگري از - 6
  : ومطلبي درمورد انورخوجه     
  

دور ه كاروان عمر زندانيان آزاديخواه ، بنابر حكم آزادي ؛ چون اسپ نيرومندي ب
 از خون را به  زنگارين و پرمي چرخيد و ظروف  بسته در چرخهايد خون خودش هاَر

ي افته نهال آزادي مي ريخت ؛ تا نهال تازه پا گراي  ريشه جوي هر رگ و مويرگ
  .آزادي را به ثمر برساند  

و يا در كدام  بالك ، ، اگر در گوشه اي از زندان ، در دهليز و يا دركدام طبقه 
هاي زندان ،  ، در ساير زواياي زندان ، در ساير سلول آرامشي ظاهري مشاهده مي شد

نت ،  خياجنايت وتوطئه و دسيسه ،  درياي از ،در ساير دهليز ها و بالك هاي زندان 
 ، كه لنگر كشتي بي سكان و خونين زندگي زندانيان را  فاجعه در تالطم بودمصيبت و

 در گذرُكـند و سكوت سنگين و اضطراب  مي شود گفت كه.مي كند و با خود مي برد 
 تك تك از اين ة گونه  را ب"خطة جنت نظير"آور هر هفته ، چند فرزند آزاديخواه اين 

، به بهانه اي تبديلي به اين اتاق و آن   بالك و آن بالك و آن سلول ؛ از اين سلول
جاي "بيرون مي كردند و به  يئ و يا جزا،اتاق و يا تحقيق دوباره در خاد صدارت 

 مي كردند ، تا  بلند پروازشپرشور هر يك را زير بال سر  و . مي بردند"نامعلوم
  . آزادي نيفتند   بلند به خيال پرواز در آسمانانديگر

 ؛ همچنان حيرت زده ، گاهي "1بالك"انيان دهليز سمت شرقي منزل سوم زند
ه تندي طرف مرگ كه به  از آنان فرار مي كرد ، زماني ب با شتابكه سوي زندگيه ب

 اتاق  ة در اين ميان  بعضاً فضاي پوشيد. سوي شان نزديك مي شد ؛ مي نگريستند 
وقت كشور  مون اوضاع جاري آنسر و صدا ها و جر و بحث هايي پيرا به جوش آمده 

 ايدئولوژيك  بلند مي شد ، كه اين در واقع نشانه اي از زندگي -و بسا مسايل سياسي 
را  هر هم سلولي نقطه نظر و جايگاه سياسي اش. در آن تابوت و حشتزاي مرگ بود 

همچنان در رابطه با مسايل . داشت   منطقه و جهان ابراز مي،در قبال قضاياي كشور 
 و خط مشي سياسي احزاب و سازمان هاي داخل و  ،اسي تئوريك و ايدئولوژيكسي

 و به پيچ و تاب مي رسيد  ،گذاشت خارج كشور ، مطالب گفته و ناگفته پا به ميان مي
 در همين -روزي .  تمامي نداشت  چنين بحث ها. و يا به بن بست مي انجاميد . 

متقابل رفيقانه ميان ما برقرار بود ، كه احترام ،   بين من و استاد دوست -سلول 
پيش از آغاز سخن پيرامون بحث ، الزم است در رابطه با استاد . بحثي درگرفت 
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و اعدامي هاي قهرمان اين سازمان بايد چند ) اخگر ( وبه اش سدوست و سازمان من
. ازمان اخگر بود  سةاستاد دوست يك تن ازشخصيت هاي برجست: سطري بنويسم 

صرفاً با توضيح مختصر . متن اين نگاشته نمي گنجد  در"سازمان اخگر"يخچه بيان تار
  : در زمينه  مي توان بسنده كرد 

  از هم پاشيد ، محافل اي-  به اثر يك توطئه -زماني كه جريان دموكراتيك نوين
زير نام هايي عرض  ور كردهـكه در ساختارآن دستي داشتند ، خود شانرا جمع و ج

 به رهبري زنده ياد  داكتر " گروه انقالبي خلقهاي افغانستان " كه ود كردند ،ـوج
 كه سنگر داغ مبارزه را لحظه اي ترك نكرد و در راه آرمان وااليش از - فيض احمد

گروه ديگري با انشعاب از همين بعداً .  يكي از آنها بود - جسم و جان مايه گذاشت 
زه براي ايجاد حزب كمونيست سازمان مبار" جدا شد و بنام 1356گروه درسال 

اين سازمان بعداً دچار انحراف ايدئولوژيك .  به ميدان پرخطر مبارزه پا نهاد "افغانستان
   ."اخگر" سازمان نشريه اي داشت بنام.  انورخوجه گرديد " دگمارويزيونيسم"سياسي

يت  ـ حاكمة  آن در دورةتـدر هاي برجسا كاتأسف كه اعضاي رهبري و شماري ازب
  جالد امين"كام"طي دسيسه اي به چنگ )  1358 عقرب سال 8(  ببرك - تره كي 
 ةبقيه اعضاي سازمان همچنان به مبارز] .  بعداً به آن خواهم پرداخت كه[ افتادند 

چند تن از آنان در  . تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي تداوم بخشيدند ةشان در دور
 ماه سپري 8 متجاوز روسي در كشور مدت  كه از حضور نظامي نيروي -  1359سال 

كه استاد دوست جزء همين دستگير شدگان بود ،  دستگير و زنداني  شدند - شده بود 
شماري از عناصر پرچمي  عضو اگسا و كام  خزيده در درون اين سازمان كه زنداني  .

 از مبارزه بر عليه تجاوز "اخگري هايي نادم و پشيمان" شده بودند ، در نقش 
سوسيال امپرياليزم روس ابراز ندامت نمودند ، و در راديو تلويزيون دولت پوشالي 

ئيد قرار دادند و به نقد از أت اينان تجاوز شوروي به افغانستان را مورد. مصاحبه كردند 
خط مشي سازمان شان پرداختند ؛ مگر اين مبارز با شهامت و شكيبا كه از مريضي 

 مانده برضد دشمن در  باقيماني اش استوار و پايدارجسمي رنج مي برد ، درخط ساز
  و از كساني كه به دشمن پيوسته بودند ،زندان هم به مبارزه اش دليرانه ادامه مي داد

 داشت  افراد چپ انقالبي  برخورد بسيار صميمانه و گرموي با تمام.  عميقاً متنفر بود ،
گرمي برخورد مي كرد ؛ اما در ه  از طيف هاي مختلف ب؛ همچنان با ساير زندانيان

، كه به همين سبب همواره زير نظر  برخورد با دژخيمان زندان قاطع  و استوار بود
تا جايي كه معلومات . سپري كرد  "1بالك" داشت ، چنانچه مدتي از قيدش را درقرار
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) نه درشكل جماعت و نه در شكل فردي ( دارم اين مبارز در هيچ سلولي به نماز 
  .ته بود نپرداخ

 ضمن جر و بحث ، از رفيق مائو تسه دون باخشم به انتقاد دوست استاد 
  : پرداخت و  نقطه ديدش را در مورد وي چنين بيان كرد 

 اش ، تضاد بين  " تضاد هاي درون خلق "مائوتسه دون  خاينانه در كتاب « 
ه نقل ب( » ...  تضاد هاي درون خلق خوانده است ة بورژوازي  و پرولتاريا را  از جمل

 نداشتيم ، تا ياز آنجايي به اثر رفيق مائو در زندان دسترس) قول مستقيم از وي 
النه گفتگو صورت گيرد ، الجرم از رد نقد وي حول و حوش ومسئوش پيرامون نقد

 من چنين چيزي را در ": تضاد هاي درون خلق  منصرف شده  فقط با همين جمله 
 در مورد مائو "خاينانه"از كاربرد كلمه .  اكتفا نمودم " خاطر ندارمه متن اين اثر  ب

 استاد را  ،تسه دون آنهم از زبان يك فرد انقالبي شناخته شده ، دچار ناراحتي شده
  : رفيقانه  مخاطب ساخته چنين گفتم  

  انور خوجه تا زماني كه  رفيق مائو حيات داشت خيلي هم با وي  ! استاد«
 همچنان درمحافل ديپلماتيك ، مجالس سياسي داخل چين نزديك بود و درمحافل و

  ،بعد از بروز رويزيونيزم و خيانت خروشف. اروپا ازوي ستايش و تمجيد مي كرد 
مي و رسميت بخشيدن انقالب جهاني و تحريف سوسياليزم عل به امرءسوسلوف و شركا

 بار پنج اصل فاجعهب كمونيست شوروي و اتكا به ز حةبرنام رويزيونيزم در
بين نظام هايي داراي ساختار هاي  ( " همزيستي مسالمت آميز " [رويزيونيستي 

بين بلوك سوسياليستي و  ( " مبارزه اقتصادي مسالمت آميز"؛ ) سياسي مختلف 
قدرت حاكمه از ه پارلمانتاريزم رسيدن ب ( " گذار مسالمت آميز "؛  )امپرياليستي 

تغيير دولت  ( " دولت عموم خلق "؛ ) لمان طريق كسب بيشترين  رأي وكالء در پار
نفي حزب طبقه  ( " حزب تمام مردم "ديكتاتوري پرولتاريا به دولت مجموع خلق  و 

حزب كار آلباني به رهبري وي چند سال ) ] كارگر و تبديل آن به حزب تمام طبقات 
... همدوش حزب كمونيست چين و مائوتسه دون بر ضد رويزيونيزم و امپرياليزم و 

ران ـمبارزه كرد ، چه شد كه چند روز از مرگ  پيشواي انقالب چين و يكي از رهب
ابي ـت و كتـرار گرفـ ق تسه دونوـد مائـته بود كه بر ضـان نگذشـاي جهـاريـپرولت

 و وي اظهار داشت كه  انديشه مائو وجود  ندارد. " امپرياليزم و انقالب "به نامنوشت 
    »! يكبارگي چنين تغيير جهت داد ؟ه وقوع پيوست كه به اقي بدر چند روز چه اتف . ...

 خاموشيي كه ظاهراً نشانگر بي( كامالً بياد دارم كه استاد  خاموشي اختيار كرد  
از وي خواستم كه ) .  مورد بودن  بحث را به نمايش مي گذاشت عالقگي اش به بي
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بيدرنگ به سخن آغاز . مايد را خود پرسشگر ارائه نگر بگذارد جواب اين سوال  پرسش
  :  كرده ابراز داشتم 

 كه  ذهنم را همين پرسش اذيت  بود استاد جان اميد ناراحت نشوي از  مدتها«
 يكي دوسال ، من انور خواجه  درجه يي180مي كرده ، سرانجام  در مورد چرخش 

بي  زماني كه حزب انقال"بعد از مرگ مائو تسه دون به اين فكر اندر شده بودم 
ن حزب ،  به حزب بورژوازي ودره ي بورژوازي باشوروي توسط عناصر نفوذ كرده 

 و مورد نقد  .امپرياليستي استحاله كرد و ارتداد  رهبران خاين شوروي مسجل شد
حزب كمونست اتحادشوروي از انورخوجه كه پيوند ] *[رهبران چين قرار گرفت 

، خواست تا در پهلوي حزب كمونيست با آن حزب داشت ) انترناسيوناليستي(ارگانيك 
  و اتفاقاتي كه در آن كشور و در ميان حزب و چينچين قرار گرفته  از اوضاع سياسي 

 اطالع )شوروي ("حزب برادر بزرگ"گيرد به احزاب برادر ، در رأس  صورت مي... 
  انور خوجه به، انترناسيوناليستي ةبنا بر همين به اصطالح وظيف. ]  ب-  2 [دهد

  درجه يك رويزيونيزمن پرداخته خودش را دشمنعريف و ستايش از مائو تسه دوت
كشور  و شخص مائو تسه دون نزديك  و به حزب كمونيست آن. شوروي  نشان داد 

كشور درچين از آزادي هاي در خور توجه برخوردار بود كه ساير  سفارت آن. شد 
.  به آن غبطه مي خوردند   پيرو خط رويزيونيستي شوروي"سوسيالستي"كشور هاي 

ه آنگاه  ب.  ماموريت انور خوجه نيز به پايان رسيد ،زمانيكه  مائو تسه دون  وفات نمود 
مثابه رجل  سياسيي كه با حزب كمونيست چين و شخص مائو تسه دون نزديك بود 
و از يك سلسله وقايع داخل چين و درون حزب كمونيست چين اطالع داشت ، شروع 

؛ همچنان  ...  وي" كيش شخصيت " انديشه مائوتسه دون  و به نقد از كرد به نفي
  ] 3[» .وي را رويزيونيست خواند 

   :نمودم در اخير اضافه 
  

  
در كشور ما زنده ياد اكرم ياري  نخستين كمونيستي بود كه با مطالعه دقيق ] *[

رهبران اسناد و اخبار منتشر شده از حزب كمونيست شوروي ، پي به رويزيونيزم 
نقل از دو تن كه . خاين آن كشور برده آنرا برمال كرد و بر ضد آن موضع فعال گرفت 

يكي آن با وي خيلي ها نزديك بود و ديگرش كه نسبت خوني با من دارد و از شنونده 
   ]. ...هاي با حوصله و مورد توجه اين مرد مبارز بود 
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ه ـيكبارگي رهبر الباني ، چ چرخـش غير از اين  براي حل معـضله ه   استاد ب«
  . » افغانستان مطرح كرد ؟  ونيستيـ پيش جنبش كم توان مي  ديگري را  راه

 بعد از پايان صحبتم ، باز هم در زمينه  چيزي نگفت و سكوت با تأسف كه استاد
بود كه رفيق  موضوع اي كه بايد تذكر داد اين. را نسبت به حرف زدن ترجيح داد 

خودش و يا در ة وبسزيابي و شناسايي افراد ، چه در سازمان مناستاد دوست در ار
 مورد در اين زمينه در  سه- من به دو...  . سازمان هاي  ديگر توجه دقيق نمي كرد 

هر رو ، رابطه ميان ما در همين ه ب. بخش هاي ديگر اين نوشته اشاره خواهم كرد 
  . اثر نبود   بيقبين ح سلول دچار تكان شد كه در اين تكان آقاي

  

  :  درنگي بر  اعدام شدگان سازمان اخگر - 7
  

 رفيق زنده ياد ميرزا محمد كاوياني  به فاميلخاطر ابراز تسليت و اداي احترامه ب
سوما كاوياني (عضو سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي ، خاصتاً به دختر گرانقدرش 

 سه دهه -رزي كه از دو ، همچنان ديدار رفقاي مبا ) تحول طلب  رنجديده وشاعر
 با آن عزيزان ميسر نشده بود  ؛ به يبدينسو ، مجال ديدن وفرصت مالقات رويا رو

 بنام ، همديگر را مي شناختيم  ،  صرفاًيكي از رفقايي كه. كشور هالند سفري داشتم 
 بعد از اينكه متوجه شد ، من در تالش وي. ديدنم آمد ه قبول زحمت فرموده  ب

ن  نوشته و  اسنادي راجع به اعدام رفقاي مبارز اخگر در زندان پلچرخي دستياب نمود
  مي باشم ، با صميميت رفيقانه  وعده تهيه و ارسال -دست دژخيمان خلقي ه  ب-

بعد از برگشت از هالند به تورنتو  ، سندي را برايم . چنين اوراق و اسنادي را برايم داد 
 اشي كه نخواست در زمينه نام و.  بود  سال پيش طبع و نشر شده29فرستاد كه 
 طي صحبت تيلفوني اضافه كرد كه سند مذكور را سالها پيش كسي از برده شود ؛

مسلماً در آن سالها كه انترنت  در دسترس همگان قرار . آلمان برايش فرستاده بود 
ه نداشت و امكانات طبع و نشر  و پخش چنين اوراق و اسناد  از بسا جهات محدود ب

 يكي دو كشور بود ، جا دارد كه در مورد  مبارزين اين سازمان رزمنده  كه اضافه از
و تا جايي كه ديده و   [سال از اعدام آنان در زندان پلچرخي سپري شده است)  30(

شنيده شده در اين فاصله هيچ نشريه اي نام هاي اعدام شدگان اين سازمان را به 
زان جاويدان نوان فوق ، خاطره تابناك آن جانبا، در زير ع] دست نشر نسپرده است 

را گرامي داشته ، در مورد اين قهرمانان كه در شكنجه گاه ) اخگري(كمونيست شدة 
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هاي صدارت  و يا در زندان پلچرخي در زير انواع شكنجه توسط خلقي هاي وحشي  
ر شانرا  م هاي پر افتخا، سطري چند بنويسم و نا قتل رسيدنده به فجيع ترين شكل ب

  نموده گوشه اي از دينم را در قبال جنبش كمونيستي مبخش خاطرات زنداندرج اين 
  . كشور اداء نمايم 

دست  خلقي هاي  وحشي و ه از تاريخ اعدام مبارزين  انقالبي سازمان اخگر ب
در درازناي اين سه دهه ،  .  سي سال سپري شده  است اضافه از جنايت كار ، تا كنون 

هسته رفيق شهيد صمد وابسته به « )  سال پيش 29 ( 1361  در سرطان بارفقط يك
 ياد نامه اي شهيدان اخگر "وان  صفحه اي زير عن16 طي نگاشته اي ،» ) اخگر ... ( 

 ، سنديست ه شدهاوراق فرستاد.  از اعدام شدگان سازمانشان ياد آوري كرده اند ،"
كه كاغذ آن از حد  ) "ه اي شهيدان اخگريادنام"( در روي اين سند . ثق ومعتبر و م

 عضو )راشد(معمولي بزرگتر است ، در زير ستاره اي  عكس زنده ياد رفيق شاه آغا 
كميته مركزي سازمان اخگر  ديده مي شود و در صفحه پشت جلد ، همچنان در زير 

. چاپ رسيده است ه يك ستاره ، عكس زنده ياد رفيق محمد صديق عضو سازمان ب
 به پيشگفتار تخصيص داده شده ، 1  شماره صفحه كس ها خالي بودهعقب ع

تحرير يافته » ) اخگر... (  وابسته به -هستة انقالبي شهيد صمـد « پيشگفتار توسـط 
 چنين در پايان پيشگفتار. رير شده است مجموع صفحات با ماشين تايپ تح. است 

  : آمده است 
 ، عالقمندان ، مبارزان انقالبي و اقارب آرزو و خواهش ما از رفقا ، هواداران« 
كه  در اين نبشته معرفي مي شوند و يا ديگر شهداي سازمان ، اينست  كه  شهدائي

اگر بتوانند بيوگرافي شهدا و تاريخچة مبارزاتي شان را با فوتو هاي آنها در اختيار ما 
  .» . بگذارند ، خدمتي بزرگي در راه انقالب انجام داده اند 

ايم ـل مي نمـل  نقـ در ذي ،ودهـاي از متن سند را انتخاب نمـه بخشاينك 
تحليل و ارزيابي اوضاع آن وقت كشور توسط نويسنده كه چند صفحه سند منتشره [

 كرده است ، در طرح خاطرات زندان شامل نبوده بطور جداگانه منتشر ءاخگر را احتوا
  ] :  خواهد شد
  :چنين مي خوانيم ) مه شهيدان اخگر يادنا(  بعد از عنوان )1 (در صفحه

   اگر نباشد-اگر دهان ما خون آلود باشد « 
   خون است-  زبان حكايتي كه داريم - زبان مان 

  چرا كه از آنهائي كه با مرگ سرخ خويش رنگ خون را
   درخشنده تر ساختند سخن مي گوئيم
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  »بي هيچ حاجتي به سوگند نامه اي در آغاز 
ر سازمانهاي انقالبي و توده هاي زحمتكش شهداي ياسازمان اخگر مانند س« 

خاطر تأمين آزادي  ملي ، دموكراسي توده اي ، رفاه ه  مبارزه ب زيادي را تقديم  راه
كه شمارش همة آنها بويژه در شرايط كنوني بدون . وبرابري و عدالت اجتماعي نمود 

م بدانيم  يي كه ما مصماما از آنجائ. شك امكانات و تالشهاي زيادي را نيازمند است 
كه بايد شهداي خود را بدوش خود حمل كنيم  و نگذاريم مانند هزاران هزار شهيد 
ديگر در گمنامي بسر برند  و يا اينكه مورد استفاده جوئي هاي ارتجاع و  شركا قرار 

از اينرو متناسب با امكانات و نيرو در اين راه گام خواهيم برداشت  تا شهداي . گيرند 
خاطر هدف و آرماني كه جان هاي عزيز ه د را طوري كه واقعيت ايجاب مي كند و بخو

خود را نثار آن كردند معرفي داريم و بدينوسيله خاطره هاي پيوسته  تابناك شانرا 
  .  زنده و جاويد نگهداريم

ياد آوري از شهدا و زنده نگهداشتن خاطره تابناك شان  امر تشريفاتي نبوده 
آوري همانطوري كه عظيم ترين  احساس انقالبي را در وجود ما و ديگر بلكه اين ياد 

نيرو هاي انقالبي بارور مي سازد  ، همانطور  هم  كينه و نفرت عميق ما را در برابر  
سوسيال امپرياليسم ، امپرياليسم و ايادي هايشان  شدت مي بخشد و ما را در راه رزم  

خون سرخ  شهداي . م تر و پيگيرتر مي سازد و مبارزه اي كه انتخاب كرده ايم مصم
قهرمان ما و شهداي ديگر سازمانهاي انقالبي و آناني كه در راه آرمان زحمتكشان  

 از صفوف  مليوني زحمتكشان  و همچنان هزاران هزار شهيد گمناموفادار باقيمانده اند 
كراسي ، رفاه و كه جان هاي  عزيز خود را در راه تأمين آزادي و استقالل ملي ، دمو

عدالت اجتماعي از دست داده اند ، نشانه ميثاق ما و ديگر نيرو هاي انقالبي  و مبارز 
طلب مي كند كه در كوره راه پر  جهت  مبارزه براي نابودي هر نوع ستم  است و از ما

آشوب و خم و پيچ مبارزه بخصوص در شرايطي كه  در محاصره همه جانبه دشمن 
 از زير رگبار آتش آنها  به سينه بكشيم خود را پيوسته داريم ناگزيراً هاي رنگارنگ قرار

، در اصول ثابت قدم و سرسخت اما در عمل  و تاكتيك انقالبي  انعطاف پذير و دربرابر 
  .آناني كه اين رود هاي سرخ را وجه المعامله قرار  مي دهند بي امان باشيم 

روسي شان در كنار  صد ها هزار سوسيال فاشيست هاي خلق و پرچم و اربابان 
شهيد  بخون خفته انقالبي و پاكباز دستان كثيف  خود را  به خون رفقاي ما نيز تا 

 لنينيسم  ، –مرفق آلوده ساختند و بدينطريق نشان دادند  كه مرز بين ماركسيسم 
طبقه كارگر و ساير  توده هاي زحمتكش و انقالبي با رويزيونيست هاي خائن و مرتد 
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 خون ترسيم شده است  و منافع آزمندانة سوسيال امپرياليسم  شوروي و مزدورانش  با
  ». در نقطه مقابل منافع طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش قرار دارد 

  :همچنان مي خوانيم  )  5  ( و آغاز صفحه )4  (و در پايان صفحه
م  مرتكب شده  و پرچ"خلق"اند از اينرو همه جنايات و خيانت هاي را كه  ب«   

 به - امر تصادفي نيست   در حقيقت جز الينفك  برنامه و پروگرام آنها مي باشد واند
د   ايجا- دست اندر جنايتكاري شدند ور بود كه اندكي پس از تصرف قدرتهمين منظ

خاد ... كام ( حزبي امداد شبكه هاي جاسوسي ا بشرايط مختنق سياسي  و جهنمي ، 
نفكران انقالبي  و بال فاصله دستگيري ها و پر ساختن سيه پيگيري و تعقيب روش) 

د خاني ، تأسيس و كشايش زندان هاي تازه  به شيوه وچاه هاي ظاهر شاهي و داو
روي بهترين فرزندان مردم ، ه پلچرخي  ب] زندان[  دروازه آهني" افتتاح "هاي كهن 

ب و ضرب و شتم اعمال شكنجه هاي وحشيانة جسمي و روحي گوناگون  از لت و كو
گرفته تا  تحمل بيدار خوابي و گرسنگي در دهليز هاي نمناك ، زنجير پيچ كردن تا 

هاي الكتريكي ، كشيدن ناخن سوزاندن بدن ، نشاندن برمنقل هاي داغ برقي و چوكي 
 و پسران جوان بمنظور شكشتاندن  تجاوز به زنان دختران... چشم ها  درآوردن احت؛ها 

يانه و غرور انقالبي مبارزين در بند ، و بĤالخره به شهادت رسانيدن روحية مقاومت جو
دست جالدان ه آنها و تير باران نمودن دسته دسته از انقالبيون و جوانان  برومند ب

بي هيچ پرسش و   ... KGBخود فروخته و تحت نظارت مامورين شكنجه گر حرفوي  
 هزار زنداني 12ن حد اقل  همين گونه  جوقه جوقه به آتش بسته ب. محكمه اي 

سياسي از باسواد ترين ، آگاهترين ، تحصيل يافته ترين اليه هاي جامعه كه اكثريت 
  ». كام خود فرو گرفته است نرا ساليان متمادي ديوي بي سوادي و جهل درقاطع آ

 ، مطلب مورد نظر را چنين دنبال ي ، در پايان  نوشته تحليل8 و 7و در صفحات 
  :مي نمايد 
سنگر ن زحمتكشان را در درفش پرخو در تاريكترين و دشوارترين شرايط«  

 هاي مبارزه داغ ، در ميدان هاي اعدام و شكنجه گاه هاي وحشتناك رويزيونيست ها
 به منافع طبقه كه بسياري راه ارتداد و پشت كردن بر افراشته نگهداشت ، در شرايطي

 از گاه دشمن مستحيل شدند ، دفاعاردوكارگر و زحمتكشان را پيشه كردند و در 
مقابل رويزيونيست هاي خائن  بدوش گرفت را درولوژي طبقه كارگر و زحمتكشان ئايد

  .و سنگر را رها  نكرد 
اخگري ها درفشي را كه برداشته بودند  هم چنان ،  زخم عميق شكنجه برتن ، 

 جانبازان صديق قد راست و سرشار از مقاومت ، سرود خوانان شانه به شانه اي ساير
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انقالب راه ميدان هاي تير را در پيش گرفتند ، برج پوالدين تن خويش را با لبخند بر 
يدند ،  تيورش برندگان آتش كشودند و يا با دشنه اي كه از  پشت خوردند بر زمين غل

ديار  بزرگي زدند و آب سرخي شدند  از براي آبياري زمين  ه  و ره برود كوچكي شدند
گان سند  تكيه روي كلمات از نويسند. [ ورشيد در قطره ها وامواج آن و شناي خ

  ]است 
 و پرچمي و اربابان سوسيال امپرياليست "خلقي"بگذار رويزيونيستهاي خائن 

شان ، عربده بكشند ، مستي كنند خون رفقاي ما و ديگر انقالبيون را در شيشه  هاي 
ه جنايات تاريخي خود هويت خاطر توجيه ، بگذار ب شراب جرعه جرعه بنوشند

انقالبيون را دگرگون جلوه دهند  و همه را از قماش خود و نوكران ارتجاع سياه نوكر 
اين يا آن معرفي  دارند  ، بگذار  تير باران كنند ،  بمب بريزند و زير آتش گيرند  ، به 

را  از آرمان زحمتكشان هيچ صورت قادر نخواهند شد  انقالبيون صديق و وفادار  به 
 پيش گرفته اند منصرف سازند و يا به غرق شدن به دلدلزار كه در جوار راهيكه در

  .شان موجود است  مجبور سازند 
كه همه صفات سفيد پوشان سياه دل و الشخوراني بگذار دژخيم  سفاك ، 

 و پرچم  بر انقالبيون "خلق"دوران بربريت را با خود حمل مي كنند بسان باند هاي 
دست سوسيال امپرياليسم  ه ، از پشت به آنها ضربه بزنند ، ترور كنند و دست ببتازند 

انقالبيون را از صفوف توده هاي مردم  شكار نمايند ، راهيكه انقالبيون اختيار نموده 
اند راه تاريخ است ، راهي است كه با خون شهداي قهرمان ترسيم شده است  و با همه 

  .ودنش ادامه خواهد يافت دشواري ، خم و پيچ و طوالني ب
اينك عده اي از شهداي اخگر را كه در حقيقت الله هاي سرخي در كشتزار 

و در بهاران انقالب خاطره هاي تابناك شان  انقالبيون و زحمتكشان  انقالب مردم اند
را همراهي مي كنند ، به پيشگاه مبارزان راه تأمين آزادي ملي و اجتماعي معرفي مي 

    .».صفحات درخشندة تاريخ جاودانه ميداريم انرا درشروغ ـلتاً خاطرة پرفو وسي نمائيم
، نام هاي اصلي ) "يادنامه اي شهداي اخگر"(ينك  متكي بر سند دست داشته  ا

 - كه توسط  وطنفروشان خلقي اخگر را  با موقعيت  سازماني شانمبارزين انقالبي  
 البته با حذف تشريح و تبصره هايي - پرچمي و باند هاي اخواني  اعدام و ترور شدند

كه در مورد شهدا و چگونگي شكنجه هاي وحشيانه اي كه تحمل كردند  و سر تسليم 
  :  در زير مي آورم -در برابر دشمن فرود نياوردند 

( در جبهه اي دمندر ) : عضو دفتر سياسي كميتة مركزي (  رفيق عبدالحكيم -1« 
  . مسلحانه  توسط باند اخوان  ترور گرديد هرات  در جريان مبارزه) دوندر 
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اين رفيق در حملة ) :  عضو دفتر سياسي كميتة مركزي( كتر محمد طاهر  رفيق دا-2
  كه دولت كودتا سازمان اخگر را 1358 عقرب 8وحشيانة خلق و پرچم بتاريخ 

  . پلچرخي اعدام گرديد ورد حمله قرار داد ، دستگيرشد و در پليگونبصورت گسترده م
 8بتاريخ ) :  عضو دفتر سياسي كميتة مركزي  سازمان(  رفيق شاه آغـا  راشد -3

    دستگير  و اعدام شد1358عقرب 
 1358 عقرب 8نان  به تاريخ ـهمچ) : عضو كميتة مركزي سازمان(    رفيق صمد -4

  .گرفتار و اعدام  شد 
 رفيق در جريان اين) :  عضوكميته مركزي  سازمان (   رفيق داكتر غالم حسين -5

  .مبارزه در هرات  از طرف خلقي هاي دستگير و با بيرحمي تمام بقتل رسيد 
اين رفيق در واليت فراه جبهه ) :  عضو كميته مركزي سازمان( رفيق صالح محمد -6

مورد حمله لي كه خواب بود توسط باند اخوان وي درحا. اي مستقل خود را داشت 
  .قرار گرفته  كشته شد 

اين رفيق بعد از پايان ) : نامزد كميتة مركزي سازمان ( ق انجنير خليل اهللا  رفي-7
خاطر فعاليت هايش در اتحاديه عمومي ه بو . يل از آلمان بكشور باز گشت تحص

محصلين  افغاني در خارج ، گرفتار و  در پليگون پلچرخي توسط  وحشيان خلقي و 
  .پرچمي  بقتل رسيد  

اين رفيق يك روز ) :  عضو كميته تشكيالت سازمان ( نور   رفيق انجنير محمد ا-8
. قبل از حمله گسترده به سازمان اخگر  دستگير  و در پليگون پلچرخي بقتل رسيد 

يك تن از اعضاي كام در نقش هوادار خميني طرف صحبت اش قرار گرفته  صحبت (
  ) .هاي ضد دولتي وي را ثبت كرده موجب گرفتاري و اعدامش گرديد

 عقرب 8اين رفيق  بتاريخ ): ن عضو هئيت تحريرية سازما(   رفيق عبدالرزاق -9
  .دستگير و در پليگون  اعدا م گرديد  1358

اين رفيق را پوليس ) : عضو كميته واليتي واليت هرات (    رفيق محمد صديق - 10
هاي سياسي دولت مزدور در جريان كار و پيكار مبارزاتي اش در داخل فابريكه 

                      .اجي دستگير و بعداً اعدام كردند نس
ه جريان مبارزه بدر)  كميتة واليتي  واليت پــروان عضو(   رفيق عبدالصبور -11

  .خاطر آزادي  كشورتوسط اخوان  ترور گرديد 
اين رفيق همچنان در )  عضو كميتة واليتي واليت پروان (   رفيق عبدالوكيل -12

  . سط اخوان  با ضربات سنگ  كشته شد جريان مبارزه تو
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وي نيز در جريان مبارزه :  )عضو كميته واليتي واليت پروان (  رفيق محمد سرور 13
  .توسط باند اخوان ترور شد 

خاطر مبارزاتش در دوره اي كه ه ب) :  عضو اصلي سازمان (  رفيق داكتر مسافر -14
 دستگير و 1357 ثور 7گين محصل فاكولته طب بود بعد از كودتاي منحوس و نن

  .اعدام گرديد
اين رفيق در جريان مبارزه مسلحانه بر )  عضو اصلي سازمان (  رفيق عبدالصبور -15

  .ضد ارتش سوسيال امپرياليست شوروي  در هرات  كشته شد 
اين رفيق در جريان مبارزه مسلحانه ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق واجد خان -16

شوروي در هرات  توسط  اخواني ها از عقب مورد ضربت قرار گرفته بر قواي اشغالگر 
  .كشته شد 

وي  بعد از دستگيري توسط باند خلق و ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق اسد اهللا -17
  .پرچم  در پليگون  پلچرخي  بقتل رسيد

اين رفيق همچنان توسط خلقي ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق محمد امين  -18
  .آدمكش گرفتار و اعدام گرديدهاي 

وي همچنان بعد از دستگيري ) :  عضو اصلي سازمان (  رفيق حبيب اهللا فراهي -19
  .توسط آدمكشان خلقي  اعدام گرديد 

اين رفيق نيز بعد از گرفتاري توسط ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق محمد جان -20
  . هاي وحشي گرفتار و اعدام گرديد يخلق
اين رفيق بعد از دستگيري توسط ) :  عضو اصلي سازمان ( محمد عاشور   رفيق -21

  .خلقي هاي وطنفروش  گرفتار و اعدام گرديد 
اين رفيق در ليسه قلعة مراد بيگ معلم  بود ) : عضو اصلي سازمان (  رفيق زمري -22

پوليگون در روز ترور سفير امريكا در كابل ، وي در كارته پروان گرفتار شده  بعداً در . 
  .اعدام گرديد 

اين رفيق كارگري بود در فابريكه ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق نورالحق -23
پشمينه بافي مورد شك پوليس سياسي خلقي ها قرار گرفت و بعداً در پليگون بقتل 

  .رسيد 
وي محصل صنف چهارم فاكولته ) :  عضو اصلي سازمان (  رفيق لطف اهللا  -24

  .از دستگيري در پليگون كشته  شد ساينس بود بعد 
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اين رفيق در واليت ميدان  توسط ) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق محمد عمر -25
اخوان ربوده شده  دور از نظر مردم اي كه دوستش داشتند  در زير شكنجه هاي 

  .اخوان بقتل  رسيد  
نخستين پايه "اين رفيق متولد هرات و ) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق نبي - 26

  . وي توسط  باند اخوان ترور شد "گذار مبارزه مسلحانة سازمان در هرات  بود 
اين رفيق توسط وطنفروشان ) :  عضو پرورشي سازمان (    رفيق محمد ايوب - 27

  .خلقي گرفتار و در پليگون بقتل  رسيد 
قي هاي اين رفيق نيز توسط خل) عضو آزمايشي سازمان (   رفيق حضرت محمد -28

  ». آدمكش گرفتار و در پليگون  بقتل رسيد 
 كه پيش از تجاوز  )حنيف يادگار(و ) خليل  (ن دو تن از اعضاي اين سازما

بعد از .  زنداني بودند "2دربالك"شوروي ، يعني در زمان امين گرفتار شده بودند ، 
  امينة از دور زنده مانده هااي روس اين دو هم ، مانند چند تناشغال زندان توسط قو

 ة بازمانده از دور زندانيان شان تعيين گرديد كه در جايش به"حبس" جالد مدت
  . امين بيشتر تماس خواهم گرفت 

وضاحت و روشني  پيداست كه  اين ه از متن و محتواي  ياد نامه شهداي اخگر ب
 هاي در ها ؛ حتا آزمايشياسازمان با در نظر داشت استقامت و پايداري  رهبران و ك

 خلقي ها و پرچمي بر اين ه هايي كه از جانبسازمانشان در برابر انواع شكنج
كمونيست هاي دلير و حماسه آفرين اعمال شده و سر انجام به مرگ پر افتخار شان 
در زير اشكال شكنجه هاي كالسيك و مدرن منتهي شده بود ، تا چه حد و تا چه 

باداران سوسيال امپرياليست و امپريا ليست سطح از باند هاي خلق و پرچم  و اخوان و 
  .ها  منزجر و متنفر بوده اند 

خاطر امر رهائي طبقه كارگر از يوغ ه مبارزين كمونيست سازمان اخگر كه ب
رزميدند و در زندان ها ، همچنان ...  سرمايه و آزادي و استقالل ميهن و دموكراسي و

 در . آنان حماسه آفريدند  ،ر شكنجه هاي اسالميدر چنگال كرگسان اخواني و در زي
واقع افتخار سازمان شان و بطور اعم مايه مباهات و افتخار جنبش چپ انقالبي كشور 

  . و جنبشهاي انقالبي خلق هاي جهانند 
شماري از عناصر پرچمي خلقي عضو اكساي تره كي و كام امين ، خزيده در 

ي شانرا با خود يكجا به زندان اشناسايي شده درون سازمان اخگر ، زمانيكه  حلقه  
 بنابر طرح خاد  كه مسلماً در پشت آن نظاميان روسي قرار داشتند ، در ،مي افگنند 

 از مبارزه بر ضد تجاوز سوسيال "پشيمان" و "نادم"نقش اخگري هايي به اصطالح  
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اوز شوروي به امپرياليزم روس ، در راديو تلويزيون دولت پوشالي مصاحبه كردند و تج
چنين . ئيد قرار دادند و به نقد از خط مشي سازمانشان پرداختند تأافغانستان را مورد

  .   خواند " خط تسليم  طلبانه اخگر"دسيسه اي را نبايد 
  بحث روي مشي انحرافي ، طرح تسليم طلبانه  و غلتيدن به جانب دولت دست[ 

لتيدن به سمت امپرياليزم جنايتكار همينطور غ (نشانده سوسيال امپرياليزم دركشور
 ، ادغام نيروي هاي تسليم طلب با  بخش نيروي مشخص دولتي )امريكا و ناتو وشركاء 

 يا ساحات معين ، جهت دادن  نيروي مشترك تسليمي و دولتي درتقابل با   ،در ساحه
ي ، تمويل و تدارك سالح از جانب دولت پوشالي به نيرو ها) اخوان ( دشمن مشترك 

 است نهايت خاينانه و ضد  كه عملِتسليم طلب و بسا مشخصه هاي  تسليم طلبي
دور بوده ، بهتر خواهد بود تا بحث روي ه  از چوكات اين نبشته بملي و ضد انقالبي

  ] .  جداگانه  مورد تحليل قرار گيرد ة  در مقال"تسليم  طلبي "اصل 
  

 خلق هاي ما بر ضد بر نكته اي بس مهم از ديدگاه تاريخ مبارزات -8
   :، بايست درنگ كرد  استعمار سوسيال امپرياليزم روس

  
 كه خلقي ها بر 1357 ثور 7از آغازين روز هاي كودتاي  ننگين و منحوس 

 .زندان هاي كشور زير سايه و حمايه خداي اصلي شان روسها ، خدايي مي كردند 
 همانطوري كه در درون ؛بودند  پوشيده در درون زندان ها ةگونه مشاورين روسي ب

مشاورين " برطبق هدايت همين . مخفي حضور دايمي داشتند ةگونه اگسا و كام ب
به زير شكنجه برده ) شعله اي ها ( ،  زندانيان بخصوص چپ انقالبي "نظامي روسي

خاطر كسب معلومات از زنداني ، تا زمان مرگ وي  ادامه مي  ه شكنجه ب. مي شدند 
چرا كه  شكنجه گران بر روي اين . ر شكنجه بايد كشته مي شد يافت ؛ يعني در زي

مهمي را  در  محاسبه داشتند كه  نكند  زنداني كدام  حرف و يا گپ و  راز چانس
منظور گرفتن ه  و يا اگر اعترافي نمي داشت ، ب.جريان اعتراف پنهان كرده باشد 
 جزايش مرگ بود "جرم" در شرايطي كه كمترين -اعتراف و كشف راز سياسي شان 

 كه چانس اعتراف -پس چه بهتر كه در زير شكنجه « . قتل مي رسيدند ه  بايد ب-
  .»  بميرند -بيشتر وجود دارد 

 كه در بخش نهم خاطرات زندان ، در مورد وي  مشهور آقاي كاشفي خلقي
شبي كه تحت فشار فضاي بس وحشتناك بيرون كشيدن . بيشتر خواهم نوشت 
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 دچار هراسي عجيبي شده بودند ، مرا مخاطب -  خود و رفقايش - اعدام زندانيان براي
  : چنين گفت  قرار داده 

ا ما كه كُشتيم  حاال ما ر!  توخي صاحب روس ها ما را مي گفتند كه بُكش «
آنها كه مي كُشند  !  برايشان مي گويد بكُشيد مي كُشند ، اما پرچمي ها را كه

   .» دنبرايشان مدال مي ده
 ،نياز داشتند واكنش هاي زندانيان  آزاديخواه افغان را   KGB حب منصبان  صا

 مسئله نژادي برايشان بيشتر در خور اهميت بود  ،كه ازبسا نقاط نظر و مهمتر از همه
 تا  نظرات ، تجربيات ، اطالعات وآگاهي شان را درين رابطه  ، در زير شكنجه  بدانند،

رد هاي خونين  خود را بعد از تئوريزه كردن  دركشور ارتقاء بخشيده  سر انجام دستĤو
 تجربيات " گنجينه"شان شوروي در نهاد هاي مسلكي و نظامي تدريس نمايند و

پاخاسته افغانستان غناي بازهم ه همگاني شان را در زمينه اختناق و سركوب مردم ب
در افغانستان دست . اين امر در كشور خودشان  چندان ميسر نبود . بيشتري ببخشند 

بخش هاي مهم كشور توسط نيرو هايشان اشغال شده بود ؛ حتا در درون . باال داشتند 
 زندان شنيده شده بود كه داكتران روسي باالي زندانيان آزمايشاتي انجام ميدهند كه

 در زندان هاي آشويتس  زمان جنگ جهاني دوم در"آلمان هيتلري "داكتران جنايتكار
اين بحث را در متن  خاطرات و بخش هاي بعدي بيشتر باز ( انجام مي دادند ... و 

در چنين شرايطي ، قهرمانان چپ انقالبي مربوط به تمام پيكره هاي ) . خواهم كرد
 مواجه بودند  دان خلقي با نوع ديگري شكنجهال در زمان ج"جريان دموكراتيك نوين"

كه بخش هاي وحشت برانگيز و غير قابل باور آن در زمان پرچمي ها بالنسبه كمتر 
كه ) بهمن ( ي رفيق اسطوره ساز در زير شكنجه اهمين حاال گفته . [ اعمال مي شد 

  گفت  پيش از گرفتاري رفقاي مركزي ساوو ، روزي در جريان صحبت با رفقاي حلقه
] . "...  پرچمي ها با پخته دشمنان شانرا حالل مي كنند ":  ، در ذهنم تداعي شد

كار ه   برادران خلقي شان را در حق آن زندانياني بة شكنجه هاي دور پرچمي ها نوع
اين . مي بردند كه بر مبناي ارزيابي  مشاورين نظامي روس بايد كشته مي شدند 

از ساير زندانياني كه بعد از طي مدت حبس آزاد مي  گطيف زندانيان را تا دم مر
از طيف هاي آزاديخواهان غير چپ  ، ينوع ابيشترين كشتار از. شدند ؛ جدا مي كردند 

 به مراكز تحقيق و راساًانقالبي بود كه ازحيطه نفوذ نظامي دولت پوشالي گرفتار شده 
 شكنجه گاه زير زميني شكنجه  ؛ مثل ششدرك كابل ، خاد داراالمان ، خاد صدارت و

هاي داخل ارگ  انتقال داده مي شدند و اجساد آنان از همان جاها بطور پوشيده و در 
شمار كشته شدگان در زير شكنجه هاي وحشيانه به . خفا بيرون كشيده مي شد 
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به جز داكتر نجيب سردسته جالدان و تعدادي انگشت شمار از . كسي معلوم نبود 
مثل جنرال اسحق توخي و جنرال جفسر ( ر رياست هاي خاد دستياران نزديك وي د

زخمي هاي چپ انقالبي اكثراً در شفا . ... ) باديگارد وي و غني و جنرال كريم بها و 
 "شمار معدودي از اين زخمي ها در. خانه هاي خاد در زير شكنجه جان مي دادند 

وسط شخص سرطبيب  ت"عمليات اپراتيف" زندان پلچرخي بعد از" 2بالك شفا خانه
به هنگام شب كه دواي بيهوشي قبالً خورانده شده به زنداني  ) غيرتمل ( خلقي زندان 

ه در مورد شيوه ب " خاطرات زندان"وي را بيهوش مي كرد ؛ به نوعي كه در جلد اول
رفيق قهرمان .  زندان نوشته شده ؛ كشته مي شد "شفاخانه"قتل رساندن مريضان در

در بخشهاي ديگر  [ همين نوع شكنجه اسطوره ساخت و جان سپرددر زير ) مجيد ( 
اين نگاشته از شاهدي كه شكنجه شدن وي را از نزديك ديده بود و شكل و نوع 
شكنجه ايرا  كه نسبت به اين قهرمان روا داشتند ؛ همچنان از دو خادي در قالب چپ 

   .]انقالبي كه منكر شكنجه وي شدند ، نيز نام خواهم برد 
  

     برخورد يك تسليمي با يك انقالبي ؛-9
  !  بعد از سه سال" تحقيق و بازجوئي دوباره "      

         
در اكثر متوني كه جنبه  گزارشي داشته و يا در خاطره نويسي هاي تحليلي از 

ندگان  نه يكبار؛ بلكه بار بار نويسزندان ، اغلباً ما به افراد و اشخاصي بر مي خوريم كه 
مثالً ( علت و موجب  تكرار نام  چنين اشخاص .  شخاص و افراد پرداخته اند به آن ا

 اين بوده كه وي - زماني در زندان -در فاصله هاي مشخص ) استاد صديق و امثالش 
در آن روز  و يا روز ها و يا طي ماهها و  سالها  در زندان  دست به اعمال و كرداري 

 بار آورده وب بوده ،س به آن من)قبالً  (  كه ويزده كه نتايج بس وخيمي  براي  طيفي
بنا بر همين امر نويسنده واقعيت گرا خودش را ملزم مي داند تا حقيقت و يا . است 

 در برشهاي  ويا آن شخصكرد اين شخصلحقايقي را كه بازتابي بوده از واقعيت عم
 اتصال ا ، تمختلف زمان ، از بافت و پيوند واقعيت هاي درون زندان  بيرون نكشد

ديالكتيكي  وقايع و رخداد  ها  برهم نخورد و خاليي ايجاد نگردد ، و صاحب نظران  و 
تحليلگران مسايل مربوط به زندان را در كاوش و ارزيابي مسايل مطروحه با مشكالت 

روي همين ملحوظ نگارنده هم  اين اصل را در نظر داشته و به آن . مواجه نسازد 
  .پرداخته است 
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فكر مي شد استاد از . اد دوست با معلم صديق بطور قطع حرف نمي زد است
البته اين امر خوبي بود ؛ اما در شرايط . ديگران هم توقع داشت ، تا با وي حرف نزنند 

 ة تحمل كنايات و حرفهاي نادرست ، ادا و اطوار  تحريك كنند. زندان ابداً ميسر نبود 
گرديد ، روز تا روز  د و موجب اذيت وي ميمعلم صديق كه متوجه استاد  دوست بو

سر انجام . مي رفت احتمال برخورد فزيكي ميان آن دو و هر آن . بيشتر مي شد 
روز كه استاد دوست حوصله اش در  يك. معضله  راه حل اش را از طريق  جنگ يافت 

ي جمله ا(برابر معلم صديق سر رفته بود  با مشت هاي گره كرده از جايش بلند شده 
مي خواست به دهن وي كه سخت ). را برزبان آورد كه صديق مستحق آن بود 

چنين . ترسيده بود ، بكوبد ؛ ولي من با شتابي هرچه تمامتر  مانع اين برخورد  شدم 
ممانعتي اگر صورت نمي گرفت بطور حتم سر و صدا بلند مي شد و اتاق سرباز غالم 

 چون سگي آموزش ديده و بوكش علي كه در نزديكي سلول ما موقعيت داشت و
 بهمراقب تمام سلول ها بود ، از برخورد درون سلول باخبر مي شد و استاد دوست را 

كه دوري وي براي من شديداً ناراحت . داد  كدام سلول ديگر طور جزائي انتقال مي
ر هرحال ، تا يكي دو روز يا بيشتر اثر اين برخورد فضاي اتاق را مكدرته ب. كننده بود 

، چرا كه نگذاشتم  استاد دوست ازمن كمي آزرده شده بود. و دلگير تر ساخته بود 
د هنوز اوضاع سلول به حالت عادي برنگشته بود كه دروازه سلول باز ش. صديق را بزند 

ديدنش آمده است  به  تا به قومنداني برود كه كسي غالم علي از معلم صديق خواست. 
استاد صديق با . طرف ديگر ديدند ه سوال برانگيز يكي بسلولي ها با چهره هاي  هم. 

تقريباً يك ساعت بعد با چهره خندان . هيجاني كه قابل فهم بود ، از سلول خارج شد 
:  از استاد صديق پرسيد   كه با وي ميانه بدي نداشتقبينآقاي  ح. به اتاق برگشت 

م گپي نبود يك كسي  هيچ ، كدا":  در جوابش چنين گفت صديق . "خيرت خو بود"
   . "بديدنم آمده بود 

 محاصره غذايي زندانيان 1361خاطر اعتصاب خونين ماه جوزاي ساله ب
به هيچ پايواز اجازه مالقات با زنداني اش داده نمي .  همچنان به قوت خود باقي بود
چنين امري . داشت  ي وي  نيم كاسه اي  وجود مياشد ؛ مگر اينكه در زير كاسه 

سكوت سنگين و تحقير آميزي بر فضاي تنگ . عجب هم سلولي ها گرديد مايه ت
استاد صديق كه سنگيني اين سكوت معني دار و سوال بر . سلول حاكم شده بود 

 يك مستنطق  آمده ":  انگيز را بيش از اين تحمل نتوانست با آواز بلند اظهار داشت
بعد از سه .   ما بيشتر افزود چنين توضيحي بر تعجب . "بود و چيز هاي از من پرسيد 

 از همه اسرار  -سراغ يك محكوم  خالي شده ه سال گرفتاري چه اتفاقي افتاده كه ب
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در زندان مي  -  )سازمان پيكار  ( تشكيالتي و از همه داشته و نداشته سازمان اش
  ! ؟ ...آيند و وي را مورد  بازجويي مجدد قرار مي دهند 

              

   به وعده هاي   دل بستن - 10
  :  خاطر آزادي از زندانه  ب" مادر ماگه رحماني "

  
همان روزي كه آن مستنطق به ديدن استاد صديق آمده بود  و يا فرداي آن ،  
استاد صديق دروقت تفريح در صحن بالك در مسيري كه من قدم مي زدم ، آمده 

  : اظهار داشت 
از مستنطق نام ( ق من بود ديدنم آمده بود در اصل مستنطه اين شخص كه ب« 
 ما احوال آورده بود ة  از خان .يك آشنائي با فاميل ما دارد) خاطرم نمانده ه برد كه ب

وعده داده كه در  "مادر ماگه رحماني"كه فاميل ما درفكر رهائي من از زندان هستند 
از وي خواهد ) از زندان ( سرفرصت ببرك كارمل را خواهد ديد و امر خالصي مرا 

  .» گرفت 
فاميل از طريق   " گفتي كه  ميمنه  از وي پرسيدم  كه تو سه سال قبل هم ب

خاطرم نمانده ه ب.  "مرا خالص مي كند ،  كه كارمل را مي شناسد مادر ماگه رحماني
 را چگونه تشريح "مادر ماگه رحماني"هائي اش توسط كه استاد صديق  علت تعويق ر

  .كرد 
يان و دور تر ازآن ناحيه و ساير نواحي شهر كابل اين فاميل هاي زيادي درمكرور

كه از  را مي شناختند ؛ از جمله فاميل استاد صديق " نيكوكار"خانم به اصطالح 
 امين زنداني داشتند ، آگاهي - كمك هاي وي به فاميل هايي كه در زندان تره كي 

استاد صديق ،  بنابر همين شناخت بود كه از نخستين روز گرفتاري قبلي داشت ، و
مادر ماگه "در نتيجه . فاميل داغديده اش از روي ناچاري به آن خانم مراجعه كردند 

استاد كه .   زنداني و فاميل اش را  به تار خام  رهائي پسرشان از زندان بست"رحماني
ه فاقد شهامت و باور به يك راه و رسم مردمي و آزادي كشور توسط خلق هاي ب

 ميان خالي و دل انگيز ، دل بست و با شور و شوق و عالقه ة ين وعدپاخاسته بود ، به ا
 حاكم خلق و پرچم ، "حزب". با مستنطق و خاد زندان پلچرخي همكاري نمود 

وابسته هاي شانرا كه هر كدام شناختي از زنداني سياسي و فاميل هايشان داشتند ، 
س شده آنان را وادارند كه توظيف كرده بود كه با فاميل هاي زندانيان سياسي در تما
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زودي ه  دست بردارند ، تا ب"دولت مردمي"از زنداني خود بخواهند تا از ضديت عليه 
  . از زندان رها گردند 

تخنيك كابل  ، داغ برادرش كه استاد پولي زماني كه معلم صديق  گرفتار شد
فاميل . ود  هنوز تازه ب ؛ امين در زندان اعدام گرديد-بود و توسط قصابان تره كي

آن .  زد " مادر ماگه رحماني"دامان خانم ه داغديده براي نجات فرزند دومي دست ب
با وعده هاي ميان خالي هميش به تعويق مي انداخت  تا  خانم ، رهائي استاد صديق را

  .  در زندان از وي  به نفع  دولت مزدورش كار بكشد 
ستاد دوست تمسك و دستĤويز  بعد از آمدن مستنطق به پايوازي معلم صديق ؛ ا

درستي نمي ه وي فكر مي كرد كه من معلم صديق را ب. دست آورده بود ه خوبي ب
 ديدي ":  در رابطه با وي سر صحبت را با من باز نموده گفت  از همين سبب ،شناسم

من بعد از . "... مستنطق بعد از اينهمه  مدت براي چه آمده بود توخي صاحب كه
تذكراتي  ) 1359در همان  نيمه سال (معلم صديق و شناختم از وي اينكه در مورد 

به استاد دوست دادم و يك سلسله مطالبي را كه بي خبر از آن بود  برايش بيان 
 برايش تشريح كردم  1360داشتم ؛ همچنان عملكرد  خطرناك وي را در اوايل سال 

دور لبانش ه  بخشي بلبخند رضايت)  صحبت خواهد شد درمورد اين عملكرد بعداً( 
وي با . زمانيكه نام مستنطقي را كه به پايوازي وي آمده بود، به استاد گفتم . نشست 

 هر  ، اين شخص مستنطق هر دوي ما بود":  نفرت گفت  با خشم وهيجاني آميخته
 ، همين مستنطق مرا بر زير كردباري كه صديق در مورد من مطالبي را بيان مي 

  .... شكنجه مي برد 
  

   ،"مادر ماگه رحماني"  واقعيت-11
  :ي روسي و اثرش بر زندان پلچرخي  ) ايرينا وريوسكايا(        يا 

  

 اسم ) ايرينا وريوسكايا(  روسي اش  و چرا مادر، رحماني كي است خانم ماگه
 كلمة خوش آهنگ و  را پسوند)رحماني (  و تخلص شوهرش )ماگه  ( دخترش
    .] " مادر ماگه رحماني" [  ؟ بود ساخته)  مادر (  پرمفهوم

در مورد خودش چنين )  ليلي رشتيا عنايت سراج (ماگه رحماني در مصاحبه با 
  : مي گويد 
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به  بيشتر از شش هفته نداشتم كه والدينم مرا.  من در ماسكو تولد شده ام« 
شد ، چند بعد ، وقتي پدرم به ماموريت ديپلوماتيك در تركيه مقرر .  افغانستان آوردند

 مي 17 ايرينا وريوسكايا متولد [ وقت با مادرم همان.  سالي را در تركيه به سر بردم
 ايرينا وريوسكايا(  ناظمي  كه دو داستان ماگه را از مادرش ، يعني -  در كازان روسيه

 به ايتاليا و ]را تذكر نداده است ) مادر ماگه( جنساً به دست آورده ، سال تولد وي  )
پدرم در .  در بازگشت به ماسكو ، آنجا داخل مكتب شدم.   سفرهايي كردمفرانسه
او .   در عهد نادرشاه شهيد ، به افغانستان برگشت)] خورشيدي1309 (  1930[سال 

يم جديد بودند ، به جرم ژ ، با چند تن از رفقايش كه مخالف ر [ .... ]در اكتبر سال
  . » . جمهوريخواهي دستگير گرديد

كه غالم احمد رحماني نام داشت ، بنا  ) ايرينا وريوسكايايعني شوهر (ه  پدر ماگ
از « )  پرچمي است كه خود ازپيشكسوتان قلم به دست( بر نوشته لطيف ناظمي 

او  . جوانان تند رو عصر اماني بود كه براي تحصيل به اتحاد شوروي فرستاده شد
احمد (و از اين رو او را دركابل درآنجا زبان روسي را ياد گرفت و خانم روسي داشت 

به اتهام مخالفت با ] 1929[  خورشيدي1308 احمد در سنة …گفتندي) يروس
سياست انگليس و تمايل شديدش به رژيم ساقط شدة اماني براي مدت هاي طوالني 

 از زندان بر ]1946[ خورشيدي 1325و چون در حدود  در محابس كابل زنداني ماند
   .» فتآمد دركابل وفات يا

 1953  [در ماه اكتبر سال":مي گويد ) ليلي رشتيا عنايت سراج(ماگه به خانم 
در دفتر جديدالتأسيس ملل متحد  ) ايرينا وريوسكايا( مادرم  ]خورشيدي  ) 1332(

ايرينا (  يعني  يك سال بعد از آغاز كار 1954در سال [ " در كابل شامل كار شد
ر محمودي فقيد نوشته اش را در رابطه با نقض در ملل متحد ؛ داكت  )وريوسكايا

يكا كه حقوق بشر در افغانستان به وي سپرد تا آنرا به نكسن معاون رئيس جمهور امر
   ] .در كابل حضور داشت ، بدهد

  :ماگه رحماني  در بخش ديگر مصاحبه چنين مي گويد 
داده نشد برون رفتن از منزل بدون چادري هيچگاه رسماً ة گرچه به من اجاز « 

من تقاضا نمود تا منحيث ترجمان زبان روسي شاروالي كابل از ) 1955( ، اما در سال 
با انجنيران شوروي كه براي ساختمان اولين فابريكهء قير به كابل آمده بودند ، كار 

پس از آن .   من مدت هشت ماه به حيث ترجمان اين گروه انجنيري كار كردم.  كنم
كه از ) 1960( شامل كار شدم و تا سال  متحد به حيث ترجماندر يكي از دفاتر ملل
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افغانستان را براي ازدواج با مردي كه  . افغانستان برآمدم ، به اين وظيفه ادامه دادم
  »  ... دوست داشتم ، ترك گفتم

، با يك مرد  ماگه در آوان اشتغالش در دفتر سازمان ملل متحد دركابل« [  
آشنا ميشود و پس از ازدواج با وي به مسافرت )  مانتانو بروسرابرت( انگليسي به نام 

ليلي (، نه ) محمود طرزي(نه زنده ياد  ] .» . ...  تن مي دهد هاي كاري شوهرش
  به ايرينا وريوسكايا، هيچكدام در رابطه با )لطيف ناظمي(، نه ) رشتيا عنايت سراج

زن و ماگه در رابطه با تجاوز روشني تماس نگرفته اند و دو فرد اخير به موقف اين 
هر چه گفته و يا نوشته اند در مورد . تماس نگرفته اند ) هيچ ( شوروي به افغانستان 

از اينرو معلومات  . بوده است )  رحماني غالم احمد(و شوهرش ) ماگه ( ترش دخ
 .بيشتر در مورد اين خانم وجود ندارد 

ر نگاشته هايشان همواره به اين كاوشگران مسايل سياسي ، نظامي و اطالعاتي د
امر تاكيد و پافشاري نموده اند كه كشور هاي بزرگ زير پوشش كمك هاي اقتصادي 

، اعضاي سازمان هاي  اطالعاتي خود را در قالب استاد ، انجنير ، هنرمند ، ... نظامي و 
، ... تكنيشن ، داكتر طب ، مشاور ، معدن شناس ، باستان شناس ، مستشار نظامي و

به كشور هاي مورد نظر مي فرستند ، همچنان از طريق ازدواج هاي سياسي و 
  . به اين كار مبادرت مي ورزند )  ازدواج مصلحتي ( اطالعاتي 

مادر ماگه به گمان اغلب عضو سازمان امنيت شوروي سوسيالستي بوده و 
ين نكته مهم ا. ازطريق ازدواج سياسي با غالم احمد رحماني وارد افغانستان شده بود 

را بايد خاطر نشان ساخت كه درآن سال ها تز هاي تجديد نظرطلبي رويزيونيزم 
خروشفي هنوز در درون حزب كمونيست شوروي  شكل رسمي به  خود نگرفته بود و 

مادر ماگه از موضع امنيت كشور سوسياليستي اش دررابطه با اقدامات  ايرينا وريوسكايا
ستي ، استقرار صلح جهاني و كمك هاي انتر تخريباتي كشور هاي امپريالي

كه از منظر ( ناسيونالستي به خلق هاي جهان و در گام نخست به كشور هاي همسايه 
 بخصوص افغانستان در مركز ديد كشور هاي وقعيت استراتيژيك ، اين كشورها ،م

ي ؛ گام بر م) استعماري و امپرياليستي و سازمان امنيت شوروي آن وقت قرار داشت 
 نمي  ايرينا وريوسكاياجهانبيني مادر ، يعني  . داشت و دركشور ما فعاليت مي نمود 

به همين سبب .  اثر نداشته باشد باالي افكار دخترش ، يعني مـاگـهتوانست كه 
مـاگـه به سياست عالقمند شد ، كه مسلماً در گرايش به سياست ، موضع  پدرش در 
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اثر در خور توجه باالي دخترش  داشته است  ؛ قبال  مسايل افغانستان و جهان ، 
  : چنانچه  مـاگـه ميگويد 

 كه خواندن و نوشتن را - تاريخ دقيقش را به ياد ندارم -هنوز خردسال بودم « 
خواستم نويسنده شوم  از همان وقت شوق نويسندگي در من پيدا شد و مي.  آموختم

 ، وقتي كه پدرم از حبس ]شيدي خور1320 [ )1941(اما ، پسانتر، يعني در سال . 
   » .مآزاد شد ، به سياست عالقه پيدا كرد

) 1998 مي 1(در نگاشته ام مؤرخ   من جمله ؛  اين قلم در نوشته هاي قبلي
در رابطه با  ) اطالعيه در مورد شبكه هاي خاد زير عبا وقباي اسالم( تحت عنوان 

ال امپرياليستي مطلبي نوشته استحاله اتحاد شوروي سوسياليستي به يك كشور سوسي
رويزيونيست هاي  شوروي ، با ماهيت اينك بار ديگر خاطر نشان مي سازم كه . ام 

ها در جهان  سوسيال امپرياليستي ، زير پوشش سوسياليزم و كمونيزم به صدور كودتا
، در پي آن به اقتضاي )  درافغانستان1357ثور7همانند كودتاي ننگين ( پرداختند 

 نشئت مي كرد ، به خيال خام اش ، كه از ماهيت امپرياليستي آنزمندانه منافع آ
تصرف آبهاي گرم و تجديد تقسيم جهان ، به افغانستان كه درمسير ماشين جنگي اش 

ضبط "سالها قبل از تجاوز ، در KGB. به آن  سو قرار داشت ، بي باكانه تجاوز كرد 
حاصل بخشي  از . جنت خود تبديل نمود  نفوذ كرده افرادي كليدي آنرا به ا"احواالت

  ايجاد  دستگاه هاي جهنمي اگسا و كام بود كه بعد از كار كرد هايش در افغانستان ،
تجاوزش به كشور ، از بطن خونين و چركين دستگاه هاي استخباراتي ماقبل ، دستگاه 

  .جهنمي خـــاد را زاياند 

وروي سوسياليستي بعد از مي بائيست تذكار داد ، همانطوري كه دراتحاد ش
 سوسلوف ، رويزيونيزم در كليه -غصب قدرت حاكمه توسط دارو دسته خروشف 

تز هاي رويزيونيستي . [ ، اعمال گرديد ... عرصه ها اعم از سياست ، اقتصاد ، فلسفه و
اساس خط مشي دولت آن كشور  ) 1957(كنگره بيستم حزب درسال بعد از خروشف

سازمان امنيت آن ]  للي قرارگرفته جنبه رسمي به خود گرفت درمسايل ملي وبين الم
امي مجتمع كشور به پيروي ازاين تجديد نظر ، تحت رهبري برژنف صفوف حزب و تم

حزبيتي كه قواعد و ضوابط ( آنرا از مضمون حزبيت ها و سازمانهاي مربوطة
يت در شبكه و افراد آنرا به عضو. تهي ساخت ) رويزيونيستي بر آن حاكم شده بود 

  KGBدر  بدايت امر در هسته حزب و دولت ، اين  .هاي عديده كي جي بي  واداشت 
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بود كه بر همه امور ، از مسايل نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي گرفته ، تا 
  .زندگي خصوصي اتباع آن كشور آگاهي و تسلط بالمانع داشت 

 KGB  به تبعيت از اين سياست ضد . بر سياست حكم ميراند ؛ نه بر عكس آن
به خاد .  لنينيستي ، در افغانستان نيز به همان شگرد و شيوه عمل كرد -ماركسيستي

كه توسط عمال اش چون تره كي و ببرك ، » حزب دموكراتيك خلق«سازي 
در وهله . پنجشيري و كشتمند ، جوزجاني و شركاء سازمان داده شده بود ؛ پرداخت 

ان، بخش پرچمي هاي مخفي ، كه توسط نجيب اهللا ، كشتمند اول تجاوز به افغانست
سازماندهي شده بودند ، قسماً نيمه مخفي ها از جناح كارمل ، همراه با آن تعداد ... و

داوودخان كه به حرفه منفور شان پابند » مصونيت ملي« و » كام« و » اگسا«اعضاي 
 KGB ين استحاله تمامي اعضاي موازي با ا. بودند ، بـدنـه و اسكليت خاد را ساختند 

در سراسر جهان و از جمله در افغانستان در چنبر اين استحاله از بينش  ماركسيستي 
 لنينيستي تهي گرديده تبديل به عوامل مخرب سرماية نو به دوران رسيده  سوسيال -

مادرماگه (   ايرينا وريوسكايابا اين صورت خانم. امپرياليستي در شوروي گرديدند 
نيز از چنبر اين استحاله دور نمانده به يك عامل مخرب در رابطه با منافع ) حماني ر

 كه "مبارزش"اين مسئله تا كنون روشن نشده كه دختر. مردم  و كشور ما قرار گرفت 
تحت تأثير ديدگاه وخط سياسي پدرش  رحماني كه همانا مبارزه با شاهي مطلقه بود 

  ! سازمان امنيت شوروي آگاهي داشت و يا خير ؟  قرار داشت از رابطه مادرش با -
 اقامت فاميل ها و جوانان در آن سال ها در اتحاد شوروي ، زمينه مساعدي بود 
براي جذب كارمندان خارجي اعم از ديپلومات ها ، اعضاي فاميل هاي مهاجر ، 

بخصوص جوانان به طرف مبارزه بر ضد نظام هاي ضد ملي و ضد دموكراتيك حاكم  
 راز خارجي هايي كه در شوروي وقت زير  رمز و همچنان كشف؛ر كشور هاي شان د

، به عمليات تخريبي اشتغال داشتند ، ... پوشش كارهاي تجارتي سياسي وتحصيلي و
مثال هايي . از طريق ازدواج هاي سياسي يا اطالعاتي صورت مي گرفت ) من جمله (

  : ن بسنده كرد مثال مي تواسه به دو . در زمينه وجود دارد 
. وي ازدواج مي كند  اتحاد شور در صديقبا زمري) ناتاشه ( يك دختر روسي 

 با زماني كه در دعوت هاي سفارت شوروي در كابل استخباراتي دارد ، زني كه وظيفه
سفير «  : ] بنا بر گفته دو تن ار اعضاي مركزي ساما [شوهرش حضور بهم مي رساند 

كه در سفارت آنكشور در كابل برگزار شده بود ناتاشه را شوروي دريكي از دعوت ها 
.   » "...  چه كردي سامايت را ":  گفته بود  برايشطور مزاح گويا مخاطب قرار داده 

مثال هاي . ناتاشه  بعد از اعدام شوهرش دو باره به زادگاه خود روسيه بر مي گردد 
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 ضد خلق و پرچم  فاميل هايخاد با پسران مربوط بههم از دختران پرچمي و عوامل 
و فاميل هاي سرشناس  سياسي ضد روسي وجود دارد ؛ مثل صديق و امان اله پيمان 

 ،اولي توسط خانم پرچمي اش كه از سمت سياسي وي بي اطالع بود ... . شعله اي و
 نمود ، هانه اي كه خانم اش سرهمبندي به ب.بعد از كودتاي ثور به ايران فرار كرد 

شوهرش به مجرد ورود به كابل گرفتار .  از تهران  به كابل بيايد اداشت تاصديق را و
زندان پلچرخي "شفاخانه "دومي توسط خاد گرفتار و در. گرديد و مدتي زنداني شد 

زنده ياد پيمان  پيش از گرفتاري نامزد پرچمي اش را شناسايي نموده . به قتل رسيد 
 از فاميل پرچمي ط مي گيرد به يك دختر و مثال سومي ارتبا. از وي جدا شده بود 

 ، با يك تن از بوده  فركسيون پرچمكادر بلند پايه و مهم  فاميل يك تن از آنكه ها
 و گويا "بي طرف"اعضاي فاميل شعله اي ازدواج كرد و درنقش خانم به اصطالح 

 در شرايطي كه اعضاي "كمك و همكاري"  به اصطالح از طريق"متمايل به چپ"
، با دو سه تن عضو  ) 59و  58 و57سالهاي (  مخفي بودند )سـاوو( سازمان مركزي
مربوط   و مطالب جرياناتعضو كمـيته مركزي  نزديك گـرديده من جمله دو سازمان

   . ...مي رساند "پرچميبلند پايه  كادر"  به آن  رابه اين سازمان
[  ازدواج مي كند  در كابل"ملل متحد"به هر رو  ماگه با يك انگليسي كارمند 

 چه در مقر آن موسسه ، چه در نمايندگي هاي آن در "ملل متحد"اغلباً كارمندان 
ساير كشور ها منسوب به مليت هاي مختلف بوده و اكثراً وابسته به سازمان هاي 

 و شماري هم وابسته به كشور هاي غير خودي اطالعاتي كشور هاي خود مي باشند
 ايرينا وريوسكايا( ؛ ولي مادر روسي اش ) 1960(رج مي شود و از افغانستان خا ]  اند
تا سالهاي تجاوز شوروي سوسيال امپرياليستي در   KGBبنابر صواب ديد مقامات ) 

 با 1955اينكه داكتر محمودي فقيد در سال هاي قبل از. افغانستان  باقي مي ماند 
؛ بلكه شماري از نه تنها محمودي فقيد . وي شناسايي داشت ، امريست بديهي 

در آن سال هايي كه  )  ايرينا وريوسكايا(مبارزان جنبش مشروطه نيز با اين خانم 
   .  تماس داشتند ،شوروي كشور واقعاً سوسياليستي بود

كه سال ها پيش در يكـي از نوشـته ) اين پرچمي نيمه مخفي ( آصف آهنگ 
به نقل از فـرد ديگـري ] ا  چاپ تورنتوي كاناد" لمر"مندرجه نشرية مبتذل [ هايش 

نموده  بود ؛ درخاطراتش توهين ) مجيد ( ؛ به يك تن از قهرمانان اسطوره يي كشور 
تماس داشته و ) ماگه رحماني (    ايرينا وريوسكايابا دختر  : نوشته كه] كابل ناتهـ [ 

 اين با وي يكجا به سينما رفته است و خبر بركناري ملك خان وزير ماليه را در خانه
  .  خانم شنيده است 
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 كه نكسن در كابل بود ، هنوز سياست هاي رويزيونيستي و 1954در سال 
سوسيال امپرياليستي برخطوط حركي كارمندان سياسي و مامورين اطالعاتي شوروي 

در آن ايام وي  يك خانم  روشن بين و مترقي . در خارج از كشور مسلط نشده بود 
در سياست و مبارزه عليه نظام حاكم آن وقت كه  نادر ) ماگه(بود كه مشوق دخترش 

غدار و عامل انگليس در رأس آن گمارده شده بود و كارد استعمار را بر استخوان مردم 
. مي كشيد ، تا اختناق به نفع سياست استعماري انگليس در افغانستان  پايدار بماند 

 بيست و دوم حزب كمونيست  ازاين سال ها به بعد كه رويزيونيزم در كنگره  بيستم و
شكل رسمي اختيار كرده  و رهبران خاين به خلق هاي آن كشور ...]  سال [ شوروي 

 لنينيزم ، رويزيونيزم را در سياست ، اقتصاد  و - و خلق هاي جهان به جاي ماركسيزم 
فلسفه تبليغ و ترويج نمودند ؛ نه تنها تمام فركسيون هاي جدا شده از احزاب 

شور هاي جهان در همين راستا گام برداشتند و به شبكه هاي اطالعاتي كمونيست ك
 "حزب دموكراتي خلق"مثل حزب توده در ايران و ( سوسيال امپرياليزم تبديل شدند 

خانه هاي شوروي، همينطور ساير كارمندان سفارت ؛ بلكه ديپلومات ها و) افغانستاندر
له  به تغيير در سيستم فكري خود در سراسر جهان درچنبر اين استحا KGB مامورين

پرداخته بر مبناي منافع مادي كه در ظاهر تبعيت از اوامر و نواهي آن حزب جلوه گر 
مادر  (  ايرينا وريوسكاياخانم. مي شد ، در تمام ساحات ، بي چون و چرا عمل كردند 

ي و . نيز از چنبر اين استحاله بيرون نشد و به مخالفت با آن نپرداخت) ماگه 
. در افغانستان مبدل شده بود  KGB به عامل مخرب )  خود آگاه و يا ناخود آگاه(ديگر

زماني كه مكروريان ها توسطه . مادر ماگه در بخش هاي با امنيت شهر  اقامت داشت 
انجنيران روسي نقشه شد و به كمك و امداد آن كشور اعمار گرديد ، اين خانم هم به 

ر واقع ، اين شهرك عمدتاً براي رهايش اعضاي حزب د[ آن شهرك نقل مكان نمود 
وطن فروشان خلق و پرچم اعمارشد ، تا دراين شهرك  هريك با ديگري  به زودترين 

ديده بتواند و شبها بدون دغدغه خاطر پاي  -   و دور از ديد بيگانه ها- فرصت ممكنه
  ] . صحبت همديگر بنشينند و از امنيت بيشتر هم برخوردار باشند

 با تخلص پدرش سردار غالم احمد رحماني ولد "ماگه رحماني"ام پرآوازه ن
 به  سردارعبدالحبيب سردار عبدالرحمن وبرادر) پدر كالن ماگه( [ سردارعبدالرحمن

كه ازنهضت اول مشروطيت جان بودند آناني گفته محمود طرزي هر دو برادر از جمله 
 ؛ به خاطر بار ] عضويت داشتند» فغان جوانان ا«  و درسازمان به سالمـت برده بودند

ايرينا (  مادر روسي االصل وي پرجاذبة سياسي و مبارزاتي همين نام ها بود كه
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  را برگزيد و)ادرــم( ة خوش آهنگ و پر مفهوممـبه عوض نام خود كل ) وريوسكايا
 وندـ را پس)رحماني  ( در وي ، يعني شوهر خودشـص پـ و تخل)ماگه  ( اسم دخترش

  . " ماگه رحمانيدرما"  :و از آن پس ناميده شداخت ـسن آ

مشهور بود ) رحماني ( كه دخترش به اسم فاميلي (  يزن روس ايرينا وريوسكايا
 .آپارتماني داشت ) 2 ويا1بالك( در مكروريان كابل "نيكوكار" اين زن به اصطالح )

ني در شفاخانه ابن  يعني از ايام جوا ؛)1959( اين خانم از سالهاي قبل گفته شده
وي در .  بود به حيث نرس كار مي كرد "شفاخانه گندنا"ينا كه نام قديمي آن س

 افراد و اشخاص و فاميل هاي  ،حيطه كارش همچنان در ساحه اي كه زندگي مي كرد
برطبق چشم ديد يك ( جمله  من. زيادي را مي شناخت و با آنها آشنا و دوست بود 

   .ان هم نشست و برخاست داشتيشابا نعيم ) رفيق زنداني 

 "در محل اقامت اش با رهبران باند ) "مادر ماگه رحماني"  ( ايرينا وريوسكايا 
. در تماس بود رهبران اين باند   مثل كارمل و كشتمند و ساير،" دموكراتيك خلق

از طرف كادر هاي سرشناس پرچمي    ايرينا وريوسكايا شده بود كه بارها ديد و شنيده
 و " افغان شده"نامبرده در نقش يك روسي. مِلكه گونه استقبال و احترام مي شد ، 
 اجتماعي ؛ چون - كه در گذشته با شخصيت هاي برجستة سياسي - "خير خواه"

داكتر عبدالرحمن محمودي رابطه داشت ، و از جاذبة نام و نشان اين شخصيتي 
ورد و با شناختي كه از اراكين  به درد اين و آن مي خ- برجسته سياسي سود مي برد  

 بخصوص دورة ببرك و نجيبدولت در دورة شاه و داوود و دورة كودتا ، و بلند پايگان 
داشت ، مشكل آنها را حل مي كرد ؛ حتا فاميل هاي سرشناس سياسي كه در دورة 

  1950 و 1940 ني داشتند ؛ با همان ديد سال هايكودتا و تجاوز در پلچرخي زندا
كه ) استاد صديق (  يك تن از چپ نما ها 1359درسال . مراجعه مي كردند  نزد وي 

به تشويق همين زن با اطالعات زندان  همكاري كرد تا هر چه زود تر از زندان رها 
 كمحبس   خاطر همين همكاري به چنانچه به. و يا به مدت كم حبس شود ودش

رهائي اسيران از زندان ، به گونه   موثريت واقعي اين زن را در نامبرده . )محكوم شد 
اگر موفـق گـردد از طيف چـپ كس ويا كساني  تبليغ مي كرد تا  در ميان زندانياناي

  . بياندازد " خانم نيكو كار"را به اميد رهائي هر چه زودتر از آن دوزخ ، به دام آن
يكي ه  برسيدن به كابل از  تجاوز كرد ، بعده افغانستانزمانيكه قواي  شوروي ب

 و آنرا به تصرف شدورحمله ) زندان پلچرخي(ن ـاز مهمترين پايه هاي دولت امي
 امين را از زبان اجنت ة دور» عفو عمومي زندانيان« بعد از چند روز  KGB   .درآورد
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اعالم داشت ، تا با اين ريفورم آني مردم را بفريبد وكارمل ) ببرك كارمل ( مشهورش 
شبكه . ود سازد  وانم"منجي خلق هاي افغانستان" و "قهرمان" ميهن فروش را 

اين . لچرخي حاكم شدند  بنا بر امر باداران شان بر زندان بزرگ پاطالعات پرچمي ها
وبين جريان سشناخت قبلي كه از تمام طيف هاي سياسي بويژه منها بنا بر

له داكتر جم من؛ داشتند ، شماري از آنان ) شعله اي ها ( دموكراتيك نوين افغانستان 
قتل ه بKGB  دستور نظاميان  ه را ب... رزبان ، داكتر هاشم مهربان ، داكتر دادگر و 

 از آنجايي كه مي. رساندند و نابودي آنان را به دست امين جالد وانمود كردند 
آينده نيز  مبارز و فعال سياسي نبودند و دردانستند سه تن ديگر از همين طيف ،

 انتقال دادند ، تا "1بالك"به "2 بالك "، آنان را  از  كردبرضد تجاوز عمل نخواهند
مادرماگه " آنان تصميم بگيرند و خانم ةقواي اشغالگر و مزدورانشان بعداً در بار

 "زن نيكو كار" و .برسانند بيشتر از پيش  را در رابطه رهائي آنان به شهرت "رحماني
ن زنداني انتقال داده شده همين سه تسرشناش يكي از اعضاي فاميل . جلوه دهند 

 ،  كه با وي داشتم 2010 ، درصحبت تيلفوني تاريخي اول مارچ )م . ز  ( "1 بالك"به
برادر ( داكتر عبداهللا محمودي ، رفيق محمودي  [ موضوع رهائي سه تن از بستگانش

  :  را چنين بيان نمود ]محمودي( ... و ) زنده ياد لطيف محمودي 
ده اي از اعضاي فاميل به پلچرخي رفته بوديم و بابي صبري روز عفو عمومي با ع« 

مدتي گذشت از آنان . انتظار مي كشيديم كه زندانيان ما از دروازه زندان خارج شوند 
كه با سر و وضع بسيار بد از ميان  [*] را شناختم باختري اصف  ومن. خبري نشد 

 آنها را از  .ن پيامي دارم من از زنداني هايتا«  :طرفم آمده گفته انبوه جمعيت ب
 »... اين را بگير ، اند دستمال چيزي نوشته  در. انتقال داده اند "1بالك" به"2بالك"

   متوجه شدم كه برادرم  بر روي دستمال. آنرا باز كردم . من داد ه بعداً دستمال را ب
 " 1ك بال"به" 2بالك" از  از ميان ساير زندانيان جدا كرده ما را«  :ش نوشته كها

   اعضاي بعد از مطالعه  نوشته ، تمام  . »مي كشند كنيم  ما را   فكر مي ، اند آورده
  

  
پرچمي ها قبل از آنكه واصف باختري را از زندان رها سازند ؛ زمان مصاحبه با  -[*] 

واصف در جريان مصاحبه كه . وي را چند ساعت پيش از وقت مصاحبه اعالم داشتند 
تجاوز روسها به افغانستان را كمك خوانده ، كارمل را مورد تأئيد از راديو بخش شد ، 

  ] .مصاحبه وي را اين قلم  و برخي از رفقا  شنيديم . قرار داد 
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فكر ه ب. ما در تكاپو شديم تا راه چاره اي بيابيم . فاميل شديداً  در تشويش شدند 
با . مي كرد ،  شديم  كه در يكي از بالك هاي مكروريان زندگي "مادر ماگه رحماني"

  تيلفونش را برداشت و مستقيماً با "مادر ماگه".سوي آپارتمان وي شتافتيم ه عجله ب
داد كه كسي درزندان باقي سفارت به وي اطمينان . سفارت شوروي در تماس شد 

گويند  سه نفر شان را    به سفارت گفت كه فاميل اسيران مي"مادر ماگه" .نمانده 
مادر "سفارت از .  انتقال داده اند و تا هنوز زنده هستند "1 بالك"به" 2 بالك"از

 نفر ةبعداً آن خانم گفت. " چه سند و دستاويز در اين مورد دارند ؟ ":  پرسيد "ماگه
ما جريان نگهداشت سه تن از اعضاي فاميل ما . سفارت روسيه را براي ما ترجمه كرد 

 گفتيم  "مادر ماگه"ه بود ، براي  خانم   كه بر روي دستمال نوشته شد"1 بالك"را در
آن خانم متن . وي نشان داديم ه و فوراً دستمالي را كه در آن نوشته  شده بود ،  ب

آنگاه سفارت  به آن خانم اطمينان داد كه در . نوشته را به زبان روسي ترجمه كرد 
ر سه عضو  ه"مادر ماگه رحماني"سر انجام به اثر تيلفون . موضوع تحقيق مي كند 

   .)قول ه نقل ب ( ."فاميل ما از زندان آزاد شد و از مرگ نجات يافت
)  جمله دين محمد محمودي من(چند تن از مبارزين زنداني شدة اين فاميل  

رهائي آن .  خلقي هاي وحشي بعد از شكنجه هاي وحشيانه اي اعدام شدند در زمان
مادر ماگه ( ايرينا وريوسكاياروسي   از طريق خانم [از زندان در آغاز اشغال سه تن
 در سراسر بالك هاي مكرويانها زبان به زبان گشت و موجب شهرت بيشتر  ])رحماني

   . دـ گردي" ! ارـو كـزن نيك"ابه ـمثه ن  بـآن زن روسي مس
وب به يك فاميل س من-پرداختن به تحليل و چرايي رهائي  اين سه تن زنداني 

هره برداري از رهائي آنان به سفارش  يك زن مسن  و ب- شريف و سرشناس سياسي 
 " و" زن نيكوكار"روسي و ارتباط نامبرده با سازمان اطالعات شوروي كه درقالب

 ؛ مگر  تبارز كرده بود ؛ شامل خطوط توضيح در اين نگاشته نمي باشد"مشكل گشا 
   . اينكه شرايط خاص مبارزاتي خواهان تحليل و ارزيابي چنين امري باشد

آراء و انديشه ديگران را باز توليد مي كند و به ) اغلباً ( كسي كه در اين اواخر
 آقاي داكتر 2009 جون 4برخاسته ، كاپي نوشته مؤرخ ) م . هـ ( دفاع از داكتر 

برداشته در  ) "دانش نامه آريانا"( حسين بهروز در مورد محمودي فقيد را از سايت 
ت ، تا توجه خواننده را به بخش اخير آن جلب سايت مورد نظرش بر قرار ساخته اس

محمودي ( وي   ...« [  مورد اعتماد محمودي فقيد بوده است  "مادر ماگه"نمايد كه 
رسالة مستوفاي ديگري محتوي عدم مراعات حقوق بشر در افغانستان در ) فقيد  

محبس نوشته بيرون فرستادند هنگامي كه نكسن معاون رئيس جمهور امريكا به 
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كه در نمايندگي سازمان ملل متحد در ” ماگه رحماني“افغانستان دعوت شده بود مادر 
  ] ..وي رسانيده كرد اين نبشته را در شب مهماني نكسن در آن سازمان ب كابل كار مي
بخش (  اين قلم "خاطرات زندان " متعهد و متجسس ، هرگاه  ، آگاهگانخوانند

د از مطالعه  پاراگراف فوق از نوشته  آقاي بهروز ، د ، بعنآنرا مطالعه كرده باش) هشتم 
 نقش خواهد بست كه  اين زن مبارز ومورد اعتماد شخصيت شانسوالي در ذهن  

 ةچطور با سفارت شوروي در دور) داكتر محمودي فقيد (  جنبش هفت شورا ةبرجست
ر دو نوشته د ) ايرينا وريوسكايا( براي رفع چنين ابهام كه  اشغال تماس داشته است ؟

، از دو نويسنده اي كه همديگر را نمي شناختند ، به دو شكل معرفي شده ، و با نشر 
از جانب اين كس كه به دفاع از داكتر ) بعد از يكسال و نيم(عامدانه نوشته آقاي بهروز 

 برخاسته ؛ سبب اين ابهام خواهد گرديد و سوالي در زمينه "ساوو"رهبر ) م . هـ ( 
 كه به مأخذ موثق متكي -رفت  تا نوشته اين قلم در مورد مادر ماگه شكل خواهد گ

  .  تلقي گردد و گويا  از  اهميت و ارزش آن كاسته شود " اتهام "   ؛-مي باشد 
.  به كابل آمد 1954براي رفع چنين ابهام بايست تذكر داد كه نكسن  در سال 

شوروي و تا آن سال تز ي كشور اين سال مصادف است با حضور بولگانين در رهبر
 پروسه نهايي 1957 سوسلوف و شركاء كه تا سال - رويزيونيستي خروشف هاي

جمعبندي  و شكل گيري اش را مي گذراند ، به تصويب كنگره  حزبي نرسيده بود و 
؛ ( در دايره رهبران خاين به امر كمونيزم و انترناسيوناليزم پرولتري در حركت بود 

حزب كمونيست شوروي از وجود چنين انحرافي اطالع نداشتند حتا كادر هاي  عادي 
در چنبر استحاله ايدئولوژيك   KGBدر چنين اوضاع و حاالت  كارمندان و مامورين ) 
درآن وقت به حيث  )  ايرينا وريوسكايا( مادر ماگه  .  سياسي قرار داده نشده بودند -

ش ادامه مي داد و مورد اعتماد و يك انسان باشرف و با درد كماكان به وظايف محوله ا
 ( 1954از سال .  ، مثل محمودي فقيد بود  هفتم شورا اطمينان مبارزين آگاه جنبش

را احتواء كرد ، )  سال 25( خورشيدي كه ربع قرن 1358تا سال )  خورشيدي1333
  . فعل و انفعاالتي در سطح سياست جهاني به وقوع پيوسته است 

 نيز ايرينا وريوسكايا اطالع از كنه مسايل نبوده كه نداند  اينقدر هم بيساوورهبر 
ي سال وريوسكاياايرينادچار چنين استحاله اي رويزيونيستي شده و ديگر آن 

 وي هوادار مفتن اش در  خود برخواستبران مطابقبنا.  نيست 1950 و1940هاي
كه عمرآن ( كري  ، آشفته فايرينا وريوسكايا بودن  اين قلم مبني براجنت ةة نوشتزمين

 كاوشگران حقايق تا برداشتها و نظراتد ، خلق مي نماي) اقد اعتبار مي باشدكم و ف
 و تا  حاوي نكات روشنگراين قلم را كه) خاطرات زندان ( ازجمله خونبار گذشته 
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 و  ساوو ، در رابطه با گرفتاري اعضاي رهبري و كادر هاي سازمان- كنون بر مال نشده
بي " و " بي اعتبار  آن را" گويا ؛  خواهد بودبخش هاي بعدييگر در بسا نكات مهم د

  ؟!  سازد "اثر
 از جانب  برخي ها "سوال"و )   خلق كردن ابهام(   اين قلم به يك بعد ديگر

اشاره مي نمايد ، و آن اين است كه آنها فكر مي نمايند با چنين كار و كردار مي 
 كه بخشي آن يرند و كار اصلي مبارزاتي مان راتوانند  بخشي از عمر مانرا از ما بگ

آشكار ساختن  جنايات تا كنون افشاء نشده  روس ها در افغانستان  و كاركرد هاي 
عمال نفوذي سازمان هاي اطالعاتي وابسته به روسيه در درون  تشكيالت چپ انقالبي 

 ما به همين بهانه  در حالي كه. مي باشد ،  دچار سكتگي و درجازدگي نمايند ... و ...  و
مطالب ديگري را بر روشني  خواهيم كشيد كه بر آگاهي خوانندگان گرانقدر ، بطور 

  . اخص به آگاهي جنبش چپ انقالبي خواهد افزود 
اين قلم  مزيد برآن خاطر نشان مي سازد  كه همين چند صفحه را مستقيماً بر 

 سايت و نقل برخي مطالب روي صفحه مونيتور تايپ كرده كه با سر زدن به يكي دو
 ساعت از وقت اش را احتواء  و نيممورد نظر در رابطه  با اين توضيح ؛  مجموعاً يك

  . كرده است 
  

  :سلولي  به ساير اتاق ها   سخني در باره تبديلي سه هم-12
  

فلك خشماگين ، چرخ زمان تسلط وحشتبار استعمار روس بر زندان را بر روي 
خوان آن ـرداند و گوشت و پوست و استـواه ، با كندي مي گسينه زندانيان آزاديخ

  . مظلومان بسته در هزار زنجير پيدا  و ناپيدا را خرد مي كرد 
 فشار هاي شديدي را بر زندانيان اعمال مي كردند ، اين فشار ها ، روابط بين هم
 سلولي ها را دچار تكان هايي مي ساخت كه بعضاً منجر  به برخورد فزيكي ميان

اعضاي : گونه مثال ه اگرچه زندانيان از طيف هاي متخاصم  ب. طرفين مي گرديد 
، از درگيري فزيكي دوري مي ...  و "حزب جمعيت اسالمي" با  "حزب اسالمي"

هم ديده شده  كه طرفين به جان هم افتاده اند ، تا اينكه  ... كردند ؛ مگر در حاالتي 
 روس و جزائي ساختن هر دو طرف منازعه  ظاهراً منازعه با مداخله اهانت بار مزدوران

، تمام طيف هاي اخواني با آنكه در مقايسه با  ... در چنين جوي . پايان يافته است 
ه  با آنهم ب خود گرد آورده بودند ،ة طيف چپ ، اكثريت زندانيان نا آگاه را در داير
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 كه در برش هاي خاطر كركتر  و شخصيت مستحكم و با صالبت سياسي چپ انقالبي
درون زندان ،  و در رويا رويي  با جالدان  مزدور در) تحقيق و شكنجه ( بسيار حساس 

) وان مكتبي ـيعني اخ( استواري و شهامت بي نظيري از خود نشان داده بودند ؛ اينان 
   . ؛ حتا از درگيري لفظي با طيف چپ انقالبي اجتناب مي ورزيدند

  خاموشانه هارون با و عكس العملموجب اعتراضدر درون سلول ما ، مسايلي 
، نمي خواست سر و  كه از لحاظ اخالقي جوان بدي نبود  هارون . گرديد قبينحآقاي 

 " كالن"را به يك تن از   وي ناراحتي و مشكل اش.صدا به ساير كوته قفلي برسد 
 زنداني بود كه در يكي از كوته قفلي هاي دهليز ما) "شفيع جان"(هاي باند  حكمتيار 

. و با طيف چپ ظاهراً برخورد آميخته با احترام داشت ، شكايت گونه رسانده بود 
 اين  برحقدر هر حال موجبه  اعتراض.  مشكل وي را با من مطرح كرد "شفيع جان"

  اوضاعدرمياني من ازميان برداشته شد و با وساطت و پا عليه آقاي حقبينجوان خادي
  . قبلي برگشت  در سلول به حالت متشنج

ما كه بر سبيل . يكي دو روز سپري نشده بود كه دروازه پنجره دهليز باز شد 
عادت در هنگام باز شدن دروازه ، سراپا گوش مي شديم ، تشخيص داديم كه صداي پا 

چكمه هاي مزدور ديگري هم بر روي سنگفرش دهليز .  تنها از غالم علي نيست ،
  .متر و يا بيشتر چكمه پوشان فرومايه توقف كردندبعد از طي سه .  كشيده مي شود

چند ثانيه بيشتر نگذشته . تمام هم سلولي ها به شتاب به جاي هاي خود برگشتند 
 بر روي ة  مانند را از داخل دو حلقTبود كه غالم علي با همان حركت هميشگي  كليد

ار گرفته اش با دروازه آهني سلول بر روي پاشنه زنگ. هم قرارگرفته دروازه كشيد 
آمر (سر و كله نماينده با صالحيت خاد در زندان پلچرخي . صداي دلخراشي چرخيد 

كه از نخبگان تيم اعدامي ها ) حامد حسين(اين جنايتكار . نمايان گرديد ) اطالعات
غالم علي در . داخل اتاق آمدند ه هر دو مزدور ب. بود ، به درون سلول پا گذاشت 

سلولي ها را از نظر  آمر اطالعات تمام هم. قرار گرفت ) آماده باش  ( "تيارسي "حالت 
اين جوان مزدور . گذراند ، تو گوئي اولين باري بود كه زندانيان اين سلول را مي ديد 

سر . هرات بود ) استان ( كه قد كوتاه و چشمان  ميشي و بسيار نافذ  داشت از واليت 
چشمش به نوشته اي افتاد .  تشناب دور داد طرف دروازه آهنيه را ب فروخته شده اش

. كه آنرا هارون بر روي دروازه تشناب با كدام ميخ و يا چيزي نوك تيزي رقم زده  بود 
در حاليكه سراپاي هرزنداني را با دقت . چشمان گرگي اش را از روي دروازه برداشت 

دوران ه ازه بمزدوري ت مي ديد ، هم سلولي ها را مخاطب ساخته با تحكم و تعجبِ
مه نوشتيم ": هارون  جواب داد ] اين را  [ " ايره كي نوشته ؟ ": رسيده پرسيد 
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ليت آن نوشته را بر وكه رمزي برايش رسيده باشد كه مسئو مثلي] ( من  [ "صاحب
آمر اطالعات  با شيرازه كتاب قطوري كه در دستش قرار ) روي دروازه تشناب بپذيرد 

 آن ، يك طرف صورت وي ةطوري كه از ضرب. هارون زد شدت بر روي ه داشت ، ب
بعداَ سرش را كه در درون .  لبش خون جاري شد ةواز گوش. سرخي گرائيد ه دفعتاً ب

آن هزاران تصوير و مناظر وحشتبار جنايت و خيانت و شكنجه و اعدام و تجاوز به 
هر دو از اتاق  ،طرف غالم علي گشتانده ه بجا شده بود ، ب جا خودش ناموس خواهران

خاطرم نمانده كه آمر اطالعات در كدام كوته قفلي ديگر هم داخل ه ب. خارج شدند 
در هر حال ، باز هم صداي باز و بسته شدن دروازه پنجره دهليز شنيده . شد و يانه 

در پي آن دروازه سلول ما . چندين دقيقه بعد تر ، بارديگر دروازه پنجره باز شد . شد 
 هارون به عجله اسباب و " كااليته جمع كو":  باز نموده به هارون گفت غالم عليرا 

سلولي ها ، با سرباز يكجا از  بعد از خدا حافظي با هم اثاثيه اش را جمع و جور كرد و
 ، آواز باز شدن  دروازه يكي از كوته قفلي شدن دروازه هبعد از بست. اتاق خارج گرديد 

ه  را در كوته قفلي هايي كه پنجره گك هايش بهارون. كوته قفلي ها شنيده شد 
باز مي شد ، انتقال داده )  و دروازه رفت و آمد آن "1بالك"صحن (طرف شمال 

  . دروازه آنرا بست و خودش از دهليز خارج شد 
 باالي روحيه زندانيان -  ولو انتقال خادي ها از داخل سلول - هر نقل و انتقال 

نده اي بجا مي گذاشت ؛ زيرا  زندانيان به تجربه اثر بسيار نامطلوب و تخريب كن
اين . دريافته بودند كه در پي چنين نقل و انتقاالت ، تغييرات ديگر هم آمدنيست 

مفاهيم مختلفي را در اذهان زندانيان تداعي مي )  "كااليته جمع كو"(جمله  مختصر 
خود معطوف ه ني را ب وتوجه زندا ،جلوه گر مي شد)  اعدام (كرد كه در مركز آن واژه 

 نفره و يا در 200 چه  زندانيان در سلول هاي -تمام زندانيان يك سلول . مي نمود 
 ، به -  در چنين  شرايط و حاالت - نفره و يا در كوته قفلي ها 400سلول هاي 
همه در فكر جمع و جور كردن .  قرار مي گرفتند "حالت آماده باش"اصطالح در 

 حتا  خادي ها و همكاران اطالعات از نقل و انتقاالت ، كم و اثاثيه خود مي شدند ؛
آنان كه از يك جانب  با دشمنان شان درداخل سلول  انس مي . بيش واهمه داشتند 

از جانب ديگر ، اكثر آنان و يا قسمتي از آنان ، ) انس آميخته با تضاد منافع ( گرفتند 
رده شوند كدام  طيف زندانيان پيش از پيش نمي دانستند كه در سلولي كه بايد ب

 آيا  كسي وي را در ": يك تن از آنها با خود مي گفت : طور مثال . بيشتر خواهد بود 
سلول ديگر نخواهد شناخت ؟ و اگر چنين باشد ، در داخل و خارج زندان  برايش  

بعد از چه مدت  دشمنانش با وي مأنوس خواهند شد ؟ آيا . ايجاد خطر خواهد كرد 
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 و از اين "ار و بار اطالعاتي استخباراتي اش در سلول جديد موفق خواهد شد ؟ در ك
همكاران  و تسليمي هايي كه در خدمت  . گرديد   موجب ناراحتي وي ميل گپ هاقبي

اطالعات زندان قرار داشتند و از آينده خود بيم داشتند ، نيز از نقل و انتقاالت واهمه 
 اي از هم مسلكان ده و شنيده بودند كه  اداره زندان عدهداشتند ؛ زيرا آنها به كرات دي

 در وقت انتقال زندانيان - اطالعات در درون سلول ها همكاري داشتند  كه با-شان را 
 " احد پچق"اعدامي بيرون كشيده ، و در موتر هاي سرپوشيده انداخته بودند ؛  مثل 

  . و امثالش 
  ميتوان ابراز نظر كرد كه در سطح در رشته  روانشناسي زندانيان ، با جرأت

جهان از مجموع كشور هاي استعماري در همان وقت  امپرياليزم جنايتكار امريكا و 
اساساً در زندان هاي تمام كشور . سوسيال امپرياليزم روس در صدر آنان قرار داشتند 

 ها  در پهلوي اشكال شكنجه هاي فزيكي شگرد هاي مختلف  شكنجه رواني  كار برد
كار ه كشور ها شكنجه هاي رواني و فزيكي را كه در مورد زندانيان  ب در برخي. دارد 

برده بودند ، آنهمه را  تئوريزه و سيستماتيك كرده بودند ، روسيه در اين راستا ، پيش 
  . صف چنين كشور ها بود 

 درستي ميه قرار داشت  ، ب  KGB اطالعات زندان كه زير فرمان  اعضاي نخبه 
و  در روان  زنداني بيشترو عميقتر)  "كااليت جمع كو"(ست ضربه  جمله كوتاه دان

بعضاً . ماندگار تر از ضرب و شتم و كوبيدن وشكنجه كردن هاي ابتدائي مي باشد 
، نقل و انتقال زندانيان را به  براي اينكه دلهره و اضطراب زندانيان به درازا بكشد

  . دند دا كندي  و در طي چند روز ادامه مي
 اتاق ما راباز نمود و به ةدرواز يك ، يا دو روز بعد از انتقال هارون ، غالم علي

از شنيدن ) و دو تن هم سلولي ديگر(   من " ! و كااليته جمع ك": استاد دوست گفت 
من  و استاد دوست  به جمع و جور كردن اسباب و .  اين جمله شديداً ناراحت  شديم

شديداً ناراحت ، خاطر  اينكه از ما جدا مي شد ه استاد نيز ب. اثاثيه وي مشغول شديم 
 خدا حافظي كرده سلول را ترك قبين  ح ديري نپائيد كه وي با من و آقاي. شده بود 

. بعد از خارج شدن استاد دوست سكوت قبرستان بر سلول ما مستولي گرديد . گفت 
ه سرباز چه وقت براي بردنش شايد هركي درفكر اين بود ك. هر سه نفر خاموش بوديم 

به هر شكلي بود دوري رفيق را تحمل كردم ... . كجا خواهد برد ه  و او را ب ،خواهد آمد
همين قدر . سراغ سلول ما نيامد ه چند يا چندين روز ديگر هم سپري شد ، كسي ب. 
 ما  بود كه بار ديگر دروازه سلول1361خاطر دارم كه در  هفته دوم ماه ميزان سال ه ب

!  كااليته جمع كن : غالم علي اينبار استاد صديق را مخاطب ساخته گفت . باز شد 
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را  برداشت و بعد از خدا  استاد صديق دچار هيجان شديد  شده اسباب و اثاثيه اش
از رفتن وي نيز پريشان خاطر . حافظي با ما ، با غالم علي يكجا از سلول خارج گرديد 

حاال با مشكل .  براي ما آبجوش تهيه مي كرد قبين آقاي حشديم ؛ زيرا كه با آبگرمي
آنكه از آن آبگرمي در اين مدت  استفاده مي كرديم   با.تهيه آبجوش مواجه مي شديم 

هر رو ، من و آقاي  ه ب. ؛ اما اينكار  را مي شد با سه نفر سر و سامان داد ، نه با  دو نفر 
  .     در اتاق تنها مانديم قبينح
   

  نگاه گذرا به گوشه اي از پيوند حزب اسالمي  -13
   : دست نشانده با دولت         

  
  KGBگونه هاي مختلف از داخل زندانها ه  اجنت هاي آموزش ديده اشرا ب

مثل عنايت ده . داشت  درون احزاب اسالمي گسيل ميه نمود و آنها را ب خارج مي
خاطر عضويت در حزب ه  ب1359سبزي يك تن از خلقي هاي ده يحيي كه در سال 

 .  سال حبس شده بود 16منفور و رسواي گلبدين جاسوس محكوم به 

.    صحبت  مي نمود" روشنفكرانه "ش را  هر روز مي تراشيد و   اعنايت ريش
ظاهراً محترمانه  و بدون  تعصب ، )  چپ انقالبي ضد شوروي ( با عده اي از زندانيان  

بار ، راجع به جنگ مقاومت  ص با من نيز يكاين شخ. صحبت سياسي مي نمود 
 به اين باور رسيديم "دبمؤ"من و يكي دو رفيق در مورد اين شخص. صحبتي داشت 

 مربوط به فركسيون خلق بوده و با اداره اطالعات زندان نيز رابطه كه موصوف
  . برقراركرده است 

اي آن ، متوجه عصر همان روزي كه هارون را از اتاق ما بيرون بردند و يا فرد
اطالعات در واقع وي را . شديم كه وي را در اتاق عنايت ده سبزي زنداني نموده اند 

سال ، كم تجربه و بي اطالع از بسا مسايل سياسي و  كه جواني بود كم سن و
اطالعاتي ، براي آموزش توسط عنايت ده سبزي عضو با صالحيت حزب گلبدين ، نزد 

فاصله چند ساعتي كه دروازه سلول ها براي ديدن اغلباً در عنايت . رستاده بودند وي ف
تلويزيون باز مي شد از اتاق بيرون نشده ، در داخل سلول با هارون عيني مشغول  

اين دو ، در هنگام تفريح و  در هنگام گشت و گذار يك ساعته نيز . صحبت مي شد 
  . اصلي عنايت ده سبزي بود ةگويند. كردند  صحبت مي
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 قومندان سرشناس گلبدين را "ملنگ ده سبزي" روز ها رفت و آمد در همين
.  ، به آساني ديده مي توانستند سمت شمال محبوس بودند"1بالك"كه در زندانياني

جانب ه رخ ب( نگارنده نيز يك بار آمدن او را از كوته قفلي هاي منزل دوم سمت غربي 
 به تن داشت و مدال امي لباس نظ"ملنگ".   ديده بود"1بالك"به صحن ) شمال 
مو هاي چرب و براق . روي سينه پركينه و كثيف اش خود نمايي مي كرد ه هايي ب

ه هر باري كه وي و باديگارد هاي مسلح اش  ب. شانه هايش مي رسيد  از اش تا پايينتر
چون سگي  ) خواجه عطا محمد وفا ( داخل زندان پا مي گذاشتند ،  قومندان عمومي 

داخل ه ظف بوو بعد از مدتي سرباز م. ن داره رهزن و آدمكش  مي شتافت به پيشواز آ
تا با ملنگ ده سبزي ، با خود به  مقر قومندان عمومي مي برد نايت را ع  سلول آمده

مدتها بعد ؛ همين آدمكش حرفه اي حزب اسالمي شخصاً عنايت را  از . مالقات نمايد 
ده در درون حزب  ــش ديم كه عنايت آزادبعد ها خبر ش. زندان كشيده با خود  برد 

  ...  . از نموده ـيت هايش  بار ديگر آغـالمي به فعالـاس
  

  :  هم سلولي با سه تن جنايتكار خلقي -14
   

وب به طيف هاي مختلف ساقامت و بود و باش در يك سلول با زندانيان من
يست باهمي  سياسي و غير سياسي شيوه هاي برخورد جداگانه را در مناسبات و ز

افراد و اشخاص ، از گروپ هاي مختلف سياسي ، از مليت ها ، اقوام  و . تقاضا مي كرد 
تبار هاي  گوناگون كشور ؛ از طبقات ، اقشار و اليه هاي نازك تحصيل كرده ها ؛ 
يعني  از انجنير و منهدس و داكتر و استاد پوهنتون و كارمند و صاحب منصب اردو، 

گرفته تا كارگر و دهقان و دكاندار و كسبه كار و ... ضاي حزب حاكم معلم و متعلم و اع
؛ با فرهنگ هاي مختلف و مشابه ،  ... دوش وه  دوره گرد و تبنگ بة پيشه ور و فروشند

عادات و كردار  و رفتار و زبان ها ، و عنعنات و رسوم ؛ دوستي و دشمني و كين توزي 
 اين افراد كه ة گري و راز داري ؛ با همءافشاورزي ، فداكاري و آسيب رساني ،  و مهر

پا خاسته بودند ، يا از درون جبهات جنگ و يا ه در برابر تجاوز ارتش جنايتكار روسي ب
از شهر ها و دهات و قراء و قصبات و يا از محل كارشان در ادارات و مكتب ها و 

خل كشور وارد شدند و فاكولته ها و فابريكه ها و دكانها و شماري هم كه از خارج به دا
 و به  ؛چنگ مزدوران جنايتكار روسي افتادنده  ب ،يا درحال خروج از كشور بودند

خصوص به زندان بزرگ و وسيع الساحه پلچرخي انتقال داده ، ب كشور زندان هاي
 زندانيان آگاه  طيف چپ ، اكثريت شان  به تجربه دريافتند كه با همزنجيراني .شدند 

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

152 

ط و گوشه و كنار كشور در اين دوزخ پرتاب شده بودند ، چگونه و با كه از تمام نقا
  .كدام شيوه ، پيش آمد و آميزش  و برخورد داشته باشند 

 ، سر و صدايي  ، چند روز بعد آن را از سلول بيرون كردندصديقروزي كه استاد 
 ه مجرديب.  سه زنداني داخل اتاق شدند . دروازه سلول ما باز شد . در دهليز پيچيد 

داخل اتاق كشيدند ه  بشانرا ةكه آن سه تن زنداني با ريخت هاي مختلف اسباب واثاثي
بجا  نمايند ، جالد آرام و مؤدب  قبل از آنكه  آنها اسباب و اثاثيه شانرا در اتاق جا. 

زنداني . دروازه سلول را بست و رفت ، ما دو تن بازمانده درسلول ، آنان را شناختيم 
پا هايش مثل هر دو دستش دراز بود و  .وي قدي بلند داشت .  نام داشت اولي قيوم

هار همه او را مي كنددر. وي ننگ مردم كندهار بود . د تنه اش كوتاه مي نمو
اين خلقي مشهور و جاني معلوم الحال منشي .  معروف بود "خر قيوم"بنام . شناختند 

دهار ديده بودند و از كارنامه هاي نككساني كه وي را در .كميته واليتي كندهار بود 
 بوي خون مردم كندهار ": ننگين و خونين و فاجعه آفرينش خبر داشتند ، مي گفتند 

اين  وحشي قصي القلب چند قريه و قصبه را با پير و . از جسم پليد قيوم بر مي خيزد 
 جوانش ، با مريض و صحتمندش در حومه شهر كندهار با  مرمي هاي تانك و توپ ،

بنا بر ضرورت و بافت منطقي حوادث و  [ "... به خاك و خاكستر يكسان ساخته 
رخداد هاي درون زندان ، در بخش هاي ديگر بازهم در مورد اين جنايتكار و عملكرد 

زنداني دومي خيال ] . هايش در كندهار ، همچنان در زندان پلچرخي خواهم نوشت 
وي با قد بلند و الغرش ، با .  جالد بود  امين و كلتورمحمد كتوازي  وزير اطالعات

طبقه اول  . ان چهره اش ترحم بر انگيز جلوه مي نمود رزرنگ زردگونه و عضالت ل
طبقه بااليي چپركتي را كه . چپركتي را كه در باالي آن جاي من بود قيوم گرفت 

ن  خيال محمد كتوازي خودش را بر روي آ. در پائين آن قرار داشت    قبينآقاي  ح
زنداني سومي علي گل پيوند بود كه با قد كوتاه ، لبان متبسم و كاكل . بجا كرد  جا

 كند كه او يك شاعر و تفهيمخواست به زندانيان  هاي چنگ چنگ و پريشانش مي
بر روي زمين ... نويسنده بوده با جنايت و جنايتكاران باند خلق كدام پيوندي نداشته 

 رو جايي اشرا بر روي توشك  .ستاد دوست مي خوابيد، آنجايي كه قبالً ا جاي گرفت
 بود  جالد امينةدور وي معين وزارت اطالعات و كلتور در. پهن كرد و درآنجا نشست 

و آدم عاطفي ، مهر ورز و . همواره تالش داشت خودش را اديب و نويسنده جا بزند . 
ه هاي به اصطالح در حالي كه او يكي از مهر. خواه وانسان دوست نشان بدهد  صلح

تاي هر چه بيشتر باورمند ساختن خلقي ها به ـ خلقي ها بود كه در راس"فرهنگي"
هاي  تره كي كودن و بعداً به  امين جالد درقدم اول ، و درگام دوم ، به تحميق خلق
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 انقالب ظفر نمون و برگشت ناپذير "پشتون و باورمند ساختن آنان به  رهبري امين و
 دوستي و  تمام خلق هاي كشور در جهت شورويعدي به تحميق و در گام ب"ثور

 اش در  " شاعر" و معين "وزير صاحب كتوازي". روس پرستي تالش و تقال مي ورزيد 
بعداً به اثر تلقين و . اوايل گرفتاري باند امين  با اطالعات زندان همكاري مي كردند 

 منصرف  اطالعات زندانامين ، از تماس باتوصيه شماري از اعضاي رهبري باند 
  .  گرديدند 

شب ) . "1بالك"البته در ( تازه واردين را قبالً در اتاق هاي مختلف ديده بوديم 
 مسئله چاي چطور است  يكي ":  پرسيد قبينكه فرا رسيد ، علي گل پيوند از آقاي ح

 . "دو چاينك آبجوش  كه نوكريوال مي آورد كفايت نمي كند شما چطور مي كنيد 
 هم اتاقي هايي كه با ما بودند يكي شان آبگرمي ": اطب اش در پاسخ گفت مخ

 در هر صورت نياز ما از ناحيه  . به مشكل  آبجوش تهيه مي كرديم.ساختگي داشت 
علي گل با صميميت كذائي مرتجعيني كه از . "بي چايي كم و بيش رفع مي  شد 

از .  آبگرمي ساختگي دارم  خوب  من يك": قدرت بركنار شده اند ؛ خنديده گفت 
دور كمرش بسته بود ، باز كرد و ه آنگاه آبگرمي را كه ب . "اين مي شود استفاده كرد 

ت زياد را مي گرفت تا آفتابه  وق. آبگرمي وي بسيار ضعيف بود . ما نشان داد ه آنرا ب
 گروپ برق بلند تي كه آفتابه با دو دست به نزديكدر مد. جوش مي شد  آب

را جوش كند  ته مي شد ، تا آبگرمي با سيم كوتاه و نازكش آب سه و نيم ليترنگهداش
دراين فاصله احتمال زياد داشت كه سرباز درگشت . ، مدتي زيادي سپري  مي شد 

. خود از عقب دريچه گك دروازه  متوجه اين امر شده  جنجالي بپا نمايد ة خاموشان
 آبگرمي دارند و كدام خطري ازناحيه  ها  متوجه شد كه اين قبينزماني كه آقاي  ح

اطالع دادن آبگرمي توسط آندو بخصوص قيوم كه با اطالعات رابطه داشت ، متصور 
زودي ه  اين آبگرمي ب:نيست ، آنگاه  آبگرمي قوي اشرا  به آندو نشان داده  اظهار كرد 

  از بخت.ديگر مشكل ما از اين ناحيه رفع شده بود . يك آفتابه آب را جوش مي كند 
وي و يك سرباز كهنه .  ، چند روز بعد سرباز غالم علي از موضوع خبر شد برگشته ما

كار ديگر كه هميش با چهره ترحم آميز به جانب زندانيان مي نگريست و از بودنش  
داخل سلول آمده گفت ه  بدينگونه ابراز نارضايتي مي كرد، ب ،سمت سرباز در زندانه ب

كسي  . " كجاست ؟ مه تعهد مي كنم كه نفرش جزائي نشود  بگوئيد آبگرمي در": 
چند دقيقه بيشتر نگذشته بود كه آواز پاي . آندو از سلول خارج شدند . چيزي نگفت 

هشت يا نه مزدور كه در دست يكي از آنان  چراغ . گوش رسيد ه شماري  سربازان ب
در ميان .  شدند دستي مخصوص عمليات نظاميان اردو در شب تار بود ، وارد اتاق
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 اسم اين "مدير حامد چشم آبي"[ شد    ياد مي"مدير"شان همان جالدي كه به نام 
. ، نيز حضور داشت ] من گفت ه  رفيق ناتور رحماني ب- جالد را كه بيادم نمانده بود 

اين جالد ، از علي گل پيوند پرسيد كه آبگرمي . معلوم مي شد ، وي سرتيم آنها بود 
وي نيز اظهار بي اطالعي . بعداً از قيوم پرسيد . اظهار بي اطالعي كرد وي . كجاست 

فراموشم شد بنويسم كتوازي را  دو يا سه روز بعد از آمدنش به سلول ما ، به  [ كرد
وي هم اظهار بي .  پرسيد قبين ح از آقاي . ]منزل دوم سمت شرقي تبديل نمودند 

گشتانده درحاليكه  دنياي از نفرت  در طرف من ه در اخير رويش را ب. اطالعي كرد 
 با همان شدتي كه " تو بگو آبگرمي كجاست ": چهره پليدش موج مي زد ؛ پرسيد 

 من كدام آبگرميي ره در اتاق ":  سوال كرده بود ، با همان شدت  در جوابش گفتم 
   ."نديده ام 

دادند كه نخست به هر چهار ما امر .  اين ها شروع كردند به پاليدن آبگرمي 
جاهاي خود را ترك گفته در گوشه اي اتاق ايستاده شويم ؛ آنگاه تمام بستره و شال و 

توشك و بالشت هاي ما را زير و رو كردند و با پنجه هاي كرگسي شان  پنبه هاي  
 توشك هايي كه در مدت دو و يا سه روز با هزار -درون توشك هاي ما را هم پاليدند 

آنرا با دست پهن كرده در داخل توشك هاي خود جابجا كرده ة مشكل پنبه كلوله شد
آب جوش ترموز هاي چاي را هم به . حالت اولي اش درآوردند ه بوديم ، دوباره  ب

. هاي ما  بعداً شروع كردند به پاليدن بكس. ي آنرا بازكردند اتشناب ريختند و شيشه 
  . همه چيز را با دقت خاصي مورد تالشي قرار دادند 

چوكات .  خالي مانده شده بود  ، تشناب هاة تي از چوكات  آهني دروازقسم
داخل آن  مي رفت و دروازه تشناب ه خالي دروازه كه قسمتي از پاچه قفل دروازه ب

 سانتي بريده شده بود طوري كه  با سه انگشت  مي 5 و يا 4بسته مي شد ، به حد 
جانب ه در داخل چوكات يك متر باين خاليگاه . شد باال و پائين آنرا جستجو كرد 

فكرشان هم خطور ه تالشي كننده ها ب. طرف باال امتداد داشت ه پائين و يك متر ب
غير از ه  كه ب- نمي كرد كه آبگرمي دربين  خاليگاه چوكات طوري قرار داده شده 

  بااليي قسمت ممكن نبود با چيزي ديگر آنرا از- سانتي 10سيخ نوك چنگ به طول 
. سربازان مزدور نتوانستند آبگرمي را بيابند . كات كش كرد و بيرون آورد  چودرون

ه نصف بيشتر شان ب. يك تن از آنان به پائين رفت و يك ميله آهني را باخود آورد 
با همان ميله آهني زير تپ . داخل تشناب هجوم بردند و  تمام بخش هاي آنرا گشتند 

 جالد در حاليكه از عدم موفقيت تيم "حامد  مدير ". فرشي جانشويي را هم پاليدند 
: تالشي اش در يافتن آبگرمي ، خودش را تحقيرشده احساس مي كرد ، چنين گفت 
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ما شب را هم با شما در همين اتاق به صبح مي رسانيم !  برويد به جاهايتان بنشيند "
 "خرقيوم" با  من كهاز آنجايي .  "، تا آبگرمي را پيدا نكنيم از اتاق تان  نمي رويم 

مدت ها قبل در يكي دو كوته قفلي زنداني شده بودم واين جاسوس جنايتكار را 
البته پيش از من شماري ازچپي ها وي را شناخته بودند كه من ( شناسايي كرده بودم 

وي را طوري تحت نظر گرفتم كه نتواند  محل اختفاي )  از آن كدام اطالعي نداشتم 
  ، هم تذكار داده شدقسميكه  قبالً.  شاره  به سربازان  برساند آبگرمي را با ايماء و ا

شماري از خلقي ها بر ضد رهبران خود قرار گرفته  با اطالعات رابطه داشتند و احوال 
وي از ضربه زدن .  بود "خرقيوم" يكي از آنان  همين.  آنها را به اطالعات مي رساندند

 احساس كردم كه وي مي.  لذت خاصي مي برد به زندانيان بويژه زندانيان چپ انقالبي
 بفهماند كه آبگرمي دركجاي چوكات دروازه "خوردخوش بر"خواهد به آن سرباز 

 تشناب را به سرباز ة قيوم به گونه نامحسوس با انگشت چوكات درواز. تشناب است 
وم قي. طرف دروازه ديد ؛ ولي چيزي  پيدا نكرد  طرف و آن سرباز به اين. نشان داد 

براي اينكه از زير نگاه هاي من كه در طبقه بااليي چپركت نشسته وي را زير نظر 
ديوار  سلول  و زير سقف ه  پشت و پس سرش را بة داشتم ، دور شده باشد ، تخت

در همين . اندكي بيشتر سرم را خم كردم . تا من اشاره اشرا نبينم ، چپركت چسپاند 
پاچه قفل در چوكات دروازه ( ت  همان خاليگاه  لحظه زود گذر وي با انگشت به قسم

اشاره كرده ، به آن مزدور فهماند كه آبگرمي در داخل خاليگاه چوكات دروازه ) 
سر باز از اتاق خارج شده يك سيخ مشابه سيخ كباب را با . تشناب  پنهان مي باشد 

فكر ه بعداً ب. خود آورده آنرا به داخل خاليگاه چوكات فروبرد و به جستجو پرداخت 
زماني كه نوك سيخ به . اين مزدور كودن رسيد كه بخش بااليي خاليگاه را هم بپالد 

نوك سيخ را چنگ .  آبگرمي تماس كرد احساس رضايت در چهره كريه اش نشست 
  .كرد و آبگرمي را از داخل خاليگاه بااليي چوكات بيرون آورد 

ن بوكش پوليس سرحدات و  چون سگا- جالدان  بعد از كشف آبگرمي ساختگي 
مرز ها كه محل اختفاي هيروئين را پيدا مي كنند و با عوعو و غوغو و دمبك و پوزك 

 آنها را متوجه كشف خود مي سازند ، آنان نيز سروصدا راه -دربرابر صاحبانشان 
جالدان پيش از اينكه از اتاق خارج شوند و ازكشف بزرگ شان به اطالعات . انداختند 
 تا نفهميم كه آبگرمي از كي است ماندني تان ": ؛ حامد جالد گفت  ر دهندزندان خب
 آقاي . از هيچ كدام ما صداي برنخاست . لحظاتي در سكوت گذشت  . "نيستيم 

مي فهميد ، كه اگر نگويد آبگرمي از وي است ، بطور حتم يكي از آندو قبين ح
 آبگرمي از ": ا بگويد كه مصلحت را دراين ديد ت. دهد  بااليش شهادت مي) خلقي(
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جالدان  كه سرشار از غرور سگي  بودند ، غوغو كنان از سلول خارج  . "من است 
  . شدند 

 كرده بود  خاطر نشان گونه اي به سربازه  براي اينكه افشاء نشود ، ب"خر قيوم"
كه در اتاق از آبگرمي استفاده مي شود ؛ مگراز محل اختفاي آن چيزي نگفته بود ؛ 

از اينرو تصميم . سلولي ها قرار خواهد گرفت  را مي دانست در چنبره شك  همزي
هرگاه . تدريج اتاق را تالشي نمايند و آبگرمي را بيابند ه گرفته بود  بگذارد سربازان ب

موفق به پيداكردن آن نشوند ، آنگاه با ايماء و اشاره به آنان بفهماند  كه آبگرمي در 
  .ت كجاي اتاق پنهان شده اس

سرگرده آنان . ديري نپائيد كه سرو كله دو سه تن سرباز با غالم علي نمايان شد 
 را مخاطب قرار قبين ل اطالعات را اجرا مي كرد ، آقاي  حوكه با تبختر دستور مسئو

بعداً رويش ... . كدام سمت دهليز برد ه معلوم نشد وي را ب . "! بيرون شو": داده گفت 
 من شروع ."!  تو هم كااليته جمع كن از اتاق برآي ":  گفت دهطرف من برگردانه را ب

با هر جان كندني كه بود كارم را تمام . كردم به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه ام 
روي  سلولي ه ب رو. مزدور مرا تا آخر دهليز برد .  كردم  و از دنبال جالد  روان شدم 

قبل از آنكه سرباز . بودند ، توقف كرد تخصيص داده ... كه براي  جوش دادن آب و 
 را باز نمايد ، متوجه اتاق چايخانه كه دروازه آن هميشه باز " سايه رخ "دروازه سلول 

 بدون پيراهن با يك زير پيراهني در داخل چايخانه قبين ح  آقاي  ديدم .بود ، شدم 
 ساخته "جزائي"ح  به اصطالوي را در واقع براي مدتي در اتاق چايخانه. ه است ايستاد
  !بودند 

  

  : جديد " سلول "  - 15
  

من با اسباب و اثاثيه دست  داشته  وارد اتاق . سرباز دروازه سلول را باز كرد 
مثل ساير اتاق هاي سمت شرقي زندان دو پايه چپركت دو طبقه يي در درون . شدم 

ه شده ديوار سمت شرقي سلول گذاشته هر دو چپركت متصل ب. سلول وجود داشت 
چپركت باالئي كه . پشت ديوار فضاي آزاد بود ، آسمان الژورين و هوا شفاف بود . بود 
طرف آن متصل به دريچه گگ طرف شمال زندان كه نيمه شمال شرقي صحن  يك

در طبقه اولي آن رفيق زلمي . درستي ديده مي شد ، خالي بود ه  از آن ب"1بالك"
طبقه . بود ، مي خوابيد ) ساوو(  سازمان ما در هاياكه يكي از ك) ناتور( رحماني 
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درطبقه پائين آن سلطان خلقي . باالئي چپركت دومي به طاهر اسلميار تعلق داشت 
طرف شمال كه ميدان بالك از آنجا معلوم ه در زير دريچه گگ رخ ب. ديده مي شد 

پركت  من اسباب و اثاثيه ام در زير چ.؛ توشك  آقا حسين تالش قرار داشت  مي شد
  .رحماني صاحب گذاشتم و درطبقه بااليي آن  كمپل و اشياي مورد ضرورتم را ماندم 

كار ه سلطان خلقي ننگ پشتونهاي هرات بود ، خلقي ها اين جاسوس را كه ب
اين جنايتكار آمر استخبارات . كرد ، تجريدكرده بودند  اطالعاتي اش مباهات هم مي

د كه اجازه داشت با تفنگچه اش وارد اتاق كار وي يگانه فردي بو. " بود ي اميناردو
 در زمره اعضاي رهبري فركسيون ،امين جالد شود ؛ اين قاتل حرفه اي با جمعي ديگر

بر ضد رفقاي خود و ساير زندانيان جاسوسي خلق شامل بودند و با اطالعات زندان  
ر زير  اطالعات آنگاهي كه احساس مي كرد زنداني مسايل مهمي را د.مي كردند 

 ، تا ، انتقال مي دادشكنجه بروز نداده است ،  وي را در سلولي كه  سلطان مي بود 
كار اطالعاتي داشت وي را زير عمليات ه اين جاسوس حرفه اي كه عشق عجيبي ب

بعد از اينكه همرزم ( چنانچه رفيق سلطان از سازمان ساما را . اپراتيف قرار دهد 
  ] 4[با وي هم اتاق ساختند) م كردند شجاع و باوقارش  عارف را اعدا

 26 اسلميار يك تن از پرچمي هاي كهنه پيــخ بود كه بعد از كودتايطاهر
، به شكل مخفي تاالر روابط فرهنگي امريكا را دركابل تحت  ودخانو دا1352سرطان

كه قبل از به اصطالح  - آشنايان و دوستان اين قلم نيز، آقاي اسلميار را[ نظر داشت 
به آنجا انتقال داده » كارگاه زندان«لحه ملي به خاطر استفاده از امتيازات خاص مصا

 بار ها ديده بودند كه به روز هاي برگزاري محافل  و كنفرانس ها و نمايش - شده بود
، در نقش شاگرد  سفارت امريكا داير مي گرديد»  روابط فرهنگي «فلم ها كه از طرف 

 اشخاص را  آمد ورفتآن سفارت ، » روابط فرهنگي«كورس هاي انگليسي مربوط به 
آقاي اسلميار از طريق جمعيت اسالمي ...» كتاب«] .  نظر مي گرفت به آن تـاالر تحت

اسلميار بعد از تجاوز ارتش شوروي به افغانستان ، .  منتشر گرديد 1990 يا89در سال 
يكي از رده هاي  موفق گرديد به درون 1359در اوايل سال.  به عضويت خاد درآمد

وي بعد از رد يابي و شناسايي، تعداد .  در كابل رخنه نمايد» حزب جمعيت اسالمي«
را با حلقه اي كه خودش در آن » حزب جمعيت اسالمي«قابل توجهي از اعضاي اصلي

در اثر فعاليت هاي اطالعاتي . ، به چنگ خاد انداخت   با خود يكجا ،فعاليت داشت
 جمعيت اسالمي اعدام و متباقي به حبس هاي  ة نشاني شدموصوف برخي از اعضاي 

خاد به خاطري كه هويت اجنت تمام عيارش افشاء .  محكوم شدند ويـلابـد و ط
اجنت .  ، او را نيز مثل ساير افراد حلقه شكار شده اش محكوم به حبس نمود نگردد

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

158 

 تنظيم هاي سالمي ، احزاب ومذكور به فعاليت هاي استخباراتي در ميان جمعيت ا
 و سازمان هاي ضد دولتي و ضد شوروي ، همچنان اعضاي رهبري جناح جهادي

 منحيث يك عضو با وي به خاطر تثبيت هويتش.  ؛ اشتغال داشت ها» خلقي«
فرصت هاي مناسب  محتوي صورت دعوي اشرا در"حزب جمعيت اسالمي"ليت ومسئو

  ادعا نموده كه څارنوال من درصورت دعوي...": كرد براي زنداني ها چنين قرائت مي
 ة برهان الدين رباني در سفر مخفيانه اش از پاكستان  به كابل، چند شبي را در خان... 

در تعاقب آن ، صورت دعويش را به زندانيان مورد نظر نشان . "...تو سپري نموده است
 را نامبرده با همين تاكتيك خودش. مي داد ، تا توجه آنا نرا به خودش جلب نمايد

 ، اعتماد شماري از اعضاي جلوه داده» حزب جمعيت اسالمي«فردي با صالحيت در 
 ، حبس ابــد ، موجب اعـدام  آنرا  به خود جلب كرده و با كسب اطالعات از آنهاسادة

اين عضو زيرك خاد بعد از اشغال كابل توسط رهزنان .  ، يا حبس طويل شان گرديد
حزب «د هاي اسالمي در يكي از نمايندگي هاي دوش و راكت به شانه بانه تفنگ ب

كه مثل ) خ(خانم موصوف . در خارج از كشور فعاليت مي نمود » جمعيت اسالمي
 عمومي زندان پلچرخي، ةخودش خادي بود ، به روز هاي پايوازي در مقابل درواز

    . پايواز هاي اناث زندانيان را با دقتي توأم با خشونت و تحقير؛ تالشي مي نمود 
 آقا حسين تالش ننگ و نفرين مليت هزاره يك تن از خلقي هاي بود كه شمار 

خانم اين جنايت كار با استفاده . به چنگ اگسا و كام  انداخته بود زيادي از قومش را 
 در ا حت؛اين قاتل بيرحم . كشور تحصيل مي كرد  از بورس تحصيلي شوروي در آن

 زيرا در تيم جاسوسان خلقي بر ضد رهبري .ميان رفقاي خودش هم تجريد شده بود 
كرد تا هم  وي در سلول ها خودش را به خواندن زبان روسي مشغول مي. شامل بود 

داشتند ، كمتر احساس نمايد و هم  سنگيني تحقير ديگران را كه درحقش روا مي
  .زبان روسي را فراگرفته نزد خانمش به روسيه برود 

مندان و دراماتيست هاي سابقه دار كشور مي رفيق رحماني كه  يك تن از هنر
 سال حبس 16خاطر عضويت درسازمان انقالبي وطنپرستان واقعي به ه باشد و ب

ي  خلقي ها و خاد"ماليكه عذاب" در اين سلول طور معروف مثل ،محكوم شده بود 
 طنز و كنايه و فكاهيات تمسخرآميز به ستوه هاي جنايت پيشه و ميهن فروش را با

اين رفيق هم اكنون با قلم بران و اشعار آتشين اش جنايات  و كشتار هاي  . ه بود آورد
 همچنان بر ضد تجاوز  ،دسته جمعي خلق و پرچم و خاد را به تصوير كشيده

  .  امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركايش با شهامت ستايش بر انگيزي مي رزمد  
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   بخش هشتم توضيحات
� � � � �                        
با تأسف كه تا كنون هم اين مشكل تئوريك و ارزيابي نادرست گريبانگير برداشت ] 1[

ايش آقاي داكتر تره كي از آن حزب منفور و ضد كمونيست بوده آنرا در نوشته ه
 كه من به 1361آقاي داكتر تره كي از سنبله سال . همچنان منعكس مي سازد 

شدت از كمونيزم ابراز انزجار نموده ، آنرا در ه كنون با تا هم  ،نظراتش آشنا شدم
 انزجارش از كمونيزم يك مسئله بوده كه  [وجود باند هاي خلق و پرچم مي كوبد 

ود خلق و پرچم كوبيدن و مردم را به اين باور مربوط به خود شان است ؛ و آنرا در وج
يعني فاجعه هاي انساني و محيطي و كشتار ،  كمونيزم "سمت و سو دادن كه گويا 

ش اعمال  اكه توسط خلق و پرچم بر افغانستان و مردم....و... هاي دسته جمعي و 
  كه ]  اين مسئله اي ديگري است كه ناشي ازانديشه وتفكرسياسي اوست ،"... شده 

  .درپي داشته است نقالبي و كمونيست هاي راستين را واكنش طيف چپ ا
روستار تره كي به بهانه حكايت « مراجعه شود به نوشته اي تحت عنوان [ 

اسيوناليزم پرولتري را مورد نداستان و برخورد با مستنطق اش كمونيزم انقالبي و انتر
برقرار گرديده است   www.payameazadi.org سايت هكه ب» حمله قرار داده است 

. [  
  - 1992 – 176شماره كي در  روستار تره.ترصاحب ع داك - ]2[

توجه به قصد  " در مقاله اي تحت عنوان " مجاهد ولس "نشريه 1371خورشيدي
غالباً  و گروپهاي سياسي فاقد اعتقاد مذهبي... «  مثل  ، چيزهاي نوشته "...انحراف

در نوشته هاي بعدي نقدش را  به . »   ... شعله ايمله  از جتجريد شده ميان مردم
  .نقل از نشريه  فوق الذكر در پانويس صفحه خواهم آورد 

  
  با سه تن از اعضاي رهبري سازمان انقالبي حميد شوكت گفت و گوي دارد- ]  ب 2[ 
رهبر بي همتاي سازمان « (كورش الشايي ، ايرج كشكولي و محسن رضواني ( 
نگاهي از درون به جنبش چپ « تحت عـنوان )  »بير اول حزب رنجـبران البـي و دانق

در . گفتگو با هر يك درشكل كتاب جدا گانه به دست نشر سپرده شده است »  ايران 
 در رابطه با يك شخصيت سياسي شناخته سمت هاي از گفتگو با محسن رضوانيق

از طريق راديو هاي امپرياليستي كه بار ها ) مهدي خان بابا تهراني ( شده ايران به نام 
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در مورد اين شخص ، محسن . مصاحبه هاي وي پخش  شده است  BBC من جمله 
  :رضواني به پاسخ شوكت چنين گفته 

كه در گذشته به نام ( سازماني انقالبي [  مهدي با هدف برهم زدن سازمان " 
رية مركزي آن  ناميده مي شد ونش"سازمان انقالبي حزب توده در خارج از كشور "
 " ؛ "به جلسه مي آمد ) ]  توخي  - بود كه به افغانستان هم مي رسيد "ستاره سرخ"

 وضعش خوب بود ، به عنوان در چين" ؛ "مي خواست هيئت اجراييه را ساقط كند 
محسن واقعيت "پرويز نوشته بود «  ؛ "ق مي گرفت  خارجي راديو به دالر حقوكارمند

  در دست مهدي است و اگر بنا باشد ما با سازمان هاي اين است كه  تمام سر نخ
؛ كورش الشايي و  » "... حزب توده در آلمان تماس  بگيريم بايد  برويم سراغ مهدي 

سياوش پارسا نژاد قرار شد بروند با رفقاي حزبي تماس بگيرند و آنها را به جدايي از 
ند و لست مسـئوالن و حزب توده  ترغيب كنند مي بايست  به مهدي رجوع مي كرد

   . "را از وي مي گرفتند ] حزب توده [ فعاالن حـزب 
نگارنده كه بعد از رهائي از زندان پلچرخي مصاحبه هاي مهدي خان بابا تهراني 

 "( شنيده بود ؛ با استنباط از جمالت درج شده در كتـاب  BBCرا با گويندة راديوي 
 جمالتي از آن نقل شد ، به اين ،در فوقكه  ) "نگاهي از درون به جنبش چپ ايران 

نتيجه دست يافته كه مهدي عامل سازمان اطالعات شوروي بوده كه در قالب چپ 
بنا بر همين استنتاج ، سوسيال . انقالبي خودش را تا راديوي پيكنگ رسانده بود 

امپرياليزم شوروي تنها به شخص انور خواجه و معاون وي در زمينه كسب اطالعات از 
ين بسنده نكرده ؛ بلكه  افراد  مخفي حزب توده را نيز در نقش عضو سازمان انقالبي چ

طوري كه رضواني در مصاحبة اش با . تا گويندة راديوي فارسي پيكنگ رسانده بود 
   . " براي مالقات با مهدي بايد از چينايي ها اجازه  گرفته مي شد "شوكت ، مي گويد 

 پيش از آنكه اختالفات "ا شوكت مي گويد ايرج كشكولي  در مصاحبه اش ب
با . ميان  چين و شوروي باال بگيرد  حزب توده عده اي كار شناس به چين فرستاد  

رشد اختالفات در جنبش بين المللي كمونيستي ، آن كار شناس ها از چين بر گشتند 
ب  سازمان افسري حزو سرهنگ چليپا كه عضو] عابدين نوايي [ اما سرهنگ نوايي 

در چين ماندند هر دو معلم بودند و در داشنگاه پكن فارسي درس مي توده بودند ، 
 از نوايي به رزه پشت كرد و تسليم رژيم شاه شد ،كشكولي  كه خود به مبا. "دادند  

 كه با نگارنده پيوند خوني  [ بر طبق صحبت يك  محصل افغان.نيكويي ياد مي كند 
اي محصلين افغان در پوهنتون پيكنگ تحصل مي كرد  در آن سال ها  با عده  ودارد 

با احترام خاصي نام مي )   نوايي(  از اين صاحب منصب  ]و به كمونيزم عالقمند بود
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را در شوروي نقد مي كرد و از كيش شخصيت رويزيونيزم" رد و مي گفت كه  نوايي ب 
ن را نيز به نقد مي استالين و مائو تسه دون هم انتقاد مي نمود و انقالب فرهنگي چي

اده شده حزب توده در هيچ تضميني وجود نداشت كه در ميان  افراد فرست . "كشيد
 كه يكي دو تاي آن  از حزب توده بريدند و در چين ماندند عامل اطالعات روسي چين

همچنان در ميان رهبران سازمان انقالبي كه دو سه تن آن به . وجود نداشته باشد 
 به شمول شخص محسن رضواني كه گفته شده هم اكنون در شهر مبارزه پشت كردند

 به شغل موتر فروشي و دادن موتر كرايي به مشتري مشغول بوده در ي كانادا تورنتو
الي و  ئنمائو تسه دون ، چو( هر دو طيف با رهبران چين . كارش تقلب هم مي كند 

آمد هاي به كوبا  هم ديدن كرده بودند و رفت و )  چين ساير رهبران حرب كمونيست
نفوذ چنين اشخاص گماشته شده از جانب  حزب تودة ايران در راديوي چين . داشتند 

  .؛ نمايندگي از ضعف پوليس سياسي چين در آن زمان مي نمود ...  و
  

 انديشه -  لنينيزم - از بدو تأسيس اش بر مبناي ماركسيزم " اخگر "تشكل  - ]3[
بود ؛ اما مدتي سپري نشده بود كه آن بخشي از اعضاي  همائوتسه دون استوار  گرديد

رهبري كه درخارج از كشور بنابر داليلي زندگي مي كردند ، نظرات انور خوجه را در 
بعد ها . و تسه دون مورد مطالعه و ارزيابي قرار دادند و آنرا پذيرفتند ئمورد رفيق ما

؛ بخش داخل .  م شدسازمان به سه بخش ؛ حتا مي شود گفت به چهار بخش تقسي
اين بخش ها داراي نظرات .  بخش اروپا و بخش واليت هرات ؛ پاكستان بخش

شماري از بخش داخل كه از مسايل .  بودند ... ناهمگون راجع به مسايل بين المللي و 
جهاني بنا بر نبود مواد مورد ضرورت در مورد انديشه مائو تسه دون دور بودند ، اثرات 

نفكرانه نسبت به رفيق مائو نزد شان ديده مي شد كه رفيق گرامي نوعي خصومت روش
مدتي سپري نشده بود كه سازمان تحت تأثير . استاد دوست  شامل همين طيف بود 

جو بين المللي  بار ديگر پي  به اهميت  انديشه مائو در رابطه با انقالب جهاني و بسا 
ه و وي را ب. وي دست برداشتند مسايل مبرم و حياتي ديگر برده ، از تخاصم عليه 

 اين بحث –مثابه شخصيت برجسته جنبش كمونيستي در سطح جهان  خواندند 
                     .شدمين چند نكته  بسنده  هدنباله بيشتر داشته عجالتاً به

  
 رفيق سطان با هم نامش سلطان خلقي  هم در - شايد چند ماه -مدت  زيادي ]  4[

خاطر دارم  در ه من كامالً ب[ ات تفريح يكجا گشت و گذار مي نمود سلول و هم در اوق
 سمت غربي و شرقي  انتقال "1بالك "نخستين روزي كه سلطان و عارف را از خاد به 
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 و استاد دوست و شماري از چپي ها قبينح  آقاي دند ، رفيق سلطان را به اتاقي كهدا
در همان روز و ) .  ست چپ اتاق آخري منزل دوم د( دادند   جا-در آن  زنداني بودند 

ين بار تبا آنكه براي نخس. يا روز بعدي آن ، وي را براي لحظه اي در تشناب ديدم 
هم با همان طريق جواب  همديگر مي ديديم ، زنده ياد با اشاره سر سالم داد  من

طب  مخا ، گرفتن بودءسالم اشرا داده با  صداي بسيار آهسته وي را كه در حال وضو
 سرش را ." باهيچ كسي ؛ صحبت سياسي نكني ء رفيق بدون استثنا": ساخته گفتم 

 اغلباً ديده شده  زماني كه اكثر  " 1بالك"در سمت غربي [ با عالمت تشكر تكان داد 
زندانيان يك اتاق تشناب را ترك مي گفتند يكي يا دو نفر از همان اتاق در حالي كه  

، سرباز دروازه اتاق بعدي را   گرفتن آنان مي بودء وضولحظات پاياني جان شستن و يا
در . "وقت ضايع نگردد"براي استفاده از تشناب باز مي كرد كه بدون استفاده نماند و 

در چنين . چنين شرايطي زندانيان دو اتاق براي لحظاتي مي توانستند با هم ببينند 
 ] بيرون برده مي شدند  تفريح زندانيان هر اتاق در يك وقت معينه براي تمامحاالت  

 عارف به  بود كه زنده ياد  سلطان را بعد از اعدام زنده ياد60فكر مي كنم اواخر سال 
يكي از رفقا ه زنده ياد رفيق سلطان ب.  خلقي انتقال دادند سمت شرقي به اتاق سلطان

گفته بود كه سلطان خلقي را منحيث يك جاسوس كه اطالعات وي را موظف اش 
   .ه  مي شناسد ساخت
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  دانــرات زنـخاط
  

   ) 9  ( بخـش  نهم
18 / 10/ 2010  

 
 
 

  بـيـلرتـ. پ                                          اين قطره هاي خون          
             )2010سپتمبر(                                                                              
      جدار صورتم ، خونابه مي چكيد از هر

  و هزار صخره فريادم
  ا مي كشيدند ؛ زنجيرانم ر در زير چرخ عراده هايي كه نعش هم

  .مي شكست 
  درآن شب ، 

  در آن توفانِ خوني كه برپاكرده بودند اهريمنان دريايي 
  .هر چيز مي شكست 

  شكست ها هم ، صدا هاي شانرا  درگلوگاه بسته بودند
  ما هم ، فرياد هايمان را 
  زير انبور دندانهاي مان ، 

  مي فشرديم ، 
  گاه  داشتيمتا دژخيمان پي نبرند  به رازي كه در گلو

***                        
  از هـرم مرداب آن شامگاه تيره و ديرپا ،

  زنجيراني كه برده بودند از ميان ما بر مي خاست بوي خون هم
  و  مي نشست 

  .بر تاق و رواق و سقف سلول  هاي آن دِژ  مخوف 
  و  اهريمنان تاراج و تسخير

   - اين غارتگران عصمت مرز هاي زادگاه مان -
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  تازه از روي بستر همسر دژخيمان فروخته سر
  برخاسته بودند ،  

  .تا با خون  همبندان مان ، تجديد حيات كنند 
  * * *                     

  صداي باد هم ، نمي رسيد بگوش 
   تسليخ شدگان را ة كه نم نم نفير خونِ آتش گرفت

  برگيرد با مژه هايش ، 
  و قطره قطره ،

  وي برگ هاي خشكيده  بچكاندش  بر ر
  كه ريـزان شده  اند بر بستر باغكوچه هاي بي رهـرو

  باشد كه ، 
  كودكي برهنه پا ، ژوليده موي و آشفته سر

  برش دارد ،
   به اميدي آنكه روزي 

  اهريمنان  دهن خونين  ، برهانند  پدرش را 
   از آن زنداني كه

   .  شكست ها هم ، صدا هاي شانرا درگلوگاه بسته بودند 
  نگهش دارد از براي آنروز

  تا بكشايد پدر ،گره زكارش ؛
  :و  گويدش 

  اين قطره هاي خون ، كه مي بيني «    
         چشم بيدار آناني  است 

         كز براي آزادي ، 
          بر اهريمن  تجاوز و تاراج 

          و بر هيوالي هراس و مرگ ؛
  .        چيره شدند 

  ... ديده بودم آن عزيزان را        و من ، 
          در آن دِژ مخوف ، 

  .      »   مي نامندش  " زندان  پلچرخي"        كه 
                      * * *     *  
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 باز هم سخني در مورد زندانياني كه آغاز گر شكنجه هاي وحشيانه - 1
  :و كشتار هاي دسته جمعي در افغانستان بودند 

  
 "در باره فركسيون خلق ) خاطرات زندان پلچرخي(لد اول  ج67در صفحه 

 زير  )" خلق و پرچم"در واقع باندي به نام  ( "حزب دموكراتيك خلق افغانستان 
  نگاهي گذرا بر زندانياني كه آغاز گر شكنجه هاي وحشيانه و كشتار - 2« [عنوان 

 خوانندگان  مسلماً  مطالبي نوشته شده كه]  » هاي دسته جمعي در افغانستان بودند 
  : در قسمتي از آن بحث  چنين آمده  . خاطر دارند ه آنرا ب

ضربه خوردن برق آساي اعضاي مركزي فركسيون خلق به رهبري داكتر شاه «  
ي ا اين دسته و انتقال] د از قتل امين به دست جنرال روسيبع[ ولي صدراعظم 

بيروي سياسي و كميته مركزي و نفري كه مشتمل بودند بر اعضاي  ) 120( تقريباً 
كادر هاي مهم حزب و همينطور صاحب منصبان داراي مقامات كليدي در وزارت دفاع 

  » ، به زندان پلچرخي ؛  انتقال داده شدند ...  و " شوراي انقالبي"و اعضاي 
اينها كه خود آغازگر گرفتاري و تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه و اعدام هاي 

( لست دوازده هزار هزار زنداني بي گناه در افغانستان بودند ، دسته جمعي ده ها 
در ديوار ) تره كي(تن اعدامي را بعد از مرگ مسخره رهبر اولي  حزب شان  ) 12,000

 كه سه دهه از آن كشتار هاي دسته -، تا كنون هاي وزارت داخله نصب كرده بودند 
امين (   رهبر دومي اينان رةودرستي آشكار نگرديده كه در ده ب  -جمعي سپري شده 

   . چند هزار نفر ديگر به مسلخ پليگون فرستاده شدند) جالد 
ه طبق محاسبه آگاهان ، خانواده هاي اعدام شدگان توسط خلقي ها ، كه ب

زنداني ديگر هم مفقود  ) 20,000( وزارت داخله كارمل مراجعه كردند بيست هزار 
خاطر فروكش كردن ه ماري از جالدان شان را بسازمان امنيت شوروي ش. االثر بودند 

خشم برحق مردم ، از ميان اينان بيرون كشيده در همان اوايل تجاوز روس ها به 
  .قتل رساندند ه ؛ ب) 1359 جوزاي در ماه(كشور 

 صديق عالميار وزير پالن ؛ صاحب - : اين ها بودنداعدام شدگان اين باند آدمكش
نجنير ظريف وزير مخابرات ؛ عبداهللا امين برادر امين ؛  جان صحرايي وزير سرحدات ؛ ا

اسداهللا امين برادر زاده وداماد امين ؛ علي شاه پيمان قومندان عمومي پليس ؛ جانداد 
؛ اقبال  ) "دويعارف ج"مشهور به ( قومندان گارد ؛ عارف عالميار رئيس ترانسپورت 
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يرك ياور امين ؛ عمر وردك رئيس آمر امنيت گارد ؛ ودود رئيس مخابره گارد ؛ وزير ز
  . تحقيق ؛ سيد عبداهللا قومندان محبس پلچرخي 

؛ ) م ظصدراع(  داكتر شاه ولي -  :شماري از زندانيان اين باند مشتمل بودند بر 
؛ خيال ) وزير زراعت ( ؛ رشيد جليلي ) وزير عدليه ( عبدالحكيم شرعي جوزجاني 

؛ ) وزير معارف ( محمد سالم مسعودي ...  ؛ )وزير اطالعات و كلتور ( محمد كتوازي 
؛ ) وزير داخله ( ؛ فقير محمد فقيري ) وزير تعليمات عالي ( پوهاند محمود سوما 

معين وزارت ( ؛ علي گل پيوند ) معاون وزارت امور خارجه ( داكترعبدالمحمد درمانگر 
رئيس عمومي (  ؛ اقبال وزيري) وزير آب و برق(؛ منصور هاشمي ) اطالعات و كلتور 

( ؛ قدوس غوربندي ) قومندان زندان پلچرخي(؛ شايسته خان ) سياسي قواي مسلح
؛ حكيم ماليار ) رئيس اتحاديه هاي كارگري (؛ حسن گل وفا كارگر ) وزير تجارت 

 " آشوب بيگانگان"سفير در كوبا ونويسنده(؛ نظيف اهللا نهضت ) معين وزارت تجارت(
منشي سازمان (؛ عتيق عالميار ) ان كوماندو باالحصار كابلقومند(  عالميار؛ صادق] 1[

؛ محمد نجيم ) رئيس در وزارت ترانسپورت ( ؛ زلمي كاشفي ) خلقي خيرخانه مينه
 -رئيس در وزارت تجارت ( ؛ نورحسن مزدور ) رئيس پست وزارت مخابرات ( آزما 

؛ ) كرد   ميوزارت تدريس سمت معلم زبان پشتو در آنه  ب57قبل از كودتاي ثور
رئيس فابريكه ( ؛ آقا حسين تالش  )مديردر وزارت ترانسپورت (آذرخش حافظي 

( ؛ صالح محمد كليوال) رئيس اداري وزارت داخله( ، عبيداهللا محك ) نساجي بگرامي 
  ) . خيرخانه11معاون حزبي ناحيه 

 "شماري اصلي اعضاي رهبري فركسيون امين كه اطالعات زندان آنان را  بنام 
 كه با تعدادي  ، تن مي رسيد101 به  ، در ميان زندان مشهور ساخته بود"باند امين 

 تن مي رسيدند 120 و ديگران تا " قيومخر" از خلقي هاي خارج ازاين فركسيون مثل
اين .  به بالك اول انتقال دادند  راساً تحقيقات از خاد صدارت ةاين ها را بعد از دور. 

در .  زنداني بودند  ) اغلباً در سمت شرقي آن بالك( "1بالك"عده در سمت غربي 
زمان قسمي كه در  در آن. هم زنداني بودند  "2بالك"اوايل آمدنشان مدتي در 

 فعال ساخته شده بود "2بالك" كمي تشناب درتعدادبخشهاي ديگر هم نوشته شده ، 
د ، زنداني ها به اين ها كه درهنگام نوبت تشناب با ساير زندانيان ، روبرو مي شدن. 

گاهگاهي ، شماري از زندانيان درد رسيده ، با . آنان دشنام هاي ركيك مي دادند 
دست نامرئي اطالعات زندان هم در اينكار ها . مشت و لگد به آنان حمله ورمي شدند 

 وطنفروشان بانددرون كه در[دخيل بود ؛ همچنان لومپن هاي احزاب اسالمي اينان را 
 ، اذيت و اهانت مي  ] از نفوذ قابل توجهي برخوردار بودند )"يك خلقحزب دموكرات"(
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سر . گوش رفقاي شان در خارج از زندان رسيد ه شكوه و شكايات اين ها ب. كردند 
 اطالعات زندان تصميم گرفت اين گروپ كثير العده را  به منزل دوم و سوم ةانجام ادار

داخل آن بود ، ه هركوته قفلي ب كه تشناب "1بالك"كوته قفلي هاي سمت شرقي 
  . انتقال بدهد 

 سه تن خلقي ، در بعضي  [ قسمي تنظيم  شده بود كه" كوته قلفي"تركيب هر
كه ) عمدتاً چپ انقالبي(حاالت ؛ حتا چهار تن خلقي با يك تن از طيف هاي ديگر 

 5 به  مجموع زندانيان هر كوته قفلي]از آنان  بر روي  سطح اتاق مي خوابيد  يك نفر
نصف اين تيم جنايتكاران در ) .  زنداني هم  ازدياد مي يافت 6بعضاً تا ( نفرمي رسيد 

ما صدراعظم و دوتن از  در دهليز. منزل دوم همين سمت با عين تركيب زنداني بودند 
از زمره جنايتكاران مهم صادق عالميار . زنداني بودند ) مسعودي وكتوازي(وزيران اش 

(   مشهور بود  "خداي خيرخانه" عتيق عالميار بودند كه سومي به  ، شفيق عالميار و
  ) .اينها برادران صديق عالميار وزير پالن بودند 

مردي .  صادق عالميار قومندان قطعه كوماندوي باالحصار كه قد كوتاه داشت 
ش عتيق  ادروي بر خالف برادر خ. بود جدي ، مؤدب ، صميمي و بسيارخونسرد 

 " صميميت"  و"احترام" ا ساير زندانيان بخصوص با چپ انقالبي ظاهراً باجنايتكار، ب
چنين )  اسد باالحصار كابل 14حادثه ( نامبرده روزي در مورد . برخورد مي كرد 

وي عضو "  :كه  دو  و يا سه تن چپي مي گفتند[  يك تن از اعضاي كوماندو ": گفت 
كميته مركزي سازمان پيكار براي نجات سازمان رهائي و برادر  زنده ياد سلطان عضو 

را به حيث  من او. و من ، هر دو با هم  دوست بوديم  ] ...  توخي- "افغانستان بود 
هردو دركشورمصر غرض فراگيري آموزش كماندويي . يك شعله اي نمي شناختم 

 . غذا تمام شده بود. درآن روز همه باالي ميز غذا نشسته بوديم . فرستاده شده بوديم 
يكبارگي ماشيندارش را كه در پهلوي ه ب. كرد وي مرتب به ساعت اش نظر مي 

ه پيش از آنكه مرمي هايش ب. دستش بر روي ميز بود ، برداشته مرا هدف قرار داد 
ه جانم اصابت نمايد ، ماشيندارمن همچنان دم دستم بر روي ميز قرار داشت ، آنرا ب

در حالي كه مرمي . بر زمين  انداختم ) تبه پش( سرعت برداشته خودم را با چوكي
هاي وي به كنج ميزنان اصابت مي كرد ، من در همان حالت افتاده بر زمين  بااليش 

دوسيه هاي سازمان   درجريان صحبت وي ، برادرش ، من و يك تن از هم. فير كردم 
   . ندكه هم اتاقي آنان بود ، حضور داشت ) يمابساكتر د( ساوو 

 كليوال ؛ - : ين فركسيون براي اطالعات زندان كار مي كردندچند تن از ا
 امين - تره كي ةكه خانمش دالرآ محك رئيسه سازمان زنان در دور( عبيداهللا محك 
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 در زير عنوان بعدي ، ( " راجا انور"ي از زندان بنا بر سفارش ئبعد از رها   و خودشبود
خودش را در خدمت  تبليغات ) شد  توضيحات الزم داده خواهد -راجا انور - درمورد 

؛ آقا حسين ) گرديد   BBC راديوي زبان پشتويگوينده ( امپرياليزم انگستان قرار داد 
 درمورد اين ننگ زندانيان خلقي[  رئيس سياسي كام تالش ؛ سلطان احمد بهين

 سلطان به امين بسيار زياد نزديك بود و ":پشتونهاي واليت هـرات ، چنين مي گفتند 
؛ خيال محمد ] "گچه اش نزد امين برودنگانه شخصي بود كه مي توانست با تفي

دو نفر اخير ( كتوازي وزير اطالعات و كلتور ؛ علي گل پيوند معين اطالعات و كلتور 
در اوايل زندان با اطالعات زندان همكاري مي كردند ، بعداً به اثر اندرز هاي بزرگان 

نقل قول مستقيم از  [، ) ياسي شان منصرف شدند خود ، از اين كار براي حريفان س
يك تن از اعضاي همين فركسيون كه جواني بود  سنگين و مؤدب و با معاشرت و 

؛ عبدالسالم مشهور به مستري ، ]  شديداَ ضد ببرك كارمل و دارو دسته پرچمي اش
  نزديكي قومي بااين شخص لومپن كه كدام. ده داشت وي قد بلند و اندام  ورزي

در باند . له امين داشت ، شغل اصلي اش درست كردن ماشين هاي موتر بود حفيظ ا
خلق  به سبب همين پيوند قومي با امين جالد ، مورد توجه و ستايش ديگران قرار 

در اصل احترامي آميخته با . كردند   از وي قدرداني مي"كارگر"عنوان ه گرفته ، ب
 از خبركش هاي " مستري" مي گفتند بعضي از خلقي ها. وي داشتند ه هراس ب

 شرايط استفاده هاي مادي و معنوي ،  امتيازات و "گردون ظالم " .نازدانه امين بود 
 "  باند و عضويت درا كه به سبب ارتباط قومي با امينشكوه و دبدبه آن زمان ر

 نصيب وي ساخته بود ؛  با هجوم  ارتش متجاوز شوروي " افغانستان خلق دموكراتيك
 تحقيق  و بعد از آن بر ضد اعضاي رهبري ةمستري در تمام دور. يكسره از وي گرفت 

فركسيون خلق جاسوسي مي كرد و براي تثبيت بيگناهي و زنده ماندنش امين و 
  .خانواده اشرا هميشه داو و دشنام مي داد 
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    امپرياليزم انگليسMI6 اجنت -2
  !قي ها   در ميان رهبران زنداني شده خل     

  
راجا (   بنام  انگستانMI6در ارتباط  با حضور يك تن از اجنت هاي با صالحيت 

 طالب دسته قلم ب مدافعان«  :تحت عنوان در زندان پلچرخي ، به نگاشته ام ) انور 
آذرويه  (  با نام مستعاركه  ) 1376حوت  ( 1998 رخ فبروريؤم »در تقابل با مدارك 

 " بابا "و) پيام آزادي(، ) دعوت(، ) افغان جرمن( و سايت هاي) "پيام زن"(درمجله )  
 و " صوبه سرحد"،  پاكستان– دهم« از عنوان منتشر شده است ، مراجعه نمودم ، و 

 در زندان -بخشهاي آنرا برگزيدم ، تا علت حضور چنين شخصي را »  ها "خلقي"
  : در روشني قرار دهم - پلچرخي 

كرد ، تا  اسي استعمار و امپرياليزم چنين تقاضا ميمنافع اقتصادي و سي   « 
بعد از خروج اجباري از كشور هاي مستعمره ، در جغرافياي سياسي آن كشور ها 

له از طريق مج ش را به شگرد گوناگون ، من ابازنگري كرده ، مرز هاي نوين و دلخواه
سيده تحميل نمايد مزدوران بومي قبالً پرورش يافته ، برمستعمرات تازه به استقالل ر

الرد «، چنانچه استعمار انگليس بعد از شكست مفتضحانه در افغانستان خط منحوس
 عيسوي رسميت بخشيد 1893را با امضاي دست پروردگان افغان اش درسال» ديورند

را ) پشتون هاي اين كشور (و بخشهاي وسيع و استراتيژيك سرزمين قبايل نشين  . 
به مجردي كه .  آنرا با هند تحت سيطره اش ملحق ساخت بيرحمانه از پيكرش بريد و

از درون هند ، پاكستان زايانده شد ، و پا به عرصه وجود سياسي گذاشت ، بيدرنگ 
آنطرف خط خيانت نشان » خدا داد«خود را وارث بي چون و چراي قلمرو هاي 

  . خواند » ديورند«
، دست به يك  ن كنددولت پاكستان براي آنكه ثبات در اين مناطق را تأمي

ه سرويس جاسوسي انگليس خدعه كلونياليستي ب. سلسله ريفورم هاي زيركانه اي زد 
كار برد ، و آن اينكه نسل جوان و جنگجويان غير مسن اين قبايل را با پول هنگفت ، 

امتيازات ديگر به مكتب  ، همچنان بسا " تحصيلةمدد معاش دور"با اسم و رسم 
 تحصيل آنانرا در نهاد ها و سازمان ةو بعد از اختتام دور. ذيرفت  و ملكي پهاي نظامي

 صاحب به سمت مديران و)  ISI (هاي ملكي و نظامي ، بخصوص استخباراتي 
دوشان اين قبايل كه به سهولت ه جوانان و اسلحه ب. منصبان باصالحيت به كارگمارد 
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ري را چيدند و به دام تطميع شده بودند ، يعني دانه هاي زهرآگين ريفورم استعما
امتيازات مقامات دولتي و صالحيت و صالبت هاي دل انگيز و لذت بخش آن افتيدند 

در واقع مبارزه به خاطر آزادي كامل سر زمين شان از سلطه دولت تازه در نقشه . 
    [ * ]  .جغرافياي جهان جا داده شده را  به دست فراموشي سپردند 

كشور، يعني پاكستان  لستان و سرويس جاسوسي آنكشور نوظهور وابسته به انگ
از اين ]  بود  سرويسي آن اكه رهبر پر آوازه اش  محمد علي جناح عضو نازدانه [ 

نخست احساس ناسيوناليزم : عملكردش ؛ ازجمله به دو هدف اساسي دست يافت 
 - ة  دستكاري شد-مليت پشتون و جدايي سرزمين شان از پاكستان را از لوح دماغ 

و ديگر اينكه اين طيف تطميع شده را از طريق اعطاي مقامات ملكي و . آنان  سترد 
. مناصب نظامي و استخباراتي تحت نظارت مستدام و دسپلين شديد نظامي قرار داد 

 بعد از -جمله  و وظايفي را در رابطه به افغانستان به آنان محول كرد ؛ من
و جذب خلقي هاي اين حزب را به   وظيفه جلب - "حزب دموكراتيك خلق"تأسيس

  . سپرد )  در واقع فريب خورده( اين طيف تطميع شده 
، اوضاع و حاالت در مناطق مذكور دستخوش 1357كودتاي ننگين ثور بعد از

كه [  ثور 7پروژه تحزب و تنظيم سازي عليه دولت كودتاي ننگين . تغييرات گرديد 
قتل رساندند و ه خان و خانواده اش را بفرمان و مساعدت نظامي روسها ، داوود به 

و نخستين  . طراحي گرديد ISI و CIA، توسط   ]خود قدرت را به چنگ آوردند
 ذريعه دو 1357در سال »  افغانستانحركت انقالب اسالمي « تنظيم جهادي ، يعني 

 ؛ ] بود MI6كه در اصل طراح اصلي همين [ سازمان استخبارتي  فوق الذكر
  .  يد سرهمبندي گرد

  

  
يعني ،  و دو لت جانشين آن در منطقه  بطور مثال سياست انگليس –[ * ] 

 در وجود ريان  ظلم و اجحاف عبدالرحمن خان جالدپاكستان  در پذيرايي از  فرا
ته به انگليس و دولت مليت  زحمتكش و مظلوم  هزاره كه از ترس آن جالد وابس

 كه ين سياست استعماري مي باشدبودند ، مؤيد ا پاكستان رفته سركوبگرش به
چگونه استعمار از اقليت هاي يك كشور تحت سلطه و يا از اقليت هاي پناهنده در 

 در جهت سركوب ساير مليت ها  استفاده -  وابسته به استعمار -كشور هاي همجوار 
  ]. مي نمايد 
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ش بعد از تجاوز شوروي به كشور، و زنداني شدن رهبران فركسيون خلق ، و بخ
هاي از صفوف آنان توسط قواي اشغالگر روس ، خلقي ها ، بقاي فزيكي و سياسي 

و با نيت .  جستجو نمودند CIA  و چتر حمايت سازمان ISIشانرا در چنبر حراست 
شوم و آرمان مسموم ، كه خواست هميشگي شان بوده ، به پاكستان كوچيدند و 

كه هر كدام سابقه سالها ( خويشتن را درمعرض جلب و جذب ميزبانان پشتون 
؛  قرار ) داشتند  ISI خدمت در تشكيالت دولت پاكستان اعم ملكي و نظامي ، بويژه 

  . دادند
  و آموزش الزمه در امور مربوطه ISIبعد از كسب به اصطالح افتخار عضويت در  

 اينبار نه به خاطر فروش ميهن به سوسيال امپرياليزم شوروي ؛ بل به خاطر فروش ،
، به گونه مخفي ، نيمه ) پاكستان(  به نماينده امپرياليزم غرب در منطقه ، يعنيآن

همچنان .  طالبان سهم قابل توجه يي گرفتند ةعلني و علني در به ثمر رسانيدن  پروژ
آخرين بخشهاي اينان ، يعني منسوبين وزارت هاي دفاع ، وزارت داخله و بخشهاي 

ي اخواني هاي رهزن ، آدمكش ، جاسوس و ازخاد ، كه از جنگهاي بين التنظيم
، مزاري ، » قهرمان مسعود«وطنفروش هشت ثوري به سر باندي حكمتيار، رباني، 

سياف ، خليلي ، مجددي ، محقق ، دوستم ، آصف محسني و امثال شان جان به 
فراريان اخيرالذكر به . سالمت برده بودند ؛ وحشت زده به پاكستان فرار كردند 

ل تني ، كه خود و رفقايش بعد از شكست كودتايشان عليه داكتر نجيب سفارش جنرا
 پيوسته بودند ، ISI، از طريق حزب اسالمي به سازمان استخبارات نظامي پاكستان 

) نه طالبان پاكستاني(به عضويت آن سازمان پذيرفته شدند ، و در ميان طالبان افغان 
  .به فعاليت آغازيدند 

 به نمايندگي  - پشت پرده  رهبري خلقي ها با غرب  بخشي از زد و بند هاي
ه زندان پلچرخي كه داكتر شا" 1بالك" سمت شرقي قفلي هاي دركوته -راجا انور

  .ولي و ساير رهبران آن فركسيون در آنجا زنداني بودند صورت گرفت 
  پاكستان ، كه بعد ها شمار شان رو به افزايش ISI  چندين تن از اعضاي زبده  

جمله جاويد اختر يك تن از كماندوهاي ورزيده سازمان جاسوسي  ت ؛ منگذاش
 در اين - كه دو بار اقدام به فرار ناموفق از بالك دو زندان پلچرخي كرد -پاكستان
از چترال پاكستان، دومي  ) كريم(، يكي  سه تن از آنان. سر مي بردند ه زندان ب

.   بودISI  و MI6سومي راجا انور عضو  و  ISIنثاراحمد عضو بسيار هوشيار و خونسرد 
راجا ( شخص اخير .  با اطالعات زندان رابطه داشتند  اخيرالذكر پاكستانيهر سه تن

درماه ، ارتباط قايم كرده بود ) خلقي ها ( كه در خارج از زندان با  اين شبكه ) انور 
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 با  ) ، منزل دوم سمت شرقي ، بالك اول ( در زندان  پلچرخي1362جوزاي سال
.  در تماس مستقيم قرار داده شد -  در قالب زنداني- اعضاي رهبري فركسيون خلق

موصوف بعد از .  وي دايماً با هئيت رهبري فركسيون خلق محشور و هم صحبت بود
 نظراتش را در مورد هيئت رهبري 1990 يا89درسال  ؛رهائي از زندان پلچرخي

 داشت ، در دو مصاحبه ، از طريق فركسيون خلق كه در زندان با آنان صحبت هاي
 راجا انور را منحيث همكار جديد    راديوةهمچنان گويند.   انعكاس داد BBCراديوي 

طر كتمان هويت اصلي وي پخش خاه ب BBCهمكاري وي با  خبر. خود معرفي كرد 
، تا شنوندگان تصور نمايند كه وي شخصيت مستقلي مي باشد كه بنابر  گرديد

  . مكاري پرداخته است  ه بهBBCا راديوي خواست خودش ب
 فركسيون خلق، مثل كريم ميثاق وزير ماليه حضور برخي از اعضاي رهبري

در هاي آن در انگلستان ، بخصوص اثور و تمركز بيشترين ك7ننگين دولت كودتاي 
 ؛ مي رساند كه اين رميدگان ظاهراً  به تشويق  جالد رسيدن نجيب به قدرتبعد از

ل كسب اطالعات در و مسئو MI5كه بنامهاي( ليجنت سرويس انگلستان عمال انت
ل عمليات بر اندازي و جاسوسي در خارج از انگلستان و مسئوMI6داخل انگلستان و 

، بطور آگاهانه خود شانرا وسيله اِعمال قدرت امپرياليزم  اما در باطن ؛) مي باشد 
، تا اگر   ساختند- را پيش مي برد ش  ا در منطقه امور دلخواهISI كه در قالب -غرب 

؛ بل از » همسايه بزرگ شمالي« گرگس بخت شان بال بگشايد و  اينبار، نه از طريق 
، زير غشاي طالبان به امارت  " خوش بوي پاكستاني جماداران "و  CIA مجراي 

  .» دست يابند 
 انگليس الزم فوق تذكار يافت ، امپرياليزمبا در نظر داشت  فعل و انفعاالتي كه در 

مشاور "را كه قبالً  زير پوشش  ]2[ )راجا انور (  ؛ MI6ديد يكي از اعضاي كاركشته 
 سابق پاكستان قرار داده بود و ذوالفقارعلي بهوتو صدراعظم درپهلوي "امور فرهنگي

 شكل دهي بهوتو  ، مگردر خفا ه دخترش بي نظير ب"معلم خانگي"در ظاهر منحيث 
رابطه با منافع غرب در افغانستان ومنطقه ، وظايف محوله اشرا افكار سياسي وي در 

كشور ما بفرستد تا به همكاري عوامل مخفي اش در ه پيروزمندانه  انجام داده بود ؛ ب
يك تن از دفاعيه نويس هاي  [ به كدام  بهانه اي " حزب دموكراتيك خلق "داخل

در نديش دفاعيه مي نوشت در نقش چپ انقالبي براي زندانيان ساده احرفه اي كه 
 ... ":  چنين نوشته ش به يكي از دوستانه ايمورد چگونگي اتهام راجا انور طي نام

بوده ... وي متهم به بمب گذراي و انفجار و. دفاعيه راجا انور را من برايش نوشته ام 
، به زندان پلچرخي انتقال داده شود ، تا با هيأت رهبري گرفتار شده  ] "... است 
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كه ) له امين جالد حفيظ ا  ولي صدراعظمه در رأس داكتر شا (ركسيون خلق ف
 در مناطق پشتونستان نيز بود ، در "حزب خلق"ل حوزه هاي سازمان يافته ومسئو

مثل كودتاي جنرال تني و همكاري  [ پيوستوقوع ه باره وقايع و اتفاقاتي كه بعد ها ب
بسا زد و بند هاي پشت  ختمان طالبان ودر پروژه سا افراد نظامي و  سياسي خلقي ها

در . درفضاي زنداني كه  روسها برآن حاكم مطلق بودند ؛  وارد مذاكره شود ] پرده 
كرد   در آن خدايي ميKGBاين امر بطور قطع نمي توان ترديد داشت ، در زنداني كه 

 . ، چنين صحبت هايي نمي توانست از چشم و گوش آن سازمان جهنمي پنهان بماند 

 : به دو نقطه عطف در همين زمينه  توجه كنيم 

ليبيا ، ايران ، داوود با سران كشورهاي   از متن مالقات هاي سردارKGBدرگذشته  -1
از ]  بخصوص صحبت جنرال ضياء الحق با داوو خان در اسالم آباد[  و پاكستان هند

 مثل -اركن فني  كه در قالب ديپلمات و ك" ضبط احواالت"طريق آن عده از اعضاي 
 سفارت خانه هاي افغاني مقيم خارج  فعاليت -مامور مخابره ، ثبت آواز و تايپست 

؛ بلكه از طريق همچون افراد ، سفراء و ديپلمات مستحضر شده بود داشتند ؛ نه تنها 
به [ هاي افغاني هوادار داوود خان و كشورهاي غربي را نيز تحت نظر قرار داده بود 

در  KGB بايد توجه كرد كه در دورة رياست جمهوري داوود خان ، اين نكته مهم 
، وزارت دفاع ، و ) "مصونيت ملي" ("ضبط احواالت"ارگانهاي دولت وي ، بخصوص 

وزارتي كه كارمندان و پرسنل اداري و فني آن از وابستگان دربار ( وزارت امورخارجه 
 وابسته به اقشار -  "الت  ضبط احوا"ونخبگان طبقه حاكمه و عناصر دستچين شده  

  .] .  نفوذي در خور توجه كرده بود )  بودند -پائيني اجتماع 
 كه تقريباً  در كابل"سازمان ملل متحد" تعمير  ايام پناهندگي داكتر نجيب دردر -2

كه از طريق تيلفون [ تمامي صحبت هاي خصوص وي   چهار ونيم سال ادامه يافت ،
با اشخاص مورد نظرش در داخل و خارج افغانستان ] ماهواره اي صورت مي گرفت 

 چشم ها و گوشهاياز ) بينن سيوان ( بخصوص با نماينده  سرمنشي ملل متحد 
    ] .3[نماند  پنهان  اين سازمانبسيار حساس
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   مظلوم نما ؟ة گ درند   نتيجه ترحم و دلسوزي بر گر- 3
  

قايق بي باد بان زندگي آتش گرفته ما ، در شرايط مهار ناشدني درياي متالطم 
جز حصاري از صخره هاي بلند سنگي كه بدان ه زندان كه امواج  خرد كننده اش ، ب

برخورد مي كرد ، كدام  دامنه ديگري نداشت  كه به نرمي  بر روي ذرات ريگ هاي 
 تدريج در دامن ساحل اش بخزد و لحظه اي به آرامش دسته بش بغلتد و  اماليم
 ما زندانيان ، چون پركاهي دستخوش اين تموج  شده بوديم  ، گاهي به يك. يابد 

باز مرغ توفان اميد به . ، كوبيده مي شديم  سوي ديگرشه سوي حصار و زماني ب
م همان تموج ، بازه. هم مي آميخت ه  ب ما راةرات جسم هزاران پارچه شدذآزادي 

انتهايي . هم خوردن با صخره هاي بلند ، و باز هم  پاشيدن ه همان تالطم ، و همان ب
   .هم  پيوستن ؛ ديده نمي شده در اين دايره  افتيدن و غلتيدن و ذره ذره  شدن و باز ب

،  نگاهي  ) " سلول  جديد" -13(  زندان ، زير پيكره تدر بخش هشتم خاطرا
  .ل جديد  و تركيب  محبوسان آن نمودم  سلوگذرا به وضع 

.  بود كه مرا در اين  سلول بسيار سرد انتقال دادند 1361  ميزان سال 15 يا 14
هواي اتاق را هم سرد و سردتر مي . سردي مي رفت ه هوا رو ب  روزهاي خزاناوليندر 

 از گرمي مناسبات در بين چهار تن از سه طيف متخاصم در اين سلول كه. ساخت 
. خلقي ، پرچمي و  چپ انقالبي .  شده بودند ، خبري نبود پهلوي هم  قرار داده

همزيستي با دو تركيب اولي ، يعني دو تن از پليد ترين خلقي هاي آدمكش و يكتن از 
مفتن ترين پرچمي ها كه در خدمت منافع سوسيال امپرياليزم  روس سر و جان و آل 

  .يت دشوار مي نمود   قرار داده بود ؛  نها و عيال اشرا
در ماهيت امر زندانيان از طيف هاي مختلف و متخاصم ، با تمام اختالفات و 

شدت ه  كه از همديگر داشتند ، در چنگال شرايط تحميل شده ب اينفرتي كشنده
 همديگر شانرا تحمل مي از همين سبب با ناچاري و بيچارگيفشرده مي شدند ، 

 انزجار آنان ، تا مرز انفجار مي رسيد كه در برآيندش گاهگاهي ، شدت تنفر و. نمودند 
 كه در خارج از زندان راه حل اشرا از طريق جنگ با - مناسبات دو طرف متخاصم 

  .خود مي گرفت ه  در زندان  اشكال ديگري ب-كاربرد سالح  سرد و گرم مي يافت 
 ببرد ، در هرحال ، شب كه سرمه سياهي را بر چشم ما مي كشيد ، تا خواب مان

دست كابوس هاي هول انگيز بسپارد ،كه زجرمان دهد ؛ مگر چراغ ه و آنگاه ما را ب
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. بيداري به ديدگان ما مي سوخت و نمي گذاشت خواب هول انگيز  نزديك ما آيد 
  .صبح مي شد ، همه چيز به تكرار مي رسيد 

 خودش را روزها ، اغلباً. به ظاهر آرام و گوشه گير مي نمود   آقا حسين تالش 
به مطالعه كتاب هاي روسي سرگرم مي ساخت ، تا سنگيني لحظه ها ، دقايق ، 

و شايد هم با مطالعه كتاب هاي روسي مي . ساعات و روز هاي زندان را احساس نكند 
. داعي جناياتي كه شخصاً مرتكب شده بود ، درذهنش جلوگيري نمايد تخواست از 

روي داشت به سرعت  ضاي سالهايي كه در پيشتالش ، همواره در تالش بود كه از ف
  " كشور شوراها "پرندگان تيز بال ، هر چه زود تر عبور نمايد و به نزد خانمش كه در 

 كه چندان تمايلي براي - اقامت داشت ، برود ، و از شر رفقاي بي مهر و راسيست اش
ح ، چه در  چه در تفري-در داخل زندان .  خالص شود -گپ و گفت با وي نداشتند 

 از جمله ده ها خلقي ، فقط با يكي دو تن از آنها گپ و - هنگام تماشاي تلويزيون 
در داخل سلول ، سلطان خلقي كه  ننگ پشتون هاي . گفت و گشت و گذار داشت 

  راهرات بود ، با وي مانند يك رفيق  برخورد نمي كرد ؛ بيننده روابط ميان آندو
 و "حقير" و تالش كاتب ، يس با اقتدار يك ادارهچنين تصور مي كرد كه سلطان رئ

 ننگ چنين ميانه اي سرد ، و بروكراتيك بر روابط آن.  آن اداره مي باشد "بي اعتبار"
  .  سايه افگنده بود مليت پشتون و اين ننگ مليت هزاره  

در يكي از صبح  ها كه ما هر كدام بطور جداگانه چاي  مي خورديم ،  متوجه 
در روز . ا حسين تالش چاي تلخ را با مقدار نان خشك سيلو مي خورد شدم كه  آق

با خود .  براي صرف صبحانه نداشت يهاي بعد هم ، وي جز همين ، چيز ديگر
كه چندين قطي آنرا از مدتها  قبل ( انديشيدم ، اگر  دو و يا سه قطي ماهي كانزرف 

فكر . هم ، بد نخواهد شد براي وي بد)  كرده بودم " ذخيره"در گوشه اي بكس خود 
وي را با  ه موضوع  كمك ب. كردم بهتر است  در زمينه با رفيق رحماني  مشوره نمايم 

 كدام گپي ندارد اين ": وي  چنين ابراز نظر  نمود . رفيق رحماني در ميان گذاشتم 
زماني كه دروازه  سلولها براي ديدن تلويزيون باز شد و  . "يك كمك انساني است 

 در اتاق  نماند ، سه و يا چهار قطي ماهي را ازبكس خود برداشته - جز تالش -  كسي
 آقاي تالش من چندين قطي ماهي ": وي بدهم ، گفتم ه ، قبل از آنكه آنها  را ب

خطوط از .  "كانزرف در بكس خود دارم ، چه مي شود اگر شما از اينها استفاده كنيد 
بعد از مكثي كوتاهي تشكر كرد و . كشيده شد تعجب بر چهره گرفته و استخواني اش 

كه جاسوسي ) سلطان( معلوم نشد آن خلقي خون آشام . قطي هاي ماهي را گرفت 
 فكر كرد من در صدد  اين آدمكش. چگونه از موضوع خبر شد  ،حرفه اصلي اش بود

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

176 

آنهم كه با همچون كمك ها مي خواهم تالش را در مقابل وي حساس ساخته زمينه 
از همان تدابيري كه [ تدبيري انديشيد . د ميان آندو را بدين شيوه مساعد سازم برخور

ها نتا بزعم شان دشمن را نت، ساير جواسيس در چنين حاالت بدآن متوصل مي شوند 
دو و يا سه ] . وي وارد نماينده بي ضرر و بي اثر سازند ؛ بلكه  ضربه اي رواني هم  ب

ه بعد از برگشت از تفريح ، متوجه شدم كه چهره روز از اين مسئله نگذشته بود ك
موصوف با . فرداي آن علت گرفتگي وي را جويا شدم . تالش گرفته به نظر مي رسد 

حال تالش سوخت كه ه  شما در غيابم گفته ايد كه دلم ب": ناراحتي چنين گفت 
وي طور خيرات ه چيزي براي خوردن نداشت از همين سبب چند قطي ماهي را ب

فقط به همين جمله .  بيشتر نخواستم  براي قناعت وي حرف بزنم  ،هر روه ب. "م داد
لطف نموده كسي را كه اين گپ را از زبانم براي .  ابداً  اينطور نيست ": بسنده نمودم 

 در همين اتاق شما " : در جوابم چنين گفت."من معرفي كنه تو انتقال داده است ، ب
ه در سلول بودند ، موضوع را بدون اضافه گويي طرح زماني كه هم . "صحبت كرديد 

 كي چنين جمله ": بعد از لحظاتي حرفم را تكرار كردم . همه خاموش ماندند . كردم 
سلطان خلقي با ديده درآيي يك جاسوس حرفه . "! ايرا از زبان من به تالش رسانده 

قاي ما محتاج رف.  من از زبان شما چنين جمله اي را شنيدم ": اي  چنين گفت 
ما همه اينجا هستيم ، اگر رفيق تالش از ما كمك بخواهد هر كدام  . كسي نيستند 

فكر .  "خود وي غرور دارد از كسي چيزي نمي خواهد . وي كمك نمايند ه حاضرند ب
ميكنم اين نخستين باري بود كه در زندان با چنين شخص ديده درآيي و با چنين 

به اين جاسوس كه بطور علني از همكاري خود با . م بهتان نا موجه مواجه مي شد
 من ميدانم كه  تو روي كدام  "  :فقط با گفتن.  اطالعات زندان مباهات  مي كرد 

 نه  تهمـت  ": هستگي گفت آ در جوابم به  ."منظوري اين تهمت را بر من زدي 
  .] ب . 3 ["نيست 

  ( ازي ، همين بيت مدعا و مثل بياد دارم كه بعد از شنيدن  جمله اخير و كامالً
  :كه از كسي شنيده بودم  در ذهنم  تداعي شد )  بيدل
       -دل ـن مشو بيـ ايم تواضع پيشه است دشمناگر 

  خون ريزي بود بي باك شمشيري كه خم دارده ب
عناصر . از آنجايي كه تمامي اعمال زنداني در زندان تحت نظر گرفته مي شد 

از .  جسمي و رواني قرار مي دادند ة اره زير ضربات خرد كنندمبارز و مقاوم را همو
خاطر تطبيق مقرره هاي وضع شده كه ازجانب خداوندان اصلي زندان ، ه يك جانب ب

 بدين كار ننگين و ضد كرامت انساني مبادرت مي ورزيدند ،يعني روسها وضع مي شد 
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 بين حاكم و -ه رويا روي خاطر انتقام از افرادي كه در يك مبارزه  از طرف ديگر ب.
دند و ـركشي و شورش مي كوبيـ ، حاكم را با سالح استقامت و پايداري ، س-محكوم 

خيمان از پيگيري در امر  انقياد و دژم ، ـبب هـين سـاز هم. ير مي نمودند ـتحق
 به اشكال -مطيع ساختن چنين زندانيان خسته نمي شدند ، و به كار و بار شان 

واين تهمت همچنان . ند ددا قمندي و انرژي بيشتر از پيش ادامه مي با عال-مختلف 
 زنگ خطري بود از جو اتاق كه مرا متوجه ،در واقع امر. شكلي از اشكال  كار آنان بود 

 مردم دريك سلولم ؛ يك لحظه ةنمود تا در مدتي كه با چنين دشمناني سوگند خورد
  .هم هوشياري خود را از دست ندهم 

 پيهم روانم را مي -  در اين سلول -  هاي آبستن از چنين دسيسه ها عبور لحظه
همزيستي مسالمت . كردم توطئه اي بر ضد من در حال وقوع است  فكر مي. ساييد 

يك خادي نهايت محيل و مفتن ، و دو [  آميز با اين سه تن جاسوس در يك سلول
خاطر زنده ه  بود   بتن خلقي ، بويژه سلطان جنايتكار و جاسوس حرفه اي كه حاضر

، بسان عبور از ميان جنگلي بود ] ماندنش ، تن به هر نوع پستي و بي ناموسي بدهد 
 براي - در مسير راه  با تير هاي آغشته به زهر،كه  خس پوشك  هاي حفر شده

  .  دركمين نشسته باشد - بلعيدن هر جسم حيه 
 بهانه اي مرا در حالت در صدد بودند با) دستور آمرين خوده ب(عوامل اطالعات 

از همين سبب . تجريد قرار دهند ؛ يعني درسلولي در درون سلول حبس ام نمايند 
اين . سلطان كه مجري چنين كاري بود ، توطئه تهمت را چاق كرد كه موفق هم شد 

من . با من گپ و گفتي نداشتند ) طاهر اسلميار، آقا حسين تالش و سلطان ( سه تن 
ماني كه هر دو ، گاهگاهي در مورد نتيجه دلسوزي و انساندوستي ماندم و رفيق رح

  . مظلوم نما تبصره مي كرديم ة خود به يك  گرگ درند
  

   سخني در باره يك عضو برجسته استخبارات عربستان سعودي- 4
   : )المخابرات العامه السعوديه   (     

  
دم ، درج شاخص  يكماه را در همين سلول سپري كرهر رو ، مدتي  تقريباًه ب

هاي وقايعي كه در اين مدت  درهمين سلول اتفاق افتاد ؛  صفحات اين اثر را بيشتر 
 خواهد كرد ، به همين منظور از ذكر آنهمه خود داري شده ، فقط نكته اي را ءاحتوا

عمال غير قابل توصيف زجر و شكنجه رواني  اِدانم كه شكلي از در خور ياد آوري مي
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 است كه خود برجسم مادي اثر بس تخريب كننده اي بجا "نوشتبي سر"زندانيان 
يكي از . كار مي برد ه   چنين شكنجه ايرا در مورد دشمنانش بKGB. مي گذارد 

 ، تحمل كنندگان اين نوع شكنجه حاجي نواب از حزب اسالمي گلبدين حكمتيار بود
حدي و خواجه كه نخستين بار دركوته قفلي هاي منزل اول سمت شرقي با من  و سر

    ]4. [شده بود ي هم سلول ئموسي خلقي طور جزا
اتاق ما ، .  كه سر و صداي گنگ و نامفهوم در دهليز پيچيد اواخر ماه ميزان بود

صداي  . آخرين و دورترين اتاق از پنجره آهني متصل به اتاق نگهبان غالم علي بود 
ه تن بلند و بلندتر شده رفت صداي پاي دو و يا س. باز شدن دروازه دهليز شنيده شد 

هم .  دوباره بسته شد هبعد از چند دقيق. ، دروازه پهلوي اتاق ما باز شد   بعدة لحظ. 
سر انجام روز . سلولي ها هر يك در مورد آمدن زنداني تازه وارد چيزي هاي گفتند 

اتمه  سلولها خةكنجكاوي ها و تبصره ها ، با باز شدن درواز.نكبتبار به پايان رسيد 
زندانيان براي ارضاي كنجكاوي هايشان در بيرون شدن از سلولها شتاب . يافت 

داشتند ، تا قبل از روشن شدن تلويزيون هرچه زودتر آگاه شوند كه تازه وارد كي 
سلطان خلقي باعجله از سلول خارج شد ، تا هرچه زودتر بفهمد كه  زنداني . است 

يك تن از .  سلولي ها از اتاق بيرون شدند بعد از وي ساير هم. تازه وارد كيست 
ي نواب و كاكا خال محمد را به اتاق ما ـحاج": زندانيان پهلوي سلول ما گفت 

   . "آوردند
بعد از چند دقيقه حاجي نواب و كاكا خال محمد براي ديدن تلويزيون از سلول 

، جوربخيري و با شماري از زندانياني كه همديگر شانرا مي شناختند . بيرون شدند 
و از اوضاع سلول هايي كه قبالً در آن . من هم با آندو احوال پرسي نمودم . نمودند 

 كاكا خال محمد  و بدروز با ":  جاجي نواب گفت. زنداني بودند ، چيز هاي پرسيدم 
علي . "ازآنجا من و كاكا خال محمد را به اينجا آوردند .  يكجا بودند "...بالك "من در

با ) 1361سنبله ( ز اعضاي برجسته تيم حاجي نواب را در ماه گذشته ياور يكي ا
از همان تاريخ تا ورود شان . اعدامي هاي پنجره چپ يكجا براي اعدام بيرون كشيدند 

در [ اجي نواب را تحت نظر بدروز و كاكا خال محمد قرار داده بودند ح "1 بالك"به
 از بازمانده هاي دورة امين جالد بود و كه) از اهالي پنجشير ( مورد كاكا خال محمد 

با اطالعات زندان مخفيانه همكاري مي كرد ، در نوشته هاي بعدي بيشتر خواهم 
 پدرم ": از وي پرسيدم ، چنين گفت  ، حاجي نواب"بي سرنوشتي"از مسئله ] . نوشت

طبق . "بيچاره خيلي تالش كرده كه داكتر نجيب را ببيند تا كنون موفق نشده است
شماري از خادي . رد سمت تحويلدار كارمي كه وي در ارگ كارمل ب فته خودش پدرگ
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 اطمينان داده بودند كه پسرش اعدام نمي شود ؛ مگر حبس ابد برايش ها براي پدرش
  .  همين وعده ها دل مشغولي وي و فاميل اش  بود . داده خواهد شد 

سلول  اجه موسي همي منزل اول شرقي كه با وي ، سرحدي و خوئدر اتاق جزا
وي پيش از :  از جريان زندگي اش در عربستان سعودي چيز هاي گفته بود بودم ،

به تكه فروشي (...) گرفتاري در عربستان سعودي چند سال دركوچه هاي شهر 
فروشي اش درعربستان درحضور سه تن زنداني  نواب از چگونگي دست. مشغول بود 

ميان زندانيان حزب اسالمي از اتوريته و احترام وي در . مطالبي را قصه كرده بود 
وي احترامي آميخته با احتياط ؛ ه اعضاي حزب اسالمي نسبت ب. خاصي برخوردار بود 

توجه عميق و همه جانبه به ابعاد  شخصيت وي  مي رساند . حتا توأم با ترس داشتند 
( قوي هيكل كه به احتمال قوي درعربستان سعودي به اين شخص ورزيده اندام و  

، تحت نظر سازمان ... )زير پوشش تكه فروش كوچه هاي اطراف و نواحي شهر 
استخباراتي و  آموزش ) [*]المخابرات العامه السعوديه(جاسوسي عربستان سعودي 
پيشرفته و برخي ها مي گفتند وي با سالح جديد . تمرين نظامي داده مي شد 

ن اينكه سعي مي كرد حالت عصبي خود را ي درعيئيكروز در اتاق جزا. آشنايي داشت 
يم  رسيد ، " برنو" اگر زنده ماندم و باز دستم به تفنگ ": حفظ نمايد ، چنين گفت 

 خواجه موسي كه از تشناب خارج شد ، "...مه  باين پرچمي ها مي فهم كه چي كنم 
 . از ارتباط سرحدي  با اطالعات چيزي نمي دانست حاجي. وي  ديگر چيزي نگفت 

و شايد هم وي را مي . دي يك جمعيتي واقعي است ـرحـشايد فكر مي كرد س
  . شناخت  

  
  

  
كه كم )  استخبارات عربستان سعودي (، يعني  " المخابرات العامه السعوديه " –] *[

 انگلستان MI6   وابسته به-آوازه ترين ؛ اما قوي ترين و بزرگ ترين سازمان جاسوسي
هان مي باشد ، بعد از عدم كارآيي ساواك شاه ايران و  در سطح ج- CIA و سازمان 

ISI پاكستان در رابطه با منافع غرب درمنطقه ، از اهميت خاصي برخوردار بوده 
وظايفي را كه قبالً دو سازمان استخباراتي فوق الذكر به توصيه امپرياليزم انگليس و 

 ، به همين  نجام مي دادندامريكا در رابطه با برخي از كشورها ، از جمله افغانستان ا
   ]. است   شده  سپرده سازمان  قوي الجثه
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شب ، كاكا خال محمد را براي كار استخبارتي از پهلوي  بعد از گذشت يك يا دو
كدام بالك ديگر انتقال دادند ، وحاجي نواب را در سلول ما ه حاجي نواب دور نموده ب

آقا حسين تالش از اتاق ما  به . ند وي داده جاي  آقا حسين تالش را ب. ، آوردند 
و يا  كه از جمله  يكصد و بيست تن رهبران خلقي ها ، اضافه( منزل دوم شرقي ، 

حاجي نواب بستره اش را . ، انتقال داده شد ) كمتر از نصف آنها در آنجا زنداني بودند 
  .بر روي  سطح اتاق جمع و جور كرد 

سردي مي رفت ، ه سرعت رو ب هشمال سمت شرقي به هواي سلولهاي رخ ب
باد هاي سرد شبانه ماه عقرب ، ديوار . بخصوص سلول ما كه دو سمت آن خالي بود 
هواي سرد ماه عقرب ؛ چون گژدمي . هاي سمنتي آن را سرد و سردتر مي ساخت 

ي كه داخل تشناب مي شدند و خود شانرا هرآن نيش زهر آلودش را بر پيكر زندانيان
   .مي برد مي شستند ؛ فرو 

روزكه مي شد ، صداي تكان دهنده باز و بسته شدن دروازه آهني تشناب كمتر 
احساس مي شد ؛ مگر در هنگام  شب كه ابر قير اندود سكوت بر در و ديوار سلول ها 

شدن دروازه تشناب ، چون صداي  سينه پر كينه اش را مي ساييد ، آواز باز و بسته
ي اود سكوت سلول ها را مي دريد وبا بيرحمي پرده گلوله هاي آتشين ، ابر قير اند

از .  و خواب درهم وبرهم آنان را مي شكست ،گوش زندانيان را به اهتزاز درمي آورد 
  . ندرت كسي از تشناب استفاده مي كرد ه همين سبب در هنگام  شب ، ب

با آمدن حاجي نواب سكوت شبانه ما بر هم خورده بود ؛ زيرا كه حاجي نواب  
بعد از جان شستن و . ويا نذر گرفته بود كه دو ساعت پيشتر از نماز صبح بيدار شود گ

 گرفتن درتشناب ، تا روا شدن نماز صبح به نماز تهجد مي پرداخت ، و از بارگاه ءوضو
 مي خواست كه. خدايش با تضرع مي خواست كه نگذارد وي را كافران اعدام نمايند 

درگام اول شعله اي ها ، و بازپرچمي ها و بعدتر ( "ها  كشتن كافر "زنده بماند و با 
.  را خشنود سازد " خود پيدايش " و "خداي قهار"، ) فكرنخلقي ها وساير عناصر روش
 تشناب ةمن از طرف شب با صداي  باز و بسته شدن درواز. و اجر اُخروي كمايي كند 

ع خيلي ها دشوار و درد تحمل اين وض. بيدار مي شدم و تا صبح نمي توانستم بخوابم 
 معنوي حاضر - خاطر اندكترين نفع مادي ه اين جنايتكار بيرحم ، ب. انگيز شده بود 

 من و ساير هم سلولي ها كه دشمن درجه  به مزاحمت .بود ديگران را شقه شقه كند
يك اش بوديم ، نه تنها برايش كدام ارزشي نداشت ؛ بلكه از همچون مزاحمت ها  

  .م مي برد لذت سادستيك ه
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سه و يا چهار روز از آمدن حاجي نواب به اتاق ما سپري نشده بود كه دروازه 
حاجي رنگش . سلول ما را غالم علي بازكرد و از حاجي نواب خواست كه پائين بيايد 

 كه در هنگام گرفتن تفنگ  دست اش پرتوانسرعت رو به زردي گراييد و انگشتانه ب
لرزه در آمد ه  بن انسان هاي بيگناه نمي لرزيد ، دفعتاًو كشيدن ماشه و به خون غلتيد

 زرد ، پت و با گام هاي لرزان ، رنگِ. خواست برخودش مسلط شود ؛ مگر موفق نشد . 
در غياب وي سكوتي بر سلول . سرباز دروازه اتاق را بست . پريشان از اتاق خارج شد 

  ،رفتن وي به قومندانيكسي نمي خواست با پرس و پال در مورد . مستولي گرديد 
چندين دقيقه بعد صداي باز شدن دروازه آهني پنجره . اين سكوت را مختل نمايد 

 مانند از درون دو Tآواز گام ها ، بلند و بلند تر شده رفت ، تا اينكه كليد . شنيده شد 
. شدت بيرون كشيده شد ، و دروازه ضخيم سلول باز شد ه حلقه دروازه و چوكات آن ب

در چشمانش درخششي ناشناخته اي . اينبار رنگش كبود مي نمود .  نواب بود حاجي
هنگامي كه مي خواست . هيچ كس علت پائين رفتن وي را نپرسيد . مشاهده مي شد 

از . من افگند ه بر روي جايش بنشيند ، با درنگي زود گذر نگاهي معني داري ب
اش نزديك شد ، صداي باز شدن روز كه به پايان . سيمايش چيزي خوانده نتوانستم 

سراغ ما آمد ه  باًتكراربرنامه هميشگي باز هم . دروازه سلول هاي دهليز ما شنيده شد 
بايد براي تماشاي تلويزيون دولت منفور و مزدور از اتاق هايمان بيرون مي شديم و . 

چوكي "بر روي سطح دهليز مرطوب توشكچه گك هايمان را پهن مي كرديم و يا 
و   هاي دست ساخت خود را بر روي سطح دهليز سرد مي گذاشتيم[*] "گك

. حاجي نواب در اتاق ماند . پروگرام هاي دولت دست نشانده را تماشا  مي نموديم 
نفر آخري من بودم كه مي بايست از اتاق خارج مي شدم ؛ . ديگران بيرون شده بودند 

شدت كنجكاو شده ه ب.  اتاق بمانم  تا بهفهماندمن ه مگر حاجي با اشاره چشم و ابرو ب
   توخي صاحب شكر خدا ": وي با خوشحالي مرا مخاطب ساخته چنين گفت . بودم 

  

  
  را كه از كانتين زندان مي خريديم ، چهار دانه خالي KLIMقطي شير خشك [*] 

 كنهه كه از زيرپوش ة با تك ،آنرا به زير دو سه پارچه چوب نازك و يا كدام توته  قطعه
وشك ها بيرون مي كرديم و يا زير پيراهني هاي خود را پاره كرده آنرا محكم مي ت

  ]. گذاشتيم  سانتي را مي15سانتي در 15بستيم و بر روي آن توشكچه هاي 
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 مكتوب را هاين. قيدم را بيست سال كشيده اند  .دربار خدا قبول شد ه كه  نماز هايم ب
بعد با شتاب مكتوب را از  .  "  من  نوشتهبخوان كه محكمه شوراي انقالبي عنواني 

جيب اش بيرون آورد و با هيجان ناشي از فرط خوشي آميخته با شك ، مكتوب تايپ 
 شما در وزارت خانه كار كرده ايد بهتر مي فهميد كه اين ": من داده گفت ه شده را ب

ر نام  مانده كه در زيمصرفاً مفهوم متن  مكتوب به خاطر. "چه قسم مكتوب است 
چنين  ؛ اين... ، شعبه چند قضايي ، و ( ... )  مديريت "كمه  اختصاصي انقالبيامح"

  : نوشته شده بود 
جمهوري ....) (و  (...) نظر به جرمي كه مرتكب شدي طبق ماده ... ولد تو نواب« 

دموكراتيك افغانستان به مدت بيست سال حبس محكوم شدي تا رسيدن پارچه ابالغ 
 [» ...  دت حبس ات كتاباً برايت ابالغ گرديد تا اطالع حاصل كرده باشي بدينوسيله م

   .]نقل به مفهوم 
همينطور . خيلي خوشحال شد .  بعد از مطالعه  مكتوب  بالوقفه برايش تبريكي دادم 

برايش اطمينان دادم كه مكتوب اصلي است در باالي پارچه هاي ابالغ تمام محبوسين 
قومنداني برايم «  : وي افزود  .دل جمع باش .  وجود دارد همين  عنوان هاي چاپي

مكتوب را . باشي گفته كه پايوازي نزديك است ، تو ميتواني با پدرت مالقاتي داشته 
مجردي كه وي ه  ات منتظر امضاي قاضي مانده ، ب"پارچه ابالغ ". نزدت حفظ كن 

ميشه نزدت داشته باشي كه در آنرا بايد ه. در آن امضاء نمايد ، فوراً برايت مي رسد 
  . »زندان كار مي شود 
كه از شدت خوشي و سرور درپوست نمي گنجيد ، ازاينكه ازحالت  حاجي نواب

بي سرنوشتي برآمده و مدت حبس اش تعيين شده ، به ساير هم سلولي ها هم 
ديدن نامه  من با .  را گفت " اختصاصي انقالبي كمها مح"موضوع گرفتن مكتوب 

يك تن از اعضاي   وي و اعدام   براي"پارچه ابالغ" نرسيدن  انشاء و تايپ آن وشكل و
  از . در ماه قبل ؛ احساس كردم كه اين مكتوب ساختگي است ) ياورعلي (    وي تيم

كه قبل از  تا وي را بدينگونه اغفال كرده باشند ،، طرف اطالعات زندان نوشته شده 
 عضو نفوذي شبكه استخبارات عربستان سعودي تدارك آمادگي براي اعدامش ، كدام

وي اطالع ندهد كه در نتيجه موجب واكنش وي در زندان ه در داخل خاد از موضوع ب
موضوع  جعلي . وقوع نپيوندد ه نگردد و كدام حادثه اي پيش از تدارك اعدام اش ب

ن راز بودن مكتوب را با رفيق رحماني در ميان گذاشتم و از وي خواهش كردم كه چني
وقت ؛ حتا يك مورد هم نديده و  نشنيده  تا آن. مهم و خطير بايد بين خودمان بماند 
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رفيق رحماني نيز نظرم . وي ابالغ نمايند ه بوديم كه قيد زنداني را با  ارسال مكتوب ب
   .    " صاف و ساده وي را بازي داده اند ": يد نمود و عالوه كرد أئرا ت

 و مدت بيست سال حبس ، حاجي نواب "ن سرنوشتتعيي"بعد از به اصطالح 
 "مهرباني" و "حسن نيت"و "محبت"سلولي هايش با  آن شخصي نبود كه با هم

كار ه و ب. برخورد مي كرد ، و در مناقشات  و مباحثات بي طرفي اختيار مي نمود 
ي با مظلوم نماي.  داشت " محترمانه "با طيف چپ  انقالبي برخورد . كسي كار نداشت 
با خود . دست آرد ه مي خواست دل همه را ب. خود جلب مي نمود ه ترحم ديگران را ب

از وي بجا خواهد ماند مي انديشيد با چنين شيوه معاشرت بعد از اعدامش ، نام نيكي 
 منحيث يك مجاهد داراي اخالق ران مكتبي اش از وي بخصوص برادو زندانيان

حال دوباره جان گرفته . اد خواهند كرد حميده و حسن سلوك و يك مسلمان صادق ي
نفس شده و به آزادي و خارج شدن از ه گويا متكي ب.برخورد قبلي را نداشت . بود 

 "مهرباني هاي خدا به بندگان صادق و مجاهدش"از . زندان سخت اميد وار شده بود 
ش كه در راه( مي نازيد كه گويا وي را  "خدا"باورش به از و . زياد حرف مي زد 

داده   نجات به دست كافران، از اعدام) جوانان و بي گناهان را  بنام كافر گردن بريده 
 در رابطه با جر بحث با خواجه موسي - را كنايتاً ) مني بي خدا ( است ؛ حتا يكبار من 

 مخاطب قرار داده از وجود خداي مهربانش كه وي را از مرگ نجات -ي ئدر اتاق جزا
خاطر خوش باوري ه  وي را بوبرخشمم غلبه كردم . وري كرد داده با تبختر ياد آ

 كه از اعدام گويا نجاتش داده است ؛ مورد تمسخر قرار " لطف خدا "احمقانه اش به
  .ي شدنم مي رفت ئندادم ؛ زيرا كه خطر جزا

نماز تهجد شبانه ه  اش ، باز هم  ب"بيست سال حبس" بعد از دريافت مكتوب 
 -در يكي از شب ها كه به اثر دو . سلولي ها را نا آرام مي ساخت   و هم ،ادامه مي داد

سه بار باز و بسته شدن دروازه تشناب  از خوابي كه به مشكل در چشمم راه يافته بود 
  ها سلولةشام همان روز كه درواز. كلي نتوانستم بخوابم ه  ب ،تا صبح. ، بيدار شدم 

ا اولين و نزديكترين اتاق به تلويزيون بود ، چون اتاق م. براي ديدن تلويزيون باز شد 
 سلول چسپانده منتظر آن بود تا نوكريوال وازهوي درحاليكه پشت اشرا به چوكات در

 حاجي صاحب شب كه ": وي را مخاطب ساخته گفتم . تلويزيون را روشن نمايد 
ستگي تهجد مي خيزي ، اگر بتواني  دروازه تشناب را به آه حدود دو بجه براي نماز

 او عامدانه برداشت اشرا از صحبتم اين ."باز نمايي ما از  خواب بيدار نمي شويم 
چنين نشان داد كه گويا من از خواندن نماز وي خوشم نمي آيد و بدينگونه در 

 من به خداي خود عهد كردم ":  بنابرآن چنين گفت .برابرش واكنش نشان مي دهم 
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مرا خدا عمر دوباره داده ، من به خداي خود . بدهم كه تا سه ماه به نماز تهجدم ادامه 
فكر ه  در جواب چنين آدمكش كه باز هم ب."ايمان كامل دارم  به عبادتم ادامه ميدهم

قتل برساند ، ه ي از زندان جوانان را بنام كافر بئتفنگ برنوي خود افتاده كه بعد از رها
 نه ميتواند كه مانع نماز  حاجي صاحب هيچ كسي نه حق دارد و" :با خشونت گفتم 
در اينجا ! خواني بخوان  تو كه براي خداي خودت نماز شكرانه  مي. خواندن تو شود 

خاطر نماز شكرانه تو ، ما هم با تو يكجا بيدار شويم و ه گناه ما چيست كه هر شب ب
ز نما.  پرچمي نماز خوان بود  مسلمان نما ودر سلول صرفاً اسلميار[  نخوابيم  تا صبح

از شدت نفرت و . "] خواند صبح را ناوقتر هنگامي كه ما بيدار مي شديم ، مي
خو ] پرچمي ها [  اينها ": با ناراحتي ابراز داشت . زردي گراييد ه عصبانيت رنگش ب

نماز ه گرفتيد هيچ كسي را ب ما را به نماز خواندن مي مانند ، شما اگر قدرت را مي
ين نابكار قاتل كه پرده عطوفت و نجابت كاذب را از در جواب ا. "خواندن نمي مانديد

 طوري كه ديگران - آگنده از خشم اش برداشته بود ؛ با صداي بلند وصورت زشت 
 در شريعت اسالمي آيا داوري و قضاوت قبل از ": فقط همينقدر گفتم - هم بشنوند 

ن آدم كش  اي." وقوع عمل جايز است كه تو در مورد ما اينچنين پيشداوري ميكني؟
المخابرات العامه "(حرفه اي وجاسوس سازمان استخبارات عربستان سعودي 

نفع اش تمام نخواهد شد ، از همين سبب ه ، احساس كرد كه دنباله گپ ب) "السعويه
  .چيزي نگفت 

 و تشويش و درد و اندوه ، زندانيان را  بسنگ آسياب روز هاي دراز و پر اضطرا
روز ها ، يكي پشت سرديگر مي رسيد ، تا اينكه . يد مي سايهميشگي با بي رحمي 

يك روز قبل از پايوازي ، حاجي نواب  . روز پايوازي زندانيان نزديك و نزديكتر شد 
 وي كه  چند عدد .، سرمه كرد "كي تبرُةسرم"چشمانش را با ، بعد از جان شستن 
آورده بود ، گاهگاهي  با خود "مدينه منوره" را از " سرمه تبرُكي"سرمه داني مملو از

دچار . داد تا درثواب با آنها شريك شود  آنرا در اختيار برادران مكتبي خود قرار مي
هيجان شده بود كه چه وقت سرباز نامش را مي خواند و براي مالقاتي صدايش مي 

 سه سال نديدن  كه سر انجام انتظارش بعد از تقريباًبود روز ماه عقرب يك. كند 
 به نزديك دروازه سلول ما آمده گفت سر باز غالم علي. ن رسيد پاياه پدرش ب

 حاجي كه لباس هاي چرك و شال پشمي "! حاجي نواب پايوازت آمده  بيا پائين ":
خود را درتكه اي بسته بود كه با خود ببرد ، با هيجان و خوشي زياد از من خواست 

با . وي دادم ه شت  برداشته بشال را از پهلوي بال. وي بدهم ه كه شال پشمي خود را ب
  .شتاب آنرا بدور خود پيچيد و گوشه اي آنرا بر سر شانه اش انداخته از اتاق خارج شد 
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ظف انتقال كاالي زندانيان  به داخل دهليز ما كمتر شده وآمد و شد سربازان م
دو ساعت يا بيشتر گذشته بود ؛ اما مالقات حاجي نواب با پدرش گويا تمام . مي رفت 

اسباب و . سرباز غالم علي به اتاق ما آمد . نام خواني كم شده مي رفت . نشده بود 
اثاثيه بجا مانده حاجي نواب را با شتاب و نوع ناراحتي كه از چهره اش خوانده مي شد 

 از  كه مراقب اوضاع بود ،، جمع كرده مي خواست از اتاق خارج شود ، اسلميار خادي
  غالم علي "؟ ...  حاجي نواب از اتاق ما  تبديل شده  !  غالم علي جان":وي پرسيد 
»   تبديل شده "2بالك "حاجي به« : درستي مي شناخت ، بعد از گفتن ه كه وي را ب

بهانه ه  كه حاجي را بفهماندممن با اشاره به رفيق رحماني . ، از اتاق خارج شد 
 اين صحنه سازي دراماتيك رفيق رحماني هم كه. پايوازي براي اعدام از اتاق كشيدند 

  .يد كرد أئرا دقيقاً زير نظر داشت ، حرف ناگفته ام را با اشاره سر ت
شام ، باز .  آفتاب روشنايي اشرا از دامنه كوه هاي خرد كابل با شتاب مي چيند 

پايوازان . هم درفكر پهن كردن تور تاريكش بر زندان پلچرخي ، بيتابي نشان مي داد 
استخبارات عربستان سعودي نيز . پايان رسيده بود ه ؛ زيرا كه روز بهمه رفته بودند 

پايان زندگي يك آدمكش راه منافع سرمايه عرب سعودي وابسته به امپرياليزم را با 
شهادت رسيد در راه ه چون حاجي نواب كه ب بكشيد كافران را« [ ي ات سوره ائقر

جهان فاني است و ذات يكتا حق و بهشت برين جاي تان باد اي مومنان مجاهد كه 
    .در درون پيچ وخم هاي ساختمان آن سازمان اعالم داشت] » جاويداني 

خاطر تماشاي تلويزيون باز شد ، زندانيان در مورد ه  درهمان شب ، كه دهليز  ب
ه سلطان خلقي كه روزانه بطور علني چند بار ب. اعدام حاجي نواب صحبت مي كردند 

 را  به رفقاي ن جاسوس و آدمكش بيرحممي رفت ، خبر اعدام ايدفتر اطالعات زندان 
  . خلقي خود گفته بود  

 " المخابرات العامه السعوديه "يك تن از مهمترين  تروريست  هاي  KGBبلي ، 
كمه ا مح"را با دادن يك مكتوب جعلي از ) استخبارات عربستان سعودي(سازمان 

كه مسلماً  خبر آنرا  [  ، مسرور ساخت  و ابالغ بيست سال حبس"اختصاصي انقالبي
 پليدتر از - گوش سازمان متذكره ، همچنان حزب اسالمي گلبدين ه با ذرايع مختلف ب
 در - چكاند ، تا اگر كدام پروژه واكنشي از جانب آن سازمان - ر اهرحيوان الشخو

يست سال  باشد ، آنرا با خبر تعيين  مدت بء در دست اجرا-داخل و يا خارج از زندان 
 حاوي ابالغ حبس -چند روز بعد از اخذ مكتوب جعلي ] . حبس  خنثي نموده بتواند 

بهانه مالقاتي با پدرش ، از سلول بيرون بردند ، تا خون اين جاني را در ه ، وي را  ب
يق نمايند ، و براي زررگ هاي وطن فروشان زخمي كثيف تر از صاحب خون ، ت
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همچنان اعضاي بدنش را به بدن . د ن زنده نگهدارا راكشتار مردم بي دفاع ما ، آنه
 تا اينها ، همچنان مردم و بخصوص جوانان را به ساير نوكران نيازمندش پيوند بزنند

   .  بيفريبند"جامعه عاري از ظلم و استثمار" و "سوسياليزم"و"صلح"نام 
  

  ) : پهلوي چايخانه(   حرفي در مورد سلول -5
  

حاجي نواب سپري نشده بود كه تركيب تمام سلول هاي يكي دو روز از اعدام 
دولت دست نشانده پروژه خونيني را روي دست داشت ، .  شرقي را برهم زدند  سمت

  .تركيب سلول ها را تغيير مي داد از همين سبب پيهم 
 پنجره آهني دهليز باز ة بود كه درواز1361ماه عقرب  ) 11 يا 10( صبح  روز 

لول ها يكي پي ديگر باز و بسته مي شدند ، تا اينكه نوبت سلول ما در پي آن ، س. شد 
 و به ظاهر "مؤدب"جالد . دروازه سلول باز شد . ، كه دراخير دهليز بود ، رسيد 

 كبير كااليته ": وي مرا مخاطب ساخته گفت.  را بازكرد ، غالم علي دروازه"مهربان"
الن زندان بطور وثباتي كه مسئودر چنين حاالت ، يعني حاالت بي  [ "! جمع كو 

منظم تركيب اتاق ها را برهم مي زدند ، زندانيان اسباب و اثاثيه خود را طوري جمع 
)  "!  كااليته جمع كو "(وجور مي كردند كه در هنگام  شنيدن آواز منحوس سربازان 

ته ، اسباب و اثاثيه خود را برداش]  داشته باشند "خاطر جمعي"اندكي از اين ناحيه 
سرباز دروازه سلول را بست . بعد از خدا حافظي از هم اتاقي ها ، از سلول خارج شدم 

 . "!  داخل شو ":  رويش را بر گرداند و دروازه پهلوي اتاق چايخانه را باز نموده گفت و
فاصله اين سلول با سلولي كه آنرا ترك نمودم ، سه و يا چهار متربيشتر نبود ؛ مگر 

ور داشتند به زنداني چيزي نگويند كه وي را به كجا و پيش كي جالدان خادي دست
 كه زنداني نمي دانست - "بي خبري"از قدرت مدهش و تخريب كننده اين . مي برند 

كلي آگاه بودند ؛ حتا مي شود گفت ه   ب-كجا مي برند ه وي را براي چه مي برند ، ب
خاطري ه اني درآن لحظه ، بهمه حيراني و پريشاني ، تشويش و درماندگي زند به آن

 درصد 90در واقع امر مي شود گفت كه . كه ازآن لذت مي بردند ؛ عادت كرده بودند 
  .سربازان زندان به مريضي ساديزم مبتال شده بودند 

هر رو ، در داخل سلول دو عدد چپركت دو طبقه يي درآن طوري قرارداده به 
طرف شمال و يا جنوب زندان ه م خواب بشده بود كه زنداني يا سر و يا پايش در هنگا

دراين سلول سه نفر زنداني . طرف شرق اتاق قرار داشت ه تشناب ب. قرار مي گرفت 
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من ه زلمي كاشفي آنرا ب.  سلول خالي بود ةطبقه اول چپركت ، نزديك درواز. بودند 
چپركت ، در طبقه بااليي . بجا كردم  اسباب و اثاثيه خودرا در زيرآن جا. تعارف كرد 

اين جوان كه اسم وي صباح الدين . جواني از اعضاي فركسيون خلق قرار داشت 
 "بي سرنوشتي" ةبود ، مانند حاجي نواب دور) "مزارشريف"محصل تخنيكم واليت (

عقرب ( تا آن روز 1358از اواخر سال . خود را با انتظار استخوان سوز سپري مي كرد 
كرد كه وي را براي اعدام بيرون مي   فكر مي، يعني مدت سه سال ، هر آن) 1361
خلقي ها  .گوشه گير بود . اين جوان ظاهرآً با ديگران كار و غرضي نداشت .  [*]كشند

. "را به تعويق انداخته اند خاطري كه به سن قانوني نرسيده اعدام اشه ب"مي گفتند 
ندهار به كوي در. فرد دومي كه در بخشهاي ديگر ازوي نامبرده شده ، قيوم خلقي بود 

 ثور 7در زمان حاكميت دولت كودتاي منحوس و ننگين .  مشهور بود " خر قيوم "نام 
 سه -  دو. شماري شده بود  مرتكب جنايات بي.  منشي كميته واليتي كندهار بود 57

 به امر مستقيم خود ، با خاك  با انسان هاي آنو يا بيشتر قريه هاي مسكوني را
 –دفاع ، در يكي از روزها   اين قاتل انسانهاي بي گناه و بي.يكسان ساخته بود 

 خود در " انقالبي" در جريان صحبت از كاركرد هاي به اصطالح-درهمين سلول 
    :زبان پشتو چنين گفته واليت كندهار ياد نمود ، و ب

گيرانداختن آنان بسيار مشكل . محل اختفاي مجاهدين شده بود ( ... )  قريه «
» ...به قومندان هاي تانك امركردم كه تمام خانه هاي قريه را بزنند . ي رسيد نظر مه ب
 در اين اثنا رفيق اش زلمي كاشفي كه دري زبان بود ، در جريان صحبت وي دويده ، .

 در وقت شب «: زبان دري چنين گفت ه با ابراز تعجبي آميخته با ترحم ساختگي ، ب
تو مي فهميدي ، چطور امر فير به قريه دادي ؟ خو در قريه مردم هم بودند اين گپه 

  قالب   را در  اعتراضي چنين  رفيق اش  نداشت حضور من توقع   قيوم كه در.»
  

  
 اعدام ها بر روال معمول درشب هايي كه فرداي آن روز جمعه مي بود ، اجرا مي -*][

ل ها و دهليز ها اعدامي ها را  از سلو. چنين اعدام ها بطور دسته جمعي نبود . گرديد 
 ةو بالك ها  بيرون مي كشيدند و به سرويس هاي كامالً پوشيده ، كه در برابر درواز

بيرون كردن . كرد ، مي انداختند و از زندان  بيرون مي بردند   توقف ميدايرويبالك 
 آنهم سلول هايي كه داراي -يك يا دو تن اعدامي از يك و يا دو سلول يك منزل

  ] . براي ساير سلول هاي همان منزل چندان محسوس نبود-  بودند بيشترين زنداني
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سوال از وي نمايد ، با سيماي كه درآن نهايت وحشيگري و پستي و رذالت خوانده 
  :چنين گفت ) بزبان پشتو(مي شد ، در جواب زلمي كاشفي 

 .دادند   شان اشرار بودند ، اگر نبودند چرا  اشرار را جاي مية همين مردم هم« 
همين . چند دفعه برايشان گفته شده بود كه اشرار را در خانه هايتان جاي ندهيد 

در قريه مردم بيگناه  زندگي مي كنند "قومندان هم در آن وقت  گپ تره زد كه 
زلمي كاشفي كه  .  »!  برش امر كردم كه تو كار خوده كو ،  فير كو " چطور فير كنم 

 خانه هاي مردم هم بيران ": داده بود ، گفت تعجب بيشتر را درسيماي خود تبارز 
   ."دمــي اَوارش كـيك" :  گفت  به جوابش چنينقيوم ."شد 

از آنروز تا كنون با ديدن سيماي خلقي هاي جنايت كار ، مكالمه اين قاتل 
  .وحشي در ذهنم  متبادر مي شود 

ي خود براي  قيوم كه جزء زندانيان رهبري فركسيون خلق نبود ، از آغاز گرفتار
براي )  وي را زنداني كرده بودند  اشمعلوم نبود  به اساس كدام جرم ( نزنده ماند

اين كثيف دون همت ؛ حتا چند لحظه صحبت . اطالعات زندان جاسوسي مي كرد 
اين خاين .  به اطالعات گزارش مي داد هم ،هاي سرگوشي دو زنداني را در يك سلول 

رفيق بهمن . رفيق بهمن در يك سلول حبس كرده  بودند و قاتل مردم را با زنده ياد 
  :  درجريان صحبت برايم چنين گفت - در بالك دوم اتاق محصلين-روزي

هميشه ] نام وي راگرفت كه در آن وقت به آن توجه نكردم [  يك شخص بنام «
زماني كه من سوال هاي وي را . كرد  در مورد سوسياليزم علمي از من سوال مي

 در حزب براي ما سوسياليزم را اينطور ":  دادم ، ابراز تعجب كرده مي گفت جواب مي
بعضي اوقات در جريان تشريح سوسياليزم و . "كه شما تشريح مي نمائيد نمي گفتند

سير تكامل انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا ، اشك در چشمان اين خلقي ديده مي 
  . » . ..زودي خالص مي شود ه او مي گفت كه ب. شد 

تا آن زمان من نمي دانستم كه كدام خلقي را با رفيق بهمن هم اتاق ساخته 
بودند ، زماني كه در طبقه دوم سمت شرقي همين بالك با شماري از زندانيان از 

قيوم خلقي كه قبل از ما در آن سلول . ي شديم ئجزا) 1360سال (سمت غربي يكجا 
 فهم رفيق بهمن كه با وي صحبت كرده جاداده شده بود ، در جريان صحبت از سطح

آنگاه متوجه شدم كه اطالعات اين مكار را در پهلوي رفيق بهمن . بود ، ياد آوري كرد 
در . طبقه زيرين چپركت دومي را  اين قاتل محيل در اختيار داشت . قرار داده بود 

( وي كه از قلعه كاشف . طبقه باالي آن چپركت ، زلمي كاشفي زندگي مي كرد 
از . كرد   كار مي ) ... (سمت رئيسه در وزارت  مخابرات ب. بود ) شمال كوته سنگي 
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قوي بنيه و خوش برخورد . قد ميانه داشت . ه امين بود طرف داران سرسخت حفيظ ال
 سلول ها را براي قره وانه و يا ديدن ةزماني كه نوكريوال درواز. و خوش زبان بود 

، شماري از خلقي ها از يك سلول به  كرد پايوازي باز ميتلويزيون ، همچنان روز هاي 
سلول ديگر رفته براي مدتي مسايل مربوط به حزب و مطالب مورد نظر شان را 

دود ، سايراعضاي رهبري به زبان عمنهاي چند تن م. باهمديگر در ميان مي گذاشتند 
 قيوم بيشتر در اتاق ما كه يكي دو نفر شان مي آمدند ،. پشتو صحبت مي نمودند 

زلمي كاشفي حرف هاي رفقايش را با برده باري آميخته با ناراحتي . كرد  صحبت مي
 گاه زبان پشتو صحبت كرده نمي توانست ، از همين سببه مي شنيد ؛ وي كه ب

 با هيچكدام من تا ضرورت احساس نمي شد .  خُلق تنگ شده از اتاق مي برآمد گاهي
  .موش بودم معموالً خا. حرف نمي زدم شان 

 در يكي از روزها كه در اتاق كسي نبود ،  روز ها و هفته ها پيهم مي گذشت
 توخي ":  قرار داده چنين گفت بظاهر پر ارادت مرا مخاطه زلمي كاشفي با لحن ب

صاحب اي رفقا  خو به پشتو گپ مي زنند من دق ميارم و خسته مي شوم شما خو 
م زوي با ابراز اين جمله در واقع از شئوني . "يد دري زبان هستيد  اقالً بامن حرف بزن

رفقاي پشتون خود انتقاد كرد كه با رفقاي  دري زبان ، به زبان  آنها صحبت نمي 
  . كردند 

  

   برخورد  با يك  تن از امر دهندگان- 6
  : كشتار هاي دسته جمعي مردم كندهار 

  
  سياسي مختلف و منسوب به طيف هاي( اكثراً ديده مي شد كه زندانيان جوان 

خاطر ارج گذاشتن به سن ه  ب-زندانيان مسن منسوب به تشكيالت ديگر را ) متخاصم 
خودشان اينكار را .  نمي گذاشتند كه براي آوردن قره وانه پائين بروند -  و سال آنان

  و يا مي ، "!  قره وانه چي تيار باش ":صداي سرباز بلند مي شد . انجام مي دادند 
 از ميان هم. نوكريوال دروازه سلول هارا باز مي كرد  "! قروانه چي مرش كو  ":گفتند 

برويم كه رگ هاي پاي ما باز ":سلولي ها يك تن بلند شده ، بعضاً با خنده مي گفت 
دادند ؛  اينها  وظايف مسن ها را هم انجام مي.  "شود و هواي تازه هم بگيريم

 را كه با زنبيل به بيرون از تعمير و در )آشغال(همچنان كار انتقال بيرل كثافات 
  . حويلي  جنوبي  برده مي شد ؛ هم به عهده مي گرفتند  
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دور ه  ياد مي شد ، سه تن خلقي ب" اتاق قيوم شان"در داخل اين اتاق كه بنام 
حاال با آمدن من يك تن .  صرف مي كردند مي نشستند و غذا) فرهس(يك دسترخوان 

ظف بود بعد از صرف وهر نفر م. ا همه يكجا  غذا مي خورديم م. ديگر هم  اضافه شد 
نوكريوال بعدي ظرف هاي غذاي . غذاي چاشت ظرف هاي غذا و قره وانه را بشويد 

بعد از صرف .  آب جوش و يا چاي را هريك در ترموز خود داشت. شب را مي شست 
ري و قره وانه داخل تشناب رفته ظروف غذا خوه غذا نفري كه نوبت اش رسيده بود ب

    .را مي شست و آنها را در جاي معينه اش مي گذاشت
 به تعويق مي "پايوازي" روز - "1احضارات درجه"خاطر ه  ب- دربعضي حاالت 

در بالك هاي ديگر آنها را . هاي خود را خودشان  مي شستند  زندانيان لباس. افتاد 
دست مي آوردند ؛ براي ه د بكه ازطريق كاالشويي پولي براي مصارف خو به زندانياني

 خودش  سهرك.  كسي اين وظيفه را اجرا نمي كرد "1 بالك "در. شستن مي دادند 
 نيرو هاي مقاومتحمالت ) 1361ماه عقرب  (يدر روز ها. لباسهاي خودرا مي شست 

 را به تعويق مي " پايوازي"به همين سبب روز هاي. بردولت پوشالي شديدتر شده بود 
پايوازان بيچاره با صرف مبالغ پول و قبول زحمات زياد با لباسهاي شسته و . انداختند 

مواد خوراكه ، به اميد ديدن بندي هاي خود از كابل ؛ حتا از واليات دور دست 
خاطر حفظ امنيت خود ، آنان را زير ه آنگاه  دولت دست نشانده  ب. كشورمي آمدند 

ازه نمي دادند كه لباسهاي شسته  نا اميد ساخته ، اج"1احضارات درجه"عنوان 
  .زندانيان و مواد خوراكه آورده شده براي آنها برسد 
اكثريت زندانيان ازاين امر سخت .  روز پايوازي بدون رسيدن لباس گذشت 

معلوم نبود در . كاري مصروف ساخته بود ه هر يك خودش را ب. اندوهگين شده بودند 
داخل ه هم ، مانند ساير زندانيان ب ناچار منه در چنين شرايطي ، ب. چه فكر بودند 

آن شب از شدت . تشناب سرد رفته  لباسهايم را با مشكالت زياد ، با آب سرد شستم 
  . خستگي مفرط زودتر خوابيدم 

متوجه .  شعاع آفتاب كه بردر و پنجره گگ هاي سلول تابيد ، از خواب برخاستم 
دچار تشويش شديدي . اده نمي توانم طرف باال حركت ده شدم كه هر دو دستم را ب

 هرگاه بخواهم  چاي بنوشم و يا نان بخورم ،  ،سرعت درذهنم خطور كرده ب. شدم 
مشكل تا هشت سانتي از روي ه متوجه شدم كه هر دو دستم را ب. ميتوانم و يانه 

ه در چنين صورتي چطور مي توانستم  لقمه ناني را ب. زانوانم بلند كرده مي توانم 
بايد  سرم را  خم نمايم تا بتوانم از گيالس ، چاي بنوشم و يا نان . ف دهنم ببرم طر

حاال بايد سر در برابر دستان خم مي شد و لقمه نان را از . برعكس شده بود . بخورم 
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زماني كه به آزمايش آغاز كردم ، درد شديدي در ناحيه . داشت  بين انگشتان برمي
هر رو ، با تحمل درد شديد  و دشواري زياد لقمه  ه ب. ستون فقراتم احساس نمودم 

فكر كردم اين حمله نقرص است كه مرا در چنين وضعي ... غذا را بر دهن گذاشتم 
 درخونم ازحد طبيعي "يوريك اسيد"پيش از زنداني شدنم ، مقدار . قرار داده است 
ي دو سال و در داخل زندان با برهم خوردن سيستم مواد غذايي ط. بيشتر شده بود 

كه حاوي مقدار ) كانزرف شده روسي(يكماه گذشته وصرف مقادير زياد گوشت ماهي 
فكر كردم شايد .  بيشتر مي باشد ، از ناحيه درد مفاصل رنج مي بردم "يوريك اسيد"

برهم خوردن سيستم مواد غذايي و كمبود مواد مورد . علت آن همين بوده باشد 
صوص زندانيان بي بضاعت و بي پايواز را به انواع  هزاران زنداني بخ ،ضرورت بدن

نمودن صرف . هم گير كردم  سرانجام در اين مخمصه من. مريضي مصاب ساخته بود 
 و بي انرژي بودن ه بودنمز غذاي زندان كه در نوشته هاي گذشته در مورد بدي و بي

ن وجود  براي خوردديگريچيز.  بود  شدهآن نوشته ام ، براي هر زنداني تحميلي
خاطر اعتصاب  ماه ه  ب- بخصوص در شرايط بايكات غذايي شش ماهه اخير . نداشت 

.  تمام زندانيان به قلت و به فقر مدهش مواد غذايي دچار شده بودند -جوزاي گذشته 
هركدام در زمينه نظري . در هر صورت ، هم اتاقي ها هم به اين وضع من پي بردند 

ما هم مثل شما به همين مشكل دچار شده بود با چرب  فالن رفيق ":يكي گفت . داد 
 شب هواي سرد براي ":آن ديگرگفت . "تدريج  بهبود حاصل كرده كردن واسلين ب

دست هاي كوفت كرده خطر فلج شدن بار مي آورد هر چه زودتر به سرباز بگو كه ترا 
 كه بعد از دو و يا سه روز از شخ ماندن دو بازويم نگذشته بود. "پيش داكتر ببرد 

صرف غذاي چاشت ، قيوم دسترخوان را برداشت و ظروف را به تشناب برد ، بدون 
او كه از شستن ظروف خوشش نمي آمد و آنرا . آنكه آنرا بشويد از تشناب خارج شد 

 خود مي دانست ، اكثراً اينكار را كاشفي و يا رفيق ديگرش "شأن و شوكت" كسر
يوم از تشناب خارج شد ، دو تن خلقي داخل اتاق ما دراثنايي كه ق. دادند  انجام مي

. كردند  قيوم و دو رفيق ديگرش از آندو با مقداري شيريني و چاي پذيرايي. آمدند 
 ،يكي از آنان . آنها كه يكي به ديگري ارج و منزلت قايل بودند ، گرم صحبت شدند 

رمان تقرر حاصل سمت رئيس كدام بخش  از جانب امين  فه كه در وزارت مخابرات ب
بسيار مؤدب از . مردي بود كوتاه قد ، الغر اندام .  آزما   نام داشت ، نجيمكرده بود 

فرد دومي آن را زندانيان دهليز همچنان رفقاي خودش . دري زبانان شهر كابل بود 
  .  ياد مي كردند " مستري "بنام
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ف هاي غذا را فكر كردم اگر قيوم ظر.  صحبت دو مهمان با قيوم ادامه يافت 
ا درداخل ظروف خشك شده  شستن و پاك كردن  آن با آب سرد ذنشويد بقاياي غ

خيلي دشوار خواهد شد ، همچنان اگر شسته نمي شد ، نوبت قره وانه شب مي رسيد 
وقت كم سرباز اجازه شستن ظرف قره وانه را نمي داد ، بناچار با همين ظرف  و درآن

سراغ غذاي ه ي مضره و مكروب هاي خطرناك بايد بناشسته و آلوده به باكتري ها
كه هر بار در روز نوبت اش از شستن ( از همين سبب با اشاره به قيوم  ... . زندان رفت 

 اش غياباً از اين بي  هم اتاقي گونه اي طفره مي رفت و هر دو رفيقه ظروف  غذا ب
كه ظرف ها  فهماندم   )  انتقاد مي كردند  ،تفاوتي و بي دقتي وي در شستن ظرف ها

نمي دانم دو مهمان وي متوجه اشاره .  بشويد  ؛را بعد از پايان صحبت با مهمانانش
. هر رو ، مستري كه آدم زرنگي بود زودتر از آزما ، از اتاق رفت ه ب. من شدند و يا نه 

 قيوم كه در دهن دروازه بر روي كف اتاق نشسته. در پي آن آزما هم از اتاق خارج شد 
  :طرف من گشتانده با خشونت آميخته با تحكم چنين گفت ه بود ، دفعتاً رويش را ب

من خودم . من گفتي كه بخيز ظرف ها را  بشوي ه تو  چرا در برابر رفقايم  ب " 
 انتظار چنين طرز صحبت را  ."وقتي كه آنها از اتاق مي رفتند ، ظرف ها را مي شستم

او هروقت .  نداشتم  وقاتل صد ها هموطن مانازاين جاسوس شناخته در ميان زندا
و با هر . من و هر چپ انقالبي  پنهان مي نمود ه را نسبت ب نفرت نهايت عميق اش

بخصوص در سلول هايي كه . يك با احترام ساختگي و بعضاً با كرنش برخورد مي كرد 
ز خلقي ها وي  نقد و انتقاد و بد گويي ا. تركيب خلقي هاي كمتر از ديگران مي بود 

حاال كه . مندي تحمل مي كرد ؛ اما چيزي نمي گفت ه را در زمان اقتدارشان با حوصل
 ؛تمام سلولهاي هر دو منزل سمت شرقي  بيشترين زنداني خلقي را در خود داشت 

او فكر  مي كرد كه من در . كلي عوض شده  بود ه بآدمكش بي رحم طرز صحبت اين 
سه تن اند ، همچنان در ساير كوته قفلي هاي همين نها آاين اتاق تنها هستم  و 

درچنين . دهليز در برابر سه تن خلقي دو تن زنداني از ساير طيف ها  قرار داشت 
خاطري كه اكثريت با آنهاست و از جانب ديگر دانسته بود كه دستهايم  ه صورتي من ب

ه ده بتوانم ، ب ندارد كه در برابرش كدام واكنشي نشان داورمالشخ مانده وحركت ن
همين سبب با خشونت مي خواست مرا وادار به عذر خواهي كند ، و غرور خلقي گونه 

در جواب اين قاتل .  اش را كه گويا نزد همگنانش جريحه دار شده بود ؛ اعاده نمايد 
 قيوم جان من با اشاره ترا متوجه شستن ظرف ها ": مردم كندهار با آرامي گفتم 

 غذا در آن سخت مي شد و نوكريوال دفعتاً صدا مي كرد كه خاطري كهه ساختم ب
ظرف قره وانه را بيرون بكشيد ، مانند يكي دو دفعه ديگر ظرف قروانه ناشسته براي 
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وي استداللم را نپذيرفته با خشونت خلقي گونه رد نمود ، و . گرفتن غذا برده مي شد 
 مرا در پيش رفقايم توهين  نه ، تو قصداً":گفت چنين پايش را در يك موزه كرده 

 ":درجوابش با همان لحن آرام گفتم  از لجاحت وي شديداً دچار حيرت شده . "كردي
تو اشاره ام را درست درك . خيال توهين كردن ترا نداشتم . نه ، اينطور نيست 

 با خشونت خلقي گونه مرا - درحالي كه چهره اش گرفته بود - باز هم .  "نكردي
من . " قصداً مرا توهين كردي . مرا توهين كردي [*]، تو  نه": ت مخاطب ساخته گف

كامالً احساس كردم كه اين جاسوس ذوق و شوق عذرخواستن از جانب من بر سر 
 - در اين فرصت باريك - فروخته شده اش زده و فكر كرده چنين چانس طاليي را 

 عذر خواستن در برابر  را وادار به"دشمن انقالب ظفرآفرين ثور"نبايد از دست داد و 
يكباره مرا چنان خشمگين ساخت كه ه استنباط منطقي از چنين حالت ب. رفقا نمود 

 با آواز  و ،مش رفته در يك متري اش ايستاد اطرفه به سرعت از جايم بلند شده ب
 چنين - كه حد اقل زندانيان يكي دو كوته قفلي قرب و جوار هم بشنوند -بسيار بلند 

كار بسيار .ي ، من قصداً درمقابل مهمان هايت ترا توهين و تحقيركردم  بل": گفتم 
مردم هستي كه دركندهار چقدر جنايت كردي ه تو يك آدمكش خاين ب. خوبي كردم 

وقت   از داو و دشنام و توهين و تحقيري كه در آن ( ". . . پست كثيف بي وجدان ! 
قيوم كه ابداً ) .  مانده است مخاطره نثارش كردم ، فقط همين جمالتش تا كنون ب

 را از جانب من نداشت ، فكر كرد كه من تمارض به  انتظار چنين واكنشي باين شدت
ه شدت سفيد شد و عضالت چهره پرگوشت اش به دست دردي كرده ام ؛ رنگش ب

 " بد كردي كه مره توهين كردي " ؛ "مائويست ضد انقالب"لرزه در آمد ، با گفتن 
 درستي ميه  برنخاست ؛ زيرا كه ب هماز جايشو گر چيزي نگفت اكتفا نموده دي

هم به داو و  من. دانست در حالت نشستن ، وي را مورد حمله فزيكي قرار نمي دهم 
زلمي كاشفي و آن . ستند ، ادامه دادم ه آن ةدشنام هايي كه چنين افراد  شايست

  و جاسوسي عليه بيشتر خاطر تسليم شدن قيوم به اطالعات زندان ه جوان خلقي كه ب
  

  
 ياد "صاحب"زندانيان  از هر طيفي كه بودند اسم طرف مقابل خود را با پسوند  -[*] 
. كار مي بردند ه  را ب" شما " از روي احترام ضمير"تو"كردند و در عوض ضمير مي

چنين شيوه احترام متقابل در ميان زندانيان رايج بود ؛ مگر وي از روي عمد و توهين  
  ].كار برد ه  را درآن وقت ب" تو"هصيغ
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از يكصد رفيق شان ، از وي نفرت پنهاني داشتند ، از آن دو ، فقط زلمي كاشفي از 
 گمشكو ": جايش بلند شده دستش را به آرامي باالي بازويم گذاشته چنين گفت 

توخي صاحب خوب  نيست  تمام اتاق ها خبر مي شوند ، شما هر دويتان كالن كالن 
طرف قيوم برگشتانده وي را مالمت كرد كه چرا ه  ب را بعداً رويش."ا هستيدآدم ه

قيوم از واقعيت گويي رفيق اش مثل مارتاب و . وجود آورده است ه چنين حالت را ب
هم به جايم برگشتم  من.  تكيه كرد و خاموش ماند پيچ خورده به ديوار نزديك دروازه

عتاً در ذهنم خطور كرد كه هر دو دستم دف. سكوت  سنگيني برسلول مستولي شد . 
شخ مانده و من اين وضع  وخيم فزيكي خود را ناديده گرفته به چنين عكس العملي 

وقوع مي پيوست ، ه از تصور اينكه اگر درگيري فزيكي ب. خطرناك  مبادرت ورزيدم 
بالدرنگ اين واقعيت در ذهنم . من درچه حالتي قرار مي گرفتم ، دچار هراس شدم 

اين خصيصه هر انسان است كه  در هنگام دفاع از شرف و عزت خود ، : متبادر شد 
 نه به زندگي شيرين و دنياي - خانواده ، مردم و كشور خود ، به هيچ چيز نمي انديشد 

زيبا و دوست داشتني ، نه به فرزندان عزيزتر از جان اش ، نه به مادر و پدر و همسر و 
دفاع مي انديشد ه فقط و فقط ب. ه هيچ كدام نمي انديشد برادر و خواهر گرامي اش ؛ ب

 به -  كه اين فرومايه اليق اش نبود- و من حالت دفاع منطقي را  ، تعرض متقابلو 
در نزد تمام رفقايش ذليل تر و   وي را تبديل نموده به حالت تعرضي شديدسرعت

     .حقيرتر ساختم
من ه دم ، هرگاه در هنگام خواب بباخود انديشيدم ، اگر اين قاتل صد ها تن مر

رنگ  ه تشناب يك بوتل بةيادم آمد كه درگوش. حمله ور شود چه خواهم كرد 
سه هم . منتظر باز شدن دروازه سلول ها شدم . نصواري آلوده به روغن وجود  دارد 

داخل تشناب رفته آن بوتل را ه من ب. اتاقي براي ديدن تلويزيون از اتاق خارج شدند 
شكسته هاي شيشه راجمع . و طوري شكستاندم كه كردن بوتل صدمه نديد شستم 

 كثافات كه در داخل چايخانه بود ، طوري انداختم كه نوكريوال بيرلكردم و آنرا به 
داخل اتاق آمده بوتل شكسته را در داخل بكس دستي ام پنهان ه بعداً ب . دمتوجه نش

ه خلقي ها از طريق نوكريوال از برخورد متوجه شدم ك. آنگاه از اتاق برآمدم . كردم 
همچنان با شماري از . موضوع را به رفيق رحماني گفتم  . ه اندمن با قيوم خبر شد

 ، مدتيدر داخل سلول . چپي هاي داخل دهليز در مورد اين برخورد صحبت نمودم 
جز سالم و عليك با زلمي كاشفي وآن جوان بي سرنوشت ؛ حتا يك حرف هم با آنها 

گردن باريك بوتل را با انگشتانم . كلي نتوانستم بخوابم ه سه يا چهار شب ب. زدم ن
بالشت و متكاي سرم با ديوار تماس . محكم گرفته دستم را زير كمپل گذاشته بودم 
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احساس مي .  بيداري سپري كردم يم خواب و نيماين مدت را در حالت ن. داشت 
سر وي . بسيار پهلو مي گشت . ارد  در عين  وضع من قرار دهمكردم كه قيوم 

زلمي كاشفي و آن جوان اوضاع متشنج . طرف ديوار جنوبي سلول بود ه همچنان ب
سر انجام زلمي كاشفي در غياب قيوم مرا مخاطب . داخل سلول را تحمل نتوانستند 

 بامن چرا گپ نمي زني ، منكه در برابر شما كدام بي !صاحب  توخي ": ساخته گفت 
 از واقعيت نگري وي ."ديديد كه آنروز قيوم را مالمت نمودم .  نكرده ام احترامي

 ":روز ديگر  زلمي كاشفي گفت .  باوي و رفيق جوانش صحبت نمودم  .تشكر كردم
. شما نا راحت شده اند ه رفقا همه در مورد بي احترامي قيوم نسبت ب!  توخي صاحب

 موضوع ؛ حتا به داكتر صا حب شاه ولي هم .هركدام قيوم را مورد انتقاد قرار داده اند 
داكتر شاه ولي صدراعظم امين جالد با عارف جان مصور در يكي از اتاق هاي [ رسيده 

نقل به  [ "رفقا  از قيوم خواسته اند كه از شما معذرت بخواهد ] مقابل زنداني بود 
  ] . مفهوم 

 را "نوكريوالي" طالح  دولت پوشالي ، نوكريوال به اص"سرود ملي"بعد از پايان 
. اسيران همه به سلول هاي خود برگشتند . تلويزيون را خاموش كرديم . ما سپرد ه ب

بعد از جاروب كردن دهليز و صاف . دروازه سلول هاي آنان را يكي از پي ديگر بستيم 
سرباز داخل دهليز آمده . كاري چايخانه از پايان كار خود به غالم علي اطالع داديم 

 ما سلول از بعداً آخرين  . مانند دروازه هر اتاق را با دقت مورد بازرسي قرار دادT كليد
  . بود كه توسط غالم علي بسته شد 

سلولي از خواب بيدارشديم ، دو  فردا صبح ، قبل از وقت هميشگي ، هر چهار هم
رو داخل اتاق چايخانه رفته امور توزيع آب جوش را  براي سلول ها ه تن هم اتاقي ب

در همين گير و دار قيوم دست . دوتن ديگر به ساير كار ها مشغول شدند . براه كردند 
شده زمان اقتدارش دار  جريحهطرفم دراز نموده سالم و عليك كرد ؛ مگر غروره اشرا ب

ضرورت به معذرت خواستن اين قاتل . دركندهار ، اجازه نداد كه ازمن معذرت بخواهد 
و درحضور دو . ه بودم اش را كف دست گذاشت معروف من حقهم نبود ؛ زيرا كه طور 

هر رو ، من هم ه ب. رفيق اش ، همچنان نوكريوال ، وي را بسيار اهانت و تحقير كردم 
و جواب سالمش را باخونسردي و نوع  بي تفاوتي محسوس ، داده  . با وي دست دادم 

  . مشغول شديم "نوكريوالي"كار و بار ه مشتركاً ب
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  :نگاهي به چند تن  از زندانيان  طبقه سوم سمت شرقي  - 7
  

خاطر ندارم كه آقاي روستار تره كي دركدام اتاق رو به شمال دهليز ه درست ب
يك تن از اعضاي (ياد دارم كه وي با معلم صاحب قادر خان ه ما زنداني بود ؛ اما ب

ب و باتمام رفقاي قادر خان مردي با فرهنگ ، خوش خلق مؤد. دريك اتاق بود )  ساما
يكي از روز ها كه دروازه ها براي رفتن به تفريح باز . طيف چپ انقالبي صميمي بود 

. شده بود ، قبل از اينكه از مقابل اتاق آقاي روستار عبور نمايم ، وي از اتاق برآمد 
آقاي روستار تره كي بعد از احوالپرسي چنين .  بحث بلند بود دراتاق سر وصداي جر و

قادر خان . "ببين رفيق تان به خلقي چه ميگويد!  آقاي توخي متوجه باش ":گفت 
پيش از باز شدن دروازه اتاق ها مشغول جر و بحث پيرامون سوسياليزم با يك تن از 

 به  وآگنده ازخشميك جمله اشرا كه با آواز بلند. خلقي هاي داخل اتاق شده بود 
وسياليزمي كه براي مردمم قابل  من به آن س":  شنيدم ،طرف بحث اش مي گفت

آقاي تره كي كه چنين جمله ايرا باب طبع ضد كمونيستي . "قبول نباشد مي شاشم
اش يافته بود ، با لبخندي كه در آن نوع طعنه انعكاس داشت ، مرا مخاطب ساخته 

 " : در جوابش گفتم ."شنيدي رفيق تان قادرخان درباره سوسياليزم چه گفت" :گفت
 باره آن سوسياليزمي كه خلقي ها خواهان آنند چنين نظري را داده شايد وي در

من بحث آنها را در داخل اتاق دنبال .  نه اينطور نيست ":آقاي روستار گفت . "باشد
، شما بي جهت از سوسياليزم دفاع مي  ببينيد رفيق هاي تان اين نظر را دارند. كردم 
رسيده بوديم تا به پائين براي تفريح به نزديك دروازه پنجره آهني دهليز . "كنيد
 معلم صاحب قادر را كه مردي بسيار با تمكين و خونسرد ":  با خود گفتم  ،برويم

است ، اين خلقي چقدر بايد عصباني كرده باشد كه چنين جمله ايرا با آواز بلند بر 
   ."... زبان جاري ساخته 

و  . تبديل شداين دهليز از )  "خنده روي"( از آن تاريخي كه آن جوان خادي 
درظاهر هردو عضو حزب اسالمي گلبدين (هارون عيني خادي هم با عنايت خلقي 

ديگر كسي نبود كه آقاي روستارتره كي وي را با سخنان ضد . هم صحبت شد ) بودند 
 و در هنگام هواخوري و  ، نمايد"روشن"  به اصطالحكمونيستي و قوم پرستانه اش

 ما هر دو پيرامون مسايل سياسي مورد عالقه  ،بعضي اوقات. بدهد تفريح برايش بيانيه 
زماني كه به توافق و هم سويي در رابطه به مسايل جنگ . جرو بحث هايي داشتيم 
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مقاومت ، مسايل بين المللي و قضاياي افغانستان مي رسيديم ، وي مهربانتر شده از 
 براي مردمم  گوياصرف گردم كه منكمونيزممن مي طلبيد تا از تبليغ وترويج درباره 

و در برآيند ، . قابل قبول نيست ؛ آنگاه بحث و گفتگو پيرامون نقد وي ادامه مي يافت 
 بودم كه صداي باز شدن دروازه يرافكاسرگرم چنين . فضاي صحبت مكدر مي شد 

  ... .دهليز براي رفتن به تفريح بلند شد 
روف ساخته شده بود ، هم زنداني در دهليز ما يك تن زنداني كه به سامايي مع

وي كه حربي شونحي را تمام كرده ، و در پوهنتون حربي شامل شده بود ، . بود 
 نفرت ةساي. قد باريك و الغر، چهره استخواني و سر كوچك داشت . موسي نام داشت 

 هوشياري توأم با اين شخص با. ده مي شد عميق ازچپ انقالبي درسيمايش خوان
اين ننگ . به كارو بار استخباراتي براي دولت دست نشانده مشغول بود احتياط زياد 

درآن  [  زنبيل كشعنوانه مليت شجاع و زحمتكش هزاره در اوايل گرفتاري ب
 سمت غربي ، زندانيان معدود يك كوته قفلي نبايد با "1 بالك"شرايطي كه در 

و اگر براي كدام كوته قفلي . زندانيان معدود كوته قفلي ديگر رابطه بر قرار مي كردند 
 براي هوا خوري بيرون مي قفلي راتفريح داده مي شد ، صرفاً زندانيان همان كوته 

 و استفاده از نوبت تشناب كوته قفلي ها هم  بطور جداگانه شديداً تحت نظر  ،كردند 
    . كار هايي را براي اطالعات انجام مي داد ]  سربازان قرار داشت

 11 شام روشن مي شد ، پروگرام هايش تا ساعت 6 يا 5از ساعت   تلويزيون كه 
در اين مدت غالم علي به وقفه ها از اتاق اش خارج مي شد .  شب دوام داشت 12و يا 

و مدتي درعقب پنجره آهني ايستاده شده درحالي كه ميله هاي پنجره را درمشت 
  . ره به اتاق خود برمي گشتو مدتي بعد دو با. هايش مي فشرد ؛ زندانيان را مي پائيد 

و .  شماري از زندانيان طبق معمول ، مدتي به تماشاي تلويزيون مي نشستند 
رفت و برگشت در دهليز ، مانند هر . مدتي هم به قدم زدن در دهليز مي پرداختند 

دهليز ، خسته  كه زندانيان بعد ازگشتن زياد در شب كم و كمتر شده مي رفت ؛ زيرا
چند تن ديگر آنان كه .  پاي تلويزيون مي نشستند دوبارهو  رفتندمي. مي شدند 

در همين وقت . احساس خستگي نمي كردند ، به گشتن در دهليز ادامه مي دادند 
 موسي جان درحالت رفت و آمد در دهليز ، زماني كه به پنجره آهني "تورن صاحب"

نيان مي بود كه در طرف آنعده زنداه  در حاليكه پشت اش ب-دهليز نزديك مي شد 
طرف سرباز مي بود ، كاغذ ه  در لحظه برگشت كه رويش ب-دهليز قدم مي زدند 

را كه در بين انگشتانش محكم گرفته بود ، به  كوچك ساخته شده ايوچملك شده 
خاطري كه كدام زنداني كنجكاو ازپشت ه موسي جان ب. سرباز غالم علي مي داد 
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 كه سرباز در آنطرفش -برگشت از برابر پنجره سرش متوجه نشود كه وي دراثناي 
كند ، از  يكبارگي بلند ميه  دست اشرا كه معموالً بايد پائين مي بود ؛ ب-ايستاده 

همين سبب هر دو دست اشرا به حلقه تسبيح اش مشغول مي كرد ، و در چندين بار 
 ، در چنين ] سانتي نزديك پنجره مي شد7 يا 5فاصله  تا[ طرف پنجره ه رفت و آمد ب

 وضع كه انگشتان  غالم علي هم بر روي ميله پنجره قرار داشت و زندانيان را نظاره مي
 در سمت غربي 1360 از سال [دست غالم علي مي داد ه كرد ، دريك لحظه كاغذ را ب

 .  ] بااليش شك كرده بودم ،همين بالك نظر به اعراضي كه وي از خود نشان داد
ان زير نظارت بسيار شديد قرار داشتند ، با احتياط و صرف درهمين شبها كه زنداني

اشكال ديگري [ مشكل متوجه شيوه ارتباط گيري وي با سرباز شدم ه انرژي زياد ، ب
از سهل ترين تا پيچيده ( ارتباط گيري خادي ها و همكارانشان با اطالعات زندان 

  ] . خت هم وجود داشت كه در جايش به تشريح آن خواهم پردا)  ترين 
 با همين شگرد تماس بر "1بالك"تا وي در، اطالعات زندان ترجيح داده بود 

اطالعات بر اساس نياز هاي استخباراتي ، بخصوص در شرايط اعدام ها و . قرار نمايد 
ده ها بار مهمتر از آن ، در شرايط كشتار هاي دسته جمعي ، نياز مبرم به مجموع 

وي مانند ساير همكاران اطالعات . لول ها داشت گفت و شنيد زندانيان در داخل س
 هم سلولي هاي خود را ياداشت نموده آنرا با همين شيوه تذكار يافته به ةتمام مكالم

مثابه ه  كه ب-همچو افراد  ) ءبدون استثنا( در هر سلول . اطالعات زندان مي رساند 
يف چپ انقالبي ط.  بايد حضور مي داشتند -چشم ذره بين شعبه اطالعات بودند 

  .  بيشتر از ساير زندانيان تحت اشكال نظارت قرار داشتند 
عارف جان مصور يك تن از اعضاي ساما در سمت جنوبي دهليز در يك اتاق با 

اين جوان بسيار مهربان ، . و سه تن ديگر زنداني بود ) صدراعظم ( ولي ه داكتر شا
. يد آغا ازنزديكترين كسانش است باربار مي گفت كه مج. مؤدب و بسيار دلسوز بود 

زماني كه يكي از رفقا . درجاده ميوند دكان لوحه نويسي داشت . خطاط و رسام بود 
سر و پيشاني و شانه هاي رفقا را . مريض مي شد ، اگر دواي مي داشت آنرا مي آورد 

  . [*]  مساژ مي داد در هنگام سر دردي و مريضي 
  

م اش برده شود ، در مورد عارف مصور چنين گفت  يك زنداني كه نخواست اس- [*]
 تا به حال بعد از رهائيعارف كه بر ضد تسليم طلبي ساما شديداً موضع داشت ": 

نگارنده نقل قول وي را " . هيچ اثري از زنده بودن و يا مرگ وي به دست نيامده است
   ].س حذف  نموددر مورد عارف مدار اعتبار قرار داده ، نقل قول قبلي را از زير نوي
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در هاي برجسته پرچم كه در سمت  ا گپي در باره سه تن از ك-8
  : زنداني بودند " 1 بالك"شرقي
  

معلوم نشد كه آنان .  سه تن زنداني بودند "1بالك"در طبقه اول سمت شرقي  
. خاطر دارم ه نام يك نفر اينها را ب.   انتقال داده بودند "1بالك"كدام تاريخ به  ه را ب

در ا كسهزماني كه اين . وي احد رهنورد ، منشي كميته واليتي واليت بلخ بود 
سر و صداي .  را به زندان انتقال دادند " دموكراتيك خلق"  باندبرجسته و مشهور

خلقي هاي .  بالك ها پيچيد  همچنين درساير،"1بالك"آمدنشان به سرعت در 
مركزي در مورد اينان گپ ها و زنداني شده و خادي هاي وابسته به اعضاي كميته 

وچگونگي گرفتاري شان ، همچنان از نوع اتهام آنها . سخن هاي زياد مي زدند 
  . مطالبي را با ساير زندانيان درميان مي گذاشتند 

 به   شفاهي از اشخاص آگاه  با در نظر داشت يك سلسله فاكت هاياين قلم ،
شوروي درداخل نهاد هاي ساخته مسايل اين ها وكاوشهايي كه در زمينه عملكرد 

شده توسط اين كشور درافغانستان نموده ام ، به نتايجي دست يافتم كه در زير فشرده 
  .آنرا تقديم خوانندگان گرامي مي نمايم 

 و 1341 مصادف با سال هاي [ "جمعيت دموكراتيك خلق"ليدر جريان تشك
در جدي  ( "خلقحزب دموكراتيك "، همچنان آنگاهي كه اين تشكل به ]1342
برخي . اولي و دومي بريدند   تسميه گرديد ، شماري از اعضاي آن  از تشكل  )1343
قرار گرفتند و تعدادي هم رويزيونيستي وابسته  تقابل انتاگونستيك با اين حزبها در

 بعد از اعدام "سفزا "  و "سازا"مانند . سيون آن حزب را اختيار نمودند يشكل اپوز
  افرادي هم حضور داشتند "حزب"ر ميان افراد انشعابي و بريده از آن د . انرهبرانش

ه تني چند هم  رابطه شانرا ظاهراً ب.  كه به پيوند شان با آن حزب ادامه مي دادند 
كه يا افغان و يا (  با عضو ارتباطي شان ءكلي با حزب  قطع كرده بودند ؛ مگر در خفا

كردند ؛ مانند  تماس برقرار مي)  بودندوياز اجنت هاي روسي تاجك و يا ازبك شور
 يك تن . كه من در خالل يكي دو نوشته قبلي ، به آن  پرداخته ام  ] 5[ هادي كريم 

 به ص -  [*له شهپر از اهالي بلخ كه با شهرا)گوهري(نام  ه از اين طيف ، شخص بود ب
.   داشت KGB گفته مي شد كه گوهري رابطه مخفي با  ،يكجا از حزب بريدند ]بعد 

 با نيرو هاي يقش به اتهام قتل وي گرفتار شوندقبل از آنكه احد رهنورد و دو رف
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 و ءارتباط وي با آنكه در خفا. مقاومت در مزار شريف و بلخ  ارتباط بر قرار كرده بود 
دور از چشم عوامل خاد مزارشريف و بلخ صورت مي گرفت ، با آنهم وي تحت نظر 

احد و دو تن از رفقايش كه هر كدام در پست هاي .  داشت افراد احد رهنورد قرار
چونكه طيف كارمل (مهمي در بلخ گمارده شده بودند ، بدون آگاهي خاد مركزي 

  با خادي هاي داكتر نجيب جالد در -جمله خادي هاي كارملي   من-وطن فروش 
 قسمي كه در . بطور مخفيانه اقدام به گرفتاري وي نمودند ،)  قرار داشتند شديدتضاد

    :زندان شايع شده بود
 احد و رفقايش ، گوهري را كه فكر مي كردند با مجاهدين روابطي بر قرار كرده «

 بعداً جسد وي را قطعه قطعه كرده  خارج از . ند قتل رسانده است  در زير شكنجه ب
     .»  بودند زيرخاك كرده شهر برده 

پرچمي هاي سابقه دار بود كه بعد از  زا ، گوهري، يعني از آنجايي كه اين اجنت 
 با سازمان امنيت شوروي ارتباط مستقيم " دموكراتيك خلق"  باندانشعاب تاكتيكي از
وي صورت  همين سبب  تحقيقات و جستجوي جدي در مورده برقرار كرده بود ، ب

  دست  عوامل و شبكه هاي جاسوسي روس ، سر انجام  به محل دفن جسد. گرفت 
در اين امر هيچ جاي ترديدي . بردند  پي  قاتلين وي  و متعاقب آن به هويت.يافتند 

 شان در رابطه با چگونگي بر باندناشي از تضاد هاي درون  گوهري نيست كه قتل 
  .خورد با نيروي هاي مقاومت بود 

(  احد رهنورد نيز از زمره پرچمي هاي سابقه دار گروه كارمل و نور احمد نور 
گفته مي شد وي در آستانه نامزد شدن به كميته . بود )  "ر پنجوائينو"مشهور به 

زماني كه آنان را به زندان . مركزي حزب وطن فروشان قرار داشت ، كه گرفتار گرديد 
در . سر و صداي آوردن شان در آن بالك پيچيد . انتقال دادند )  "1بالك"(پلچرخي 

  .  آن وقت ما در سمت غربي زنداني بوديم 
شمال قرار داشت ه ت سپورت در زير ديوار كوته قفلي هاي سمت شرقي رو بآال

  زماني . مي دادند زندانيان از آن آالت سپورت استفاده نمايند   اجازه اوقاتدربعضي . 
  

  
شهپر قبالً عضو كميته مركزي فركسيون پرچم ، از اهالي شبرغان كه ] از ص قبل* [

كرده بود و هنگامي كه اسناد  معلمي پيشه بعد از مدتي كار در وزارت تجارت شغل
 ضرورتش را از وزارت تعليم و تربيه به دست آورد و به صوب محل كارش در مورد

   ].شمال كشور روان شد ؛ در راه توسط مجاهدين  شناسايي شده  به قتل رسيد  
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 رفقايش را به منزل اول سمت شرقي انتقال دادند ، آنها قومندان عمومي  وكه  او
) كه به عوض خواجه عطا محمد وفا  مقرر شده بود ( ريف را عندان پلچرخي رزاق ز

 اين نزد خود احضار نموده ، به آن مزدور تازه كار در زندان هدايت دادند كه بعد از 
سمت شرقي   كه در منزل اول-نگذارد كه  زندانيان به زير ديوار كوته قفلي هاي آنان 

بعد ، هيچ ه از آن تاريخ ب. جا سر و صدا ايجاد نمايند  بيايند ودر آن-موقعيت داشت 
اصالً از گشت و گذار زندانيان در آن قسمت . زنداني اجازه نداشت به آنطرف برود 

كه احد رهنورد به قومندان  همچنان شنيده شد. ممانعت كردند "1بالك"ميدان 
 نمايد تا سر و عمومي دستور داده كه از شمار زندانيان در منزل اول سمت شرقي كم

  ... ) . مختل نگردد "  نازدانه"اي ـو  خواب پرچمي ه (  صدا در آن سمت كمتر شود
ريف ، كه زماني در وزارت تعليم و تربيه كارمند بود ، و حال عقومندان عمومي 

ه  با افتخار بسمت سر دسته جالدان زندان پلچرخيه سيماي كريه و اصلي خود را ب
اين جنايتكار سه و يا چهار . اضر شد به امر اينها عمل كند نمايش گذاشته بود ، ح

سلول نزديك به اتاق آنها را از زنداني خالي نموده و با مفروشاتي كه معلوم نبود از 
شمس "(  "1بالك"آنها زماني كه قومندان . ؛ فرش كرد  دست آورده بودنده كجا ب

 بي آزرم و جالد مشهور در را نزد خود مي خواستند ، اين مزدور) "الدين پنجشيري
با رسم . ايستاده مي شد ) آماده باش ( حالت تيارسي ه ب -در درون اتاق  - برابر آنان 

داخل اتاق آنان مي آمد و با اداي احترام رسمي از اتاق آنان خارج ه تعظيم عسكري ب
اير تلويزيون رنگه را دراختيار اينان قرار داده بودند ؛ همچنان ويديو و س. مي شد 

پايوازان آنها در هر شرايط ؛ حتا . وسايل تفريح را در سلول هايشان گذاشته بودند 
ريف عبه قومندان . لي مي آوردند و برايشان غذا و مشروبات الكه"1احضارات درجه"

براي اينكه احد و رفقايش دربيرون از زندان مصونيت نداشتند آنان را ": گفته شده بود
در واقع از اين ها . " امنيت شان  به زندان منتقل كرده اندخاطر حفظه ب) قتوطور م(

ريف با كرنش و ستايش به آنها عچنانچه قومندان . به حيث مهمان  پذيرايي مي شد 
ما همه . خاطر امنيت تان در اينجا انتقال داده اند ه  شما را ب": چنين مي گفت 

 "هستيد ، قرار داريم درخدمت شما رفقاي پيشتاز و گرامي كه چند روز مهمان ما
    ) .مفهومه نقل ب(
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  ، "1بالك" تعداد زندانيان تازه وارد بهة  در بار– 9
    : و انتقال يك تن از آنان  به سلول پهلوي چايخانه       
        

  روز هاي تاريك و نيمه تاريك زندان ؛ چون حمال پير و خسته دل ، با نا 
تالش بود تا كوله بار بسيار سنگين حركت زمان را به بلنداي استواري و بي ميلي در 

كوهي برساند كه درستيغ آنطرف اش شب سياه و آگنده از درد و اندوه و عذاب و 
ه  نشسته بود ، تا اين بارگران را با اشتياق ، از روز خسته و ب زندانيانانتقام  به انتظار

و خود ، آن را با كُندي . داي ديگر؛ بستاند پايان رسيده ؛ اما اميد وار به بازآمدن در فر
فردا ها از پي همديگر ، . و نا اميدي به سپيده دم روز ديگر و فرداي ديگر برساند 

 مثل هفته ها به كندي و درجازدگي سر  ، ماهها هم همينطور.رفتند و باز آمدند 
  . انجام  گذشتند 

كه  (  زيادي زندانيان را  بود كه  شمار1362هفته اول يا نيمه ماه عقرب سال 
 "1بالك" به - جوپه جوپه -   شباز طرف)   بودند تن372 و يا 371 بعداً معلوم شد
خاطر ه  آنها را بتعدادي ازكوته قفلي هاي منزل اول سمت شرقي كه  .انتقال دادند 

خالي كرده بودند ، چند روز ) احد و رفقايش( آرامش منشي كميته واليتي واليت بلخ 
 از ساز و برگ اين وطن ه قفلي هاي مذكور را به بهانه اي، كوت) 1362قوس 2(ز قبل ا

  تن زنداني100خالي شده ، حدود كوته قفلي هاي در و. فروشان نازدانه خالي كردند 
كلمه [اين سه تن را در يك كوته قفلي انداختند . بجا نمودند   را جاو يابيشتر

 50 در وقفه ديگر ، تقريباً] . د هميشگي داشتدر ميان زندانيان كاربر) "انداختند"(
متباقي . تقسيم كردند ) شرقي( تن و يا بيشتر زنداني را در منزل دوم و سوم سمت 

 سلول منزل اول ، دوم و 22 سلول در 24 تن زنداني ديگر را  از جمله 200 يا 190
فتر  سلول منزل اول سمت غربي مربوط به د2[ بجا نمودند  سوم سمت غربي جا

  ]  .اطالعات زندان بود 
 به سلول هاي دهليزي كه ما در  را دقيق زندانيان تازه وارد تقسيم شدهتعداد

خاطر بياورم ؛ اما بطور تخمين مقرون به حقيقت مي شود ه آن بوديم نمي توانم ب
  . تن را به اتاق هاي دهليز ما تقسيم كردند 25گفت كه حدود 

 پنجره آهني دهليز ما با صداي ةدرواز،  1362روز هاي ماه عقرب در يكي از 
. ما هفت سلول دورتر از پنجره آهني، زنداني بوديم . دلخراش هميشگي اش باز شد 



                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

203 

برآي ، !  نوكريوال ": فكر كرديم  بر روال هميشگي صداي غالم علي بلند خواهد شد 
مكه هاي يكي از برخورد چ.  نرسيد  ماگوشه  ؛ مگر آوازي از وي ب"اتاق ها را باز كن

گوش محكم دهليز مرگ صداي برخاست و بردو سرباز با سطح بسيار سخت و 
.  ها از پي آن  صدا ، در فضاي دهليز پيچيد " آدم نما "آواز گنگ . زندانيان نشست 

آواز  باز و بسته . و بسته شد  از پي ديگر باز يدروازه سلول ها ، بعد از چند دقيقه ، يك
از .  تا اينكه نوبت اتاق پهلوي ما رسيد ؛و بلند تر شده رفت شدن سلول ها ، بلند 

طرف دست چپ  دهليز كه ه  عقب شيشه دروازه ، بةگوشه آن پارچه حلبي آونگ شد
دروازه سلول . پا داشت ه چشم خورد كه چپلك به ديديم  پاي هاي يك زنداني ب

نب دروازه پنجره جاه  ب سرباز ، كه با شتابآواز چكمه هاي. همسايه ما بسته شد 
مدتي از سكوت مدهش ، كه بر دهليز .  آهسته و آهسته تر شد ،آهني دهليز روان بود

چكمه هاي پر سر و صدايش ،  حاكم شده بود ، نگذشت كه باز هم سرباز خاموش با
مانند ؛ چون خنجري از قلب  T كليد منحوس پوالدي . در برابر سلول ما ايستاد 
 اين هولناك ترين و مدهش ترين صدايي بود كه -ه شد دروازه سلول بيرون كشيد

 و سرا پاي وجود شانرا اضطراب  .شدت تكان مي خورده قلب زندانيان از شنيدن آن ب
رنگ آن سه تن خلقي بي سرنوشت بخصوص رنگ جالد مردم . مي گرفت  و نفرت فرا

دروازه . د  زردي گرائياز شدت ترس ، رو به) صباح الدين(كندهار و رفيق جوان اش 
لول با اسباب و  سة به مردي كه دورتر از درواز"مهربان"جالد خاموش و . باز شد 

زنداني با اسباب و . "!  داخل شو ":  چنين گفت ، ايستاده بود اثاثيه دست داشته
 سلول را بست و آن كليد ةي دروازدجالد با متانت و خونسر. اثاثيه اش وارد سلول شد 

 طوري فرو برد كه صداي منحوس آن در دهليز سرد و مرطوب را در حلقه دروازه
 كه بسته شد ، زنداني تازه وارد ، به لهجه  پشتوي كندهار سالم هدرواز. زندان پيچيد 

با هر چهار ما ، طوري جور بخيري كرد كه دريك لحظه اي زودگذر در ذهنم  و. داد 
 از راه رسيده  ايخستهي افراين جا مسافرخانه است و تازه وارد هم مس: متبادر شد 

روي ه اتاق رو ب. چنين مهر و محبت جور بخيري مي كند  كه با ساير هم اتاقي ها با
نجيم آخرين اتاق كه رفيق رحماني و اسلميار خادي و . ما همچنان باز و بسته شد 

درچنين اوضاع شديداً متشنج و مختنق . در آن زنداني بودند ؛ باز شد ) خلقي(آزما  
طرف ه انيان در تمام سلول ها گاهي مي نشستند و زماني ايستاده شده ، يا بزند

 ويا از عقب شيشه گك و پارچه حلبي  ،دروازه رفته ، گوش شانرا به آن مي چسپاندند
 كه متصل به دروازه ،  راآونگ شده در پشت دروازه  سلول ، سمت راست و چپ دهليز

درسلول ما هم ، كسي ايستاده و كسي . ند  از نظر مي گذراند؛ بود  هاسلول همسايه
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زماني كه من به آن چشم انداز  نگاه كردم ، قسمتي از زير . نزديك دروازه آمده بود 
  و براق وي باالي بوت سياهش كه پاچه هاي تنبان سياه رنگ ديدمزانوي يك زنداني را

بعداً . سلول شد همچنان يك زنداني ديگر، از پي مرد سياه پوش وارد آن . افتاده بود 
عضو حزب اسالمي گلبدين و منفجر (خبر شديم كه اسم جوان سياهپوش غوث الدين 

 -  رباني  باندبه) ميرزا محمد ( و زنداني دومي ) كننده سراي متصل سينما پامير بود 
  .مسعود تعلق داشت 

مردي بود خوش چهره و قد .   نام داشت "عبداله جان"هم سلولي جديد ما 
دانستم درنگاه نخست ، . دور سرش نماي درخور توجه داشت ه ه لنگي سياه ببلند ، ك

. سيماي نجيب ، آرام و پرمهري داشت . يك مرد مصمم و صادق هم اتاقي ماشده كه 
آدم فكر مي كرد سال هاي دراز را با وي در يك سلول سپري كرده ، جز محبت و 

. ني از وي نديده است كدام حركت نادرست و مغاير معاشرت انسا لطف خوش ،
نامبرده توشك خود را با آرامش در زاويه خالي متصل ديوار بسيارسرد و مرطوب 

 به ديوار رو به حويلي سمت  بالشت خود را هم. روي كف اتاق پهن كرد ه تشناب ب
را بنا بر خواست قيوم به زير چپركت  بكس حلبي كوچك دستي اش. جنوب تكيه داد 

 قيوم (زبان كندهاري اش   هم،آنكه بر روي توشك خود نشست بعد از .  وي گذاشت 
در مورد نام وي و بالكي كه قبالً در آن بوده و برخي مسايلي كه معمول بود ) 

.  ؛ جوياي معلومات شد يدندسلولي هايش مي پرس درهرسلول از زنداني تازه وارد ، هم
زلمي كاشفي و (  اش با صميميت و دقت به پرسشهاي وي و دو  رفيق "عبداله جان"

 ، قيوم با "؟ نام شما چيست "زنداني تازه وارد از قيوم پرسيد . پرداخت ) صباح الدين 
هايش ، متوجه شده بود كه قيوم از  تازه وارد درجريان پرسش. وي داخل صحبت شد 

 "عبداله جان"قيوم بعداً از زادگاهش در كندهار، چيزهاي به. اهالي كندهار است 
. و از كساني كه شناخت مشترك داشتند ، مطالبي را در ميان گذاشتند آند. گفت 

زماني كه زلمي كاشفي باوي داخل صحبت شد ، تازه وارد با زبان دري كه لهجه 
من علت  تسلط اش بر .  انعكاسي داشت ، صحبت كرد  كمترپشتوي كندهار در آن

  گفت كه از سالها پيش در دري را از وي پرسيدم ، تازه وارد در جوابم) گفتاري(زبان 
در سراي  فروش لباس هاي : اظهار داشت .  از كارش پرسيدم... . كابل اقامت داشته 

تازه وارد همچنان از قيوم در مورد .  در كوته سنگي دكان دارد " كهنه امريكايي"
 و "مهرباني"قيوم با . وضع دهليز و كوته قفلي ها و برخي مطالب معلومات خواست 

  .  ي  معلومات  خواسته شده  را در اختيارش قرار داد خوشروي
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نوكريوال دروازه . طرف بستر شب مي كشاند ه را ب روز كه جسم خسته اش
سه خلقي از اتاق بيرون شدند ، تا هر . ... كرد  مي سلول ها را بر روال هميشگي باز

من .  آورده اند چه زود تر بدانند كه در ساير كوته قفلي ها  چند زنداني و كي ها را
 گفتم وقت ديدن "عبداله جان"پيش از آنكه از جايم بلند شوم و به دهليز بروم به 

از اينكه در دهليز يك پايه . خواهي آنرا ببيني به دهليز برآي  تلويزيون شده ، اگر مي
  .تلويزيون رنگه براي زندانيان مانده شده ، ابراز خرسندي كرد 

نوبه خود مي ه دهليز پيچيده بود ، هريك بشب سر و صداي زياد در درآن
خواست با زندانيان تازه وارد آشنا شود و درمورد ساير بالك ها ، پرسش هايي از آنان 

سر انجام گفت و شنيد . در آن شب ، كسي چندان به تلويزيون توجه نمي كرد . نمايد 
 . رو به خاموشي نهاد كم كم  و تبصره و اظهار نظر پيرامون انتقال زندانيان تازه وارد ،

جاهاي معينه شانرا براي ديدن تلويزيون پر كردند ، وزندانيان تازه وارد را نيز همه 
  . براي تماشاي آن دعوت به نشستن نمودند 

زندانيان به . پايان رسيد ه برنامه هاي  دولت دست نشانده روس درتلويزيون ب
را جاروب كرد و ساز و برگ اتاق نوكريوال با شتاب دهليز . سلول هاي خود برگشتند 

آنگاه در برابر .  بعداً دروازه سلول ها را يكي پي ديگر بست  براه نموده چايخانه را رو
 و خود همچنان به  .پنجره دهليز ايستاده شد و پايان كارش را به غالم علي اطالع داد

دن كليد بر  با فرو بر ،سكوتي مدهشي كه فضاي دهليز را پر كرده بود.  سلولش رفت
سرباز جالد ، بادقت . حلقه دروازه آهني دهليز با صداي هول انگيزي شكست 

 مانند  دروازه هر Tهميشگي دروازه تمام سلول ها را  تكان داد  و با انگشتانش كليد 
 دروازه اتاق جايش قرار گرفته يانه ؛ كليده درستي به سلول را لمس نمود كه ب

جمعي اتاق چايخانه و  آنگاه با دل. و حلقه فرو برد داخل ده نوكريوال را خودش ب
. بجا شده بود ، معاينه نمود  تشناب آنرا كه در آن وسايل و اسباب اضافي و يا كهنه جا

از دهليز خارج شده ، دروازه پنجره را با صداي بلند  بست و قفل  ... و در پايان بررسي
  .نمود 

 گرفتن در تشناب ءخاطر وضوه د ، ب جان كه مرد با نزاكت ومؤدب  بو"عبداله"
و اداي نماز صبح ، نمي خواست هم سلولي هايش بيدار شوند ، از همين سبب نماز 

ه  ب" قضايي"فروزانش را بر در و ديوار زندان مي پاشيد ، طور صبح را كه آفتاب  نور
او مي گفت يك مسلمان صادق نبايد با عبادت خود موجب اذيت . جا مي آورد 

خاطر تماشاي تلويزيون باز ه دريكي از روز ها كه دروازه سلول ها را ب. گردد ديگران 
 با صداي آميخته با  "نعبداله جا".  در دهليز بودند هم اتاقي ماكرده بودند ، سه تن 
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 توخي صاحب شما هم پشتون هستيد ، چرا با اين سه " : مهرباني از من پرسيد
 " هر سه شان خلقي هستند" : جوابش گفتم  با مهرباني در ."نفركمتر گپ مي زنيد

با نوع حجب و . در چهره اش سايه يك تعجبي آميخته با پرسش و ناراحتي نشست 
همان  با. " ؟ كدام حزب مربوط هستيده  شما ب": احترام باز هم از من پرسيد 

 چهره اش  ."گويند شعله اي  ما ميه مردم در زندان ب": مهرباني قبلي اظهار داشتم 
 در «: سرش را شور داده  با ابراز ارادت و محبت زياد اظهار داشت . از مسرت  شگُفت 

بسيار محبت و انسانيت . من بسيار زياد كمك كردند ه ديگر اتاق ها رفقاي شما ب
درجريان اداي اين كلمات .  »كمك هاي آنان را هيچگاهي فراموش نمي كنم. كردند 

  :وي اضافه نمود . انش كشيده شد نمايي از پرده اي اشك بر روي چشم
. پول هم نداشتم .  زماني كه مرا از صدارت به اينجا آوردند ، هيچ چيز نداشتم «

گاهي به صدارت مي رفت و گاهي به . پايوازم مرا نيافته بود . لباس هايم بوي مي داد 
يم پول رفيق هاي تان برا. سرباز ها برايش مي گفتند در اينجا نيست . اينجا مي آمد 

 ة در روز هاي پايوازي نان پخته شد. نقد و لباس  و صابون و برس و كريم دندان دادند 
بعداً پايوازم مرا پيدا . دوا هم برايم مي آوردند . خانه هايشان را هم برايم مي آوردند 

   .»كرده برايم كاال آورد 
  :  با افسوس و ندامت آشكار به سخنانش چنين ادامه داد 

از روزي كه . ايتان تمام  تنظيم ها و حزب ها را برايم معرفي كردند  رفيق ه«
من معرفي كردند حالي بسيار جگر خون هستم كه چرا در ه حكمتيار صاحب را ب

حاال مي شرمم . كاشكي به اين نام زنداني نمي شدم .  حزب اسالمي نام نويسي كردم
عبداله "ته جالبي كه نك. »كسي بگويم كه عضو حزب حكمتيار صاحب هستمه كه ب
در همين وقت ها در بالك هايي كه من بودم « : بود   به آن پرداخت اين"جان

از  . »آنها بسيار دلير بودند . نفرهاي زياد را ديدم كه براي آنان اعدام خواسته  بودند 
 كدام ":  در جوابم گفت " ؟ بودند آنها عضو كدام حزب و تنظيم ": وي پرسيدم 

 را خوش نداشتند در قسمت حزب ها و تنظيم ها مي گفتند كه با حزب و تنظيم
برايم در قسمت سياست روس و ديگر كشور ها معلومات مي . خارج رابطه دارند 

 ، " اين اعدامي ها درمورد رفقاي ما چه مي گفتند ؟ ": باز هم از وي پرسيدم . "دادند
  :  در جوابم  گفت "عبداله جان"

يگان وقت در قسمت رفقايتان  نزديك نمي شدند ؛ مگربا رفقاي شما هيچ  « 
دولت .  اينها  مردمان بسيار با اخالق و تحصيل كرده و دلير هستند " : مي گفتند كه
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 ديگر چيزي نمي "نمي خواهد ديگر زنداني ها با اينها نشست و برخاست داشته باشند
  . » گفتند 

م كه شماري از طيف چپ ازبيان صادقانه اين فرد دالور چنين استنباط كرد
خاطر اغفال اطالعات ه  ، ب- ها برايشان اعدام خواسته بودند څارنوال كه - انقالبي 

  . خود داري مي كردند ) شناخته شده ( زندان از نزديكي با زندانيان چپ انقالبي 
 يك زن در كوته ": هم سلولي تازه وارد ما ، در مورد اتهام اش چنين گفت 

طه داشت و به ديگر زن ها هم  مي گفت كه به خاد بروند كه پول سنگي با خاد راب
به چند نفر از برادران . مي گفتند آن زن بدكاره هم است . زياد برايشان مي دهد 

كه آن زن را غرغره نمايند ، كه ]  ت- دستور گلبدين بود [ حزبي از باال گفته شده بود 
نان مسلمان را هم بد راه و بيراه مي  و ديگر ز،كند  كافر است ، و براي خاد كار مي

وقتي كه براي من موضوع را گفتند ، من قبول نكردم و گفتم كه اينكار درست . سازد 
مرد . كشتن زن خوب نيست . من در كشتن زن  با شما همكاري نمي كنم . نيست 

ه پسان ها خبر شدم كه آن زن را غره غر. آنها مرا مالمت كردند . نبايد زن را بكشد 
كدام حزب ه تصميم گرفته بودم كه از حزب حكمتيار صاحب برآيم و ب. كرده بودند 
.  حكمتيار صاحب نبرآمدم  اگر ني بندي نمي شدم يزودتر از حزب اسالم. ديگر بروم 

برادر ها وقتي كه  گرفتار شدند ، مرا هم قلمداد كردند و گفتند من هم با آنها در 
مستنطق گپم را قبول نكرد  گفت اگر تو نمي . ام كشتن آن زن بدكاره دست داشته 

بسيار مرا زدند و برق دادند . خواستي كه آن زن كشته شود چرا به خاد  اطالع ندادي 
من اينكار را نمي توانستم بكنم كه به خاد بروم و خبر نقشه كشتن آن زن را ... . و 

هيچ فكر نمي كردم  كه  . برادر ها بدون اينكه مرا خبر كنند  آن زن را كشتند. بدهم 
آنها  مرا قلمداد مي كنند و بر ناحق بااليم شهادت  مي دهند ؛ مگر اينكار را در حق 

  ] .نقل بمفهوم  [ "... من  كردند 
خاطر وجوه مشترك زبان و ه  كه از ميان آن سه تن با قيوم ب"عبداله جان"

هر آن . م چطور آدم است  از من پرسيد كه قيو،محل تولد و واليت عالقه گرفته بود 
چيزي كه در مورد قيوم و كار نامه هاي جنايتبارش دركندهار وزندان وجود داشت ، 

در جريان صحبت متوجه شدم كه وي از اظهار نظرم در مورد . با وي در ميان گذاشتم 
علت ناراحتي وي را جويا شدم ، به آهستگي و . قيوم شديداً ناراحت شده است 

  :اشت احتياط اظهار د
برايم اعدام خواسته اند ، شايد مرا . مرگ حق است . من از خود نمي ترسم « 
كدام حزب و تنظيم نرفته  مي ترسم كه او ه يك پسر دارم نو جوان است او ب. بكشند 
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از همين . هيچ كس نمي داند كه من يك پسر دارم . خاطر من گرفتار كنند ه را ب
  آيا خبر دارد نو جوانم  بسيار پريشان هستم كهخاطر پسره سبب به قيوم گفتم كه  ب

كابل بيايد  چطور خواهد ه او در كابل نيست ، اگر ب.  ندارد كه من بندي شده ام و يا
ه قيوم وعده كرده كه از طريقي به پسرم اطالع مي دهد كه من بندي شده ام ، ب. شد 

ان ـدارد اين گپ مرا پريشحالي كه شما ميگوئيد كه او با اطالعات رابطه . كابل نيايد 
  »... ات  چيزي نگويد ـبه اطالع كرد كه او از اين خاطر

 كدام كاري از دست اين جاسوس در ": با لحن آرام  برايش توضيح دادم 
ار و ـدولت به او ك. دام حزب نيست ـپسرت كه عضو ك. قسمت پسرت ساخته نيست 

  . "... ع باش  ـدارد دل جمـغرض ن
  

   :" كشتار هاي دسته جمعي بي سر و صدا "باره  مطلبي در - 10
  

 نظامي دولت مزدور و -، وضع سياسي1362در ماههاي ميزان و عقرب  سال 
زعم آنان ه شماري زيادي مخالفين  يا ب. صاحبان روسي اش رو به وخامت نهاده بود 

ار هاي زنداني شده ؛ بايد اعدام مي شدند ، تا اگر اين كشت) " اشرار ضد انقالب ثور"(
خاطر ه  ب-پا خاسته ه دسته جمعي اثر مطلوب و دلخواه در اراده آهنين مردمي ب

جا مي گذاشت ، و از شدت  جنگ درجبهات كاسته مي ه ب - كسب استقالل و آزادي 
و جذب نيروي هاي تازه نفس به جانب احزاب وتنظيم ها و سازمانهاي ضد . شد 

 ه مگر چشمديد ها ، معكوس آنرا ب و قواي متجاوز هم فروكش مي كرد ؛"دولت"
كرد ، و نيروي هاي آزاديخواه  زماني كه جنگ شدت اختيار مي. داد  روشني نشان مي

به قواي متجاوز و مزدورانش تلفات سنگين وارد مي نمودند ، اينها در تمام زندان هاي 
. كه در حيطه نفوذ شان قرار داشت ، دست به كشتار هاي دسته جمعي مي زدند 

نجه هاي وحشيانه و دسپيلين و انظباط و نظم كشنده و غير قابل تحمل ؛ حتا  شك
دريك كالم ، از هيچ نوع . كردند  غير قابل باور را بر زندانيان و پايوازنشان  اعمال مي

  . دريغ نمي ورزيدند  و بيدفاع جنايت و پستي درحق زندانيان مظلوم
 ( - درطي روز ها و هفته ها- دامي هرگاه  احصائيه و آمار دقيق از زندانيان اع

توسط زندانيان آگاهي كه در همان سلول ها زنداني بودند ، گرفته  ) مشخصاً در يكماه 
و متوجه . مي شد ؛ آنگاه  انسان از ديدن چنين ارقام دچار هراس شديدي مي گرديد 

 صد 2مي شد كه از ميان صد ها سلول  هفت نفره ، يا چهارده نفره ، و ده ها سلول 
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 صد نفره ، كه هزاران زنداني را در تنگناي خود مي فشردند ، 4 صد نفره ،  تا 3نفره ، 
دام كشيده ـداني براي اعـي ؛ چه تعداد زنـي در پـدريك هفته ، و يا هر دو هفته پ

  . مي شد 
 كه (طبق تخمين مقرون به واقعيت كه نگارنده از روي نقشه  زندان حلقوي 

انجام )  نفره 300 نفره تا 200  اتاق 64 نفره و 400 تا 300اق ات32مشتمل است بر 
زمان   تن در آن22,000  تا 20,000داده است ، تنها در همين زندان حلقوي از 

 جنايي كه بعضاً شمار زيادي  " 4 بالك " و  " 2 بالك" و" 1بالك"[ زنداني بودند 
زير نظارت شديد قرار مي را درآنجا ) شامل كشتار دسته جمعي ( زندانيان اعدامي 

   ] . است اين محاسبه دادند ؛ خارج
   :گونه مثاله ب 

 در نظر بگيريم كه "2بالك" يك اتاق دو صد نفره را در منزل اول سمت شرقي 
از آن اتاق ، دو و يا سه تن زنداني اعدامي در سه روز مسلسل و يا يك روز در ميان ، 

 كااليته " ؛ "كمه ترا خواسته او كه  مح كااليته جمع ك"[ عنوان هاي مختلف ه ب
] "... و ...  و "!   بيا كه پايوازت آمده " ؛ "جمع كو بيا كه از اين منزل تبديل شدي 

 -  زير خيمه و خرگاه -  هابيرون كشيده مي شد و در يكي از پايگاههاي نظامي روس
 سالم  توسط دوكتوران نظامي قواي نمبر چهل ، خون آنان گرفته شده ، اعضاي

را كه سرباز  آنگاه جواسيس درون سلول ،  همان بهانه اي... . بدنشان كشيده مي شد 
ه  بيرون مي كشيد ؛ ب-  از اتاق-عنوان كرده ، اعدامي را از ميان جمع همزنجيرانش 

  .دادند  ئيد قرار ميأگونه اي مورد ته  ب"معاون باشي" و "باشي"نقل از 
   :  باز هم مثالي درمورد

 محمد ":  سرباز داخل سلول مي شد ، و به  محمد نسيم زنداني مي گفت هرگاه
 زنداني كه دوباره به سلول برنمي گشت ، "! نسيم نام تو است  بيا كه پايوازت آمده 

 اين خبر را - كه روزانه چند بار پائين و باال مي رفت و از سلول خارج مي شد -باشي 
بچه كاكاي نسيم پرچمي بود اورا به !  ها او بيادر ": داد   به سلول انتقال مي

 و يا " كه كدام كس اش بندي است تبديل كردند كه با او در يك اتاق باشه "5بالك"
بادله م  نسيم را حزب اسالمي با يك نفر  پرچمي مهم در واليت كندوز ": مي گفت 

قسمي به وي را قومندان با خود به صدارت برد كه از آنجا يك  مي كند از همين خاطر
بلي ، تك تك اعدام ها ، از اين سلول و . "حزب اسالمي بسپارد و پرچمي را آزاد كند 

آن سلول ؛ از اين منزل و آن منزل ؛ از اين سمت و آن سمت و از اين بالك و آن 
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اين نوع .  كميت بزرگي را در پايان هر ماه مي ساخت - طي روز ها و هفته ها - بالك 
  .   مي ناميدم "ار دسته جمعي بي سر و صدا  كشت"اعدام ها را من 
؛ چون ساير همرزمان انقالبي طيف چپ ، كوله بار سنگين و پر اين قلم 

ه ب - تا هم اكنون كه سي سال از آن تاريخ سپري شده -  زندانم را سالهاي ليت ومسئو
 با تعهدي كه در پيشگاه مردمم ، و شهداي جنگ مقاومت ، و.  كشم دوش مي

 و اعدام شدگان بسته ام ، از اغراق گويي در رابطه با وقايع خونبار زندان زندانيان
 جداً   ، زندان تاريخ وقايع درون ياومبالغه در ارائه ارقام و اعداد زندانيان اعدام شده و

هرگاه اشتباهي در ارائه ارقام و يا تاريخ رخ داده باشد در نوشته   .اجتناب مي ورزم
    :روي همين ملحوظ با صراحت مي نويسم. ايم بعدي آنرا تصحيح مي نم

هيچ روزي  ، از آن روزي كه قواي شوروي حاكم مطلق زندان پلچرخي گرديد 
غرض ) گونه اي كه در باال تذكار داده شد ه ب ( نبود كه حد اقل چندين نفر زنداني

دورة منهاي اعدام هاي  [ بدين شگرد ، اعدام ها . اعدام از زندان كشيده نشده باشد
 از اولين يا دومين  روز تجاوز  سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان ] خلقي هاي 

يا به كالم ديگر همانطوري كه فرد معتاد به .  ادامه داشت  هابدون وقفه در زندان
 مقدار هيروئين نمي تواند به زندگي كشيدنهيروئين ، بدون زرق و يا دود كردن و يا 

مزدوران خلقي ، پرچمي و خادي روس  .  و سرانجام مي ميردشدنورمال خود تداوم بخ
 درافغانستان و حفظ " شورا ها  كشور" ؛ همچنان براي استحكام پايه هاي  قدرت

   .تن زنداني در يك شب شده بودند و يا چند منافع خودشان معتاد به كشتن چندين 
 از كشتار  ،بايد خاطر نشان كرد كه كشتار هاي دسته جمعي علني در يك شب

كه در  [م و مسلسل و متدا ؛ اما»اعدام هاي بي سر و صدا «  از نوع هاي دسته جمعي
باال به ترفند بيرون كشيدن زندانيان اعدامي از ميان اتاق ها در رابطه با چنين اعدام 

   .  كامالً مستثني بوده است  ؛] ها اشاره شد
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 توضيحات  بخش نهم
� � � � �                        
  
 ) " آشوب بيگانه گان "(  كتاب خود 118 و 117 نظيف اهللا نهضت در صفحه -] 1[

  :چرنديات خودش را از زبان دو تن رزمنده ساما چنين بيان كرده است 
 سازمان آزادي يكي از خاطرات رقت آور آن سالها آشنايي من  با دو عضو  رهبري« 

بعد ازگرفتاري رهبري . زمري از واليت فراه ميباشد  بخش ملي افغانستان ساما علي و
وبه اساس پالن قبلي اعدام . و اعضاي ساما عدة آنها محكمه و به اعدام محكوم شدند

من با دو نفر آنها علي و زمري فراهي . گان به اطاق هاي ما آورده شدند ه شوند
.  اين آشنايي باعث شد كه بحث هاي گرمي بين ما صورت گيردآشنايي حاصل كردم

له امين اجنت كرديم كه حفيظ ا  ما فكر مي58 جدي 6زمري فراهي گفت  قبل از 
 6شوروي است و همين عامل اصلي مخالفت ما با او و حكومت  خلقي بود اما در شام 

ر باران  مرمي هاي جدي زمانيكه ما مشاهده كرديم كه قصر امين در تپه تاج بيگ  زي
د و راردوي شوروي  قرار داشته و از هوا توسط طيارات بمبارد ميشود  نظر ما تغير خو

مردم كابل همه شاهد بودند . ما واقعيت هاي را كه قبالً قابل درك نبود  درك كرديم 
كه چگونه قصر امين در نتيجه  طيارات شوروي آتش گرفته است  اين حالت واقعاً 

نپرست افغان درد آور بود و يكنوع احترام را در دل هر افغان  نسبت به براي هر وط
من در همان زمان به رفقاي خود . اه وطن قربان مي شد  برمي انگيخت  رامين كه در

له امين كامال غلط بود او واقعاً دشمن  اسبه و قضاوت ما  در مورد حفيظ اگفتم كه مح
او قهرمانانه مرگ را  .ردم افغانستان بود آشتي ناپذير  شوروي ها و قهرمان ملي م

اگر شرايطي . من اكنون قلباً به او احترام دارم . پذيرفت و تسليم شوروي ها نشد 
وجود مي داشت كه من زنده مي ماندم و در موقعيت نيرومندي قرار ميداشتم  تالش 

  .» كردم كه مجسمه او را بحيث  قهرمان ملي افغانها  بسازند  مي
ننده گرامي جا دارد اين سخنان بيهوده و بي اعتبار كه نويسنده دروغ پرداز و     خوا

كه شناخت منطقي از ماهيت رژيم خون و [ مردم فريب  از زبان دو رزمنده ساما 
) تره كي و امين جالد( و رهبران جنايتكار آن 1357 ثور 7خيانت كودتاي ننگين 

تكاران با قلم و سالح گرم در پي داشتند و در زمان حاكميت و اقتدار اين جناي
 ده پاي "در كتاب خود نقل كرده و طورمعروف ] سرنگوني آنان  گام بر ميداشتند 

  توسط آن رفقاي ساما كه هم اكنون بر ضد تجاوز ارتش اشغالگر "مرده تهمت كده 
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   شرايط ،اي كاش.  مي رزمند ؛ به نقد كشيده شود ءامپرياليزم جنايتكار امريكا و شركا
  !  وا گذار مي كرد اين قلمه فرصت اين نقد را ب

 ام كه دوباره آنرا دستياب بخشي از ياد داشت هاي  دور ماندهزماني كه به 
در جريان قدم زدن با يك «  :  نمودم ؛ مراجعه كردم  در قسمتي از آن چنين  آمده 

ياده شدن تن از خلقي ها كه از پيلوتان مجرب بود ، وي ضمن صحبت در رابطه با پ
[  وزيري صاحب ": قواي  متجاوز روس در كابل و حمله به اقامتگاه امين چنين گفت 

 " رئيس عمومي سياسي قواي مسلح و عضو كميته مركزي باند اقبال وزيري
خودش گفت زماني كه به امين صاحب خبر دادم كه قواي ارتش  ] "دموكراتيك خلق

 امين صاحب با .  شما در حركت است سرخ تعدادي از سربازان مارا كشته به طرف
 مي فهمي يانه ؟ چي ميگي اينها ارتش سرخ از ": تعجب و با خشم در جوابم  گفت 

متن  گفته اي همين »  ! كشور برادر هستند ، براي كمك آمده آند ، تو چي مگي 
نخبه هاي اينها مي گفتند . پيلوت خلقي را من بار بار از زبان خلقي ها شنيده ام 

ين صاحب  تا آخرين لحظه هم باور نمي كرد كه قواي سرخ براي زدن خودش به ام
 . » ... . طرف قصر روان شده 

باري در بالك اول زندان پلچرخي در يك اتاق چهار «  :   نوشته خليل زمر - ] 2[
 قبالً استاد در پوهنتون اسالم آباد،  راجا انورمحترم نفري با دو نفر خارجي به نامهاي 

كميته مركزي حزب مردم پاكستان، مشاور ذوالفقارعلي بهوتو صدراعظم سابق عضو 
وتو و مرد سالخورده و مسن به هگي بي نظيرب پاكستان در امور فرهنگي و معلم خانه

راجا شخص . نام سكاال كه اهل اطريش بود تقريباً دو سال را يك جا سپري كرديم
سفرهاي علي بهوتو او را همرايي ميكرد دانشمند، شاعر و نويسنده بود و چون در تمام 

آدم جهان ديده با شناخت عميق و گسترده از رهبران بسيار ممالك جهان به حساب 
 او در آن سالها كه اكنون از آن سي سال ميگذرد از آينده پاكستان بسيار اظهار .ميĤمد

 " جهانزباله دان مرتجعين"يكي از روزها برايم گفت كه پاكستان به . تشويش ميكرد
 بخش مذهبي 1952زيرا پس از كودتاي جمال عبدالناصر در سال . مبدل شده است 

مرتجعين و مخالف با اصالحات ناصر ترجيح دادند در يك كشوراسالمي مانند پاكستان 
گي كنند، مخالفين رفورمهاي عبدالكريم قاسم رييس جمهور عراق نيز پس از  زنده

آمدند و مخالفين معمر القذافي رييس جمهور  به پاكستان 1957كودتاي وي در سال
فقط مرتجعين . گي برگزيدند ليبيا در اوايل دهه هفتاد پاكستان را براي زنده

 و به 1973داوود در سال  افغانستان كم بود كه آنها نيز پس از كودتاي محمد
. خصوص بعد از كودتاي هفتم ثور كشور شان را ترك و به پاكستان فرار نمودند
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ي از اين مهاجرين كه ثروتمند بودند و دولت پاكستان هم ميزبان بسيار مهربان تعداد
ثروتمندان است با ايجاد مكاتب و ساير نهادهاي مذهبي به فعاليتهاي سياسي 

 به شمول مجاهدين افغانستان در كمپهاي مخصوص احت؛ پرداختند و برخي ديگر آنها 
يي ميباشد  ن كه كشور قومي و قبيلهپاكستا. به فراگرفتن فنون نظامي مصروف شدند

رونق يافتن مدارس مذهبي كه افراطيت در آنها تدريس ميگردد به اضافه پخش و 
 نظامي در داخل آن براي ثبات آينده پاكستان و -گسترش اسلحه و فعاليتهاي سياسي
 شده و ديري "زباله دان مرتجعين"پاكستان . منطقه بسيار خطرناك خواهد بود

راجا انور كه . يد كه مردم پاكستان تاوان آن را خواهند پرداختنخواهد پاي
 و به كشور ازشخصيتهاي منور و داراي انديشه هاي ترقيخواهانه براي پاكستان بود

وقت پاكستان را كه جنرال ضياء الحق  خود ازين زاويه نگاه ميكرد، حوادث جاري آن
  { ». ده پاكستان ارزيابي ميكرددر رأس قدرت قرار داشت، منفي و فاجعه بار براي آين

كه (  در ايام رهبري ضياء الحق " فاجعه بار" ، " حوادث جاري "همين به اصطالح 
سبب شد كه سازمان ! ) راجا انور آنرا در صحبت اش با  خليل زمر، پيشگويي كرد 

سيا هليكوپتر وي را با تمام سرنشينان آن من جمله سفير خودش  منفجر كند و به 
گفت و شنود   [ }  توخي - ؟ !  وي در پاكستان خاتمه دهد "فاجعه بار" بار كار و

متهـم به (  پرچمـي هـاي سـابقه دار  يك تن از) خليل زمر (حميد عبيدي با 
  -گرفـته شده از سـايت  ) " ســيا "ارتبـاط با ســازمان  

www.afghanasamai.com       ] تكيه  بر جمالت از توخي[  
 

تعهد سپرده بود ، به مجرد ) بينن سيوان (  نجيب جالد به نماينده ملل متحد  - ]3[
 و رمز و راز اين نهاد قوي "خاد خارجي"پياده شدن در دهلي جديد ، اسماي اعضاي 

جيب و ن چندي قبل صالحيت امر و نهي داكتر كه روسها از[ البنيه و روسي شده را 
. ؛ به غربي ها خواهد سپرد ]  برآن شبكه سلب كرده بودند را) احمد زي( برادرش 

 ، روسها عوامل خود 1357 ثور 7بعد از كودتاي داوود خان بخصوص كودتاي ننگين 
مثل خانه سامان ، درايور ،  ( "ملل متحد"را در بين كاركنان اداري وپرسنل فني دفتر 

يك تن از اعضاي جوان خاد بنام : جمله از[ ودند داخل كرده ب... ) فظ و محا
 نفوذ كرده بود و بعد از "ساوو" كه در سازمان -  از اهالي پنجشير- "تيمورتكواندو باز"

 ( اش  نظامي در پايگاه"مسعود قهرمان"رهائي از زندان و ديدن با مشاورين روسي
 "ملل متحد"ر دفتر وي را د؛  )طبق گفته فردي كه به كابل رفته و متوجه شده بود 

عالوه بر عناصر نفوذي در آن دفتر ] دركابل ، به سمت كارمند شامل كار ساخته بودند
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 جنرال اسحق توخي و جنرال جفسر سرياور نجيب ( دو تن جنايت كار و خاين ملي، 
مي باشند و از نزديك ترين ) بخش افغانستان  ( KGBكه از جمله اعضاي بلند پايه ) 

 رياست خاد و ةافراد قابل اعتماد نجيب بودند ؛ ديو خاد را از دورو صميمي ترين 
 زير نظر داشتند "ملل متحد"رياست جمهوري تا آخرين لحظات زندگي اش در دفتر 

 طالب از نجيب خواستند كه ةدر قالب نمايند  KGB  به مجرديكه كه عوامل خلقي  . 
فسر كه مجهز با ماشيندار بود ، با آنها برود ، اين دو  جنرال بخصوص باديگارد وي ج

به جنرال جفسر   اين مي رساند كه .  نشدند  "ملل متحد" از دفتر مانع خروج نجيب
ملل " از تعمير دفتر از جانب آن سازمان هدايت داده شده بود كه  مانع رفتن نجيب

  .نشود  "متحد
مبني بر : بودند از وعده ايكه مشاورين روسي زندان  به سلطان خلقي داده ] ب  .  3 [
 ؛ حتا حال و احوال رفقاي رهبري "ش در يكي از رياست هاي خاد  ا معاون ساختن"

) جوزجاني (براي يكي از اعضاي مركزي باند امين . خود را به اطالعات مي رساند 
 يا كدام سرباز  بطور مخفيانه آورده بود و يا پايوازش آنرا  ،راديوي كوچكي در زندان 

. شي كننده دور مانده بود اس هايش گذاشته بود كه از نظر تيز بين تالدر البالي لب
و داكتر شاه ولي صدر اعظم امين و يك دوتن ديگر اخبار بي بي ) جوزجاني ( وي 

سر انجام ، سلطان به كشف آن راديو موفق . سي را از طريق همين راديو مي شنيدند 
 آن راديو را در بين قطي تالشي  زيادبعد از . ندان رساند شده خبرش را به اطالعات ز

    .برنج يافتند 
  189 و 136 ودر باره حاجي نواب و همدستان تيم تروريستي اش در صفحات - ] 4[

 از واليت ميدان عضو "حاجي نواب"... «  : جلد اول خاطرات زندانم چنين نوشتم 
 "باهتي كه با  چند نفر را به خاطر ش كه خود و تيم چهار نفره اش[ حزب اسالمي  
 خان " خواننده راديو تلويزيون داشتند ، كشته بودند تا مگر به خود "خان قره باغي

» ...  خود بود "سرنوشت"كه منتظر ]  دست يافته وي را نيز به قتل برسانند"قره باغي
 هم در ميانشان ديده مي "ميدان"نام علي ياور  باشنده   بهمرد چاق و ميانه قدي« ؛ 

 تا آنروز 59از سال . گپش كشاله دار بود .  برايش اعدام خواسته بود نوالڅارشد كه 
در اصل ، تيمي از آدمكشان حزب . ها رقم نزده بودند  ها ، سرنوشت اشرا روس

كه از فعالين خاد بود ، ) خان قره باغي(اسالمي براي ترور خواننده راديو تلويزيون 
فرد .  و حاجي نواب سر دسته آن تيم بود علي ياور عضو فعال تيم  . ظف  شده بود وم

جواني بود كه حدود بيست ساله مي نمود ، دريكي از . سومي سيد آغا  نام داشت 
لبدين حكمتيار بود ؛ نفر چهارم گ ابتدائيه شهر كابل درس خوانده و پسرخوانده مكاتب
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ين تيم نيز از لبدين ، جوان  قد بلند از اهالي  لوگربود ؛ نفر پنجمي اگتيم  تروريستي 
از ) .  اسم جوان قد بلند رحمت بود  اسم نفرپنجمي را فراموش كرده ام (ميدان بود 

جمله اينها  علي ياور  و آن جوان بلند قامت و سيد آغا در بين زندانيان اخواني پنجره 
  به احتمال بسيار قوي  پرچمي و يا خلقي خادي شده و رحمت. چپ ديده مي شدند 

ين تيم بود ؛ وي كه خودش را بي سواد جا زده و از صحبت با چپ نفوذي داخل ا
برخي از چپي ها در باره وي مي گفتند كه اين جوان فالن . انقالبي دوري مي جست 

 "شماري ديگر ابراز نظر مي كردند كه وي ... . را به اتمام رسانده ] دانشكده[ فاكولته
      . "لبدين بودهگآدمكش اصلي  اين تيم  تروريستي 

.  در جبهه پنجشير كه گفته ميشود يك جبهه اسالمي و ضد روس است...    « - ]5[ 
 نفر خلقي و 350قرار اطالع معتبر از منابع موثق و چشمديد مردم منطقه، در حدود 

 درگشت و  پرچمي گماشته شده از طرف دولت تفنگ به شانه زير قومنده آمر آزادانه
! بلي. ( بريژنف نمايند– آزادنه پنجشير را تسليم ببرك گزار و فعاليت اند، تابتوانند

مخالفين روس بايد كشته شوند، براي آنكه موافقين بتوانند با دست باز پنجشير را به 
 دريور افسوتر د ضابط متقاعد و فعالًر داراب از منطقه بازارك خ-!). روس بدهند

ط احمدشاه با هادي  وطنفروش واسطه ربةاين شرف باخت.  خاد- كام-جاسوس اگسا
كريم است، كه هادي كريم بنوبه خود آمر پنجشير را به سفارت و اردوي متجاوز 

اين غالم روس در . هادي كريم را مردم پنجشير مي شناسند. شوروي ارتباط ميدهد
از آن به بعد به . پس از مدتي تسليم دولت ظاهرشاه شد.  بود"خلق"ابتدا عضو باند 

وقتيكه عساكر متجاوز روس .  ظاهري خلق و پرچم پرداختبدگويي و افشاء گري 
افغانستان را اشغال نمودند، او شبكه جدا از خلق و پرچم ساخت و رابطة خود را با 

تا هنوز . تكيه گاهش سفارت شوروي و اردوي شوروي است. روس مستقيم تر ساخت
ين روپوش وظيفه هم خلق و پرچم را نزد همه ظاهراً بي باكانه تخريب مي كند و با ا

هادي كريم . جاسوسي را براي روس ها و بر ضد ملت و وطن ما ماهرانه پيش مي برد
بعضي از . فعالً در خانة خود از تجهيزات جاسوسي به اندازه كافي در اختيار دارد

صاحب منصبان اعضاي خاد نزد او رفت و آمد دارند، راپور مي آورند، وظيفه مي گيرند 
چنين گزارش هادي كريم  هم يكي از اينهاست، كه روزي در حضور داراب. و مي روند

كه ! هي: وقتيكه نزد احمدشاه رسيدم، كاله ام را بزمين زدم و گفتم... ": مي دهد
احمدشاه « [» ... ، بقيه گزارش با شفر ادامه مي يابد "باالخره پيشت خود را رساندم

  يالديم2010/9/12كاپي از سايت استقالل  »مسعود قهرمان يا جاسوس؟ 
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  دانــرات زنـخاط
  

   )10 ( بخش دهم
7/ 11/ 2010  

  

   تداركات مقدماتي  براي چه  ؟  - 1
 

، نوكريوال به روال )  عقرب 26 يا 25 ( 1362 قوس 2چهار يا پنج روز پيش از 
روز نوبت اول   اتفاقاً آن.  كرد ز آغا" اول صبح"گذشته كار و بار جوش دادن آب  را از

سلولي ها آب جوش را  يكي از هم. نوكريوال دروازه سلول را باز كرد . ل ما بود از سلو
داد و از اش دست ه از وي گرفته در ترموز هايمان ريخت و چاينك حلبي خالي را ب

مدتي سپري نشده بود كه سر و . نوكريوال دروازه سلول را بست . وي تشكر كرد 
 - شايد بيست دقيقه و يا بيشتر- مدتي. دهليز پيچيد   پنجره آهني درةصداي درواز

. صداي رفت و آمد در قسمتي از دهليزكه  نزديك به پنجره آهني بود ، ادامه يافت 
سلولي ها هر كدام در مورد سر و  هم. همه سر و صدا نشست  جاي آنه بعداً سكوت ب

سد كه از منتظر بوديم تا نوبت تفريح ما بر.  ، چيز هاي گفتند آمد ها ورفتصدا ها ، و
نوكريوال سلول . هر رو ، نوبت تفريح هم رسيد ه ب. موضوع هر چه زودتر آگاه شويم 

 پنجره باز ةزندانيان تماماً در دهليز جمع شده ، منتظر بودند تا درواز. ها را باز كرد 
درجريان انتظار ، چند تن كه نزديك پنجره دهليز ايستاده بودند ، متوجه شدند . شود 

، از عقب شيشه مراقبت دروازه ، ... ول اولي نزديك  پنجره دهليز باز نشده كه چهار سل
 ها نگاه كردند ؛ مگر درون آنرا حركت داده  ، به درون  حلبي آونگ شده آن سلول ها

  .اتاق ها را خالي يافتند 
بعد از پايان تفريح كه زندانيان همه به اتاق هاي خود برگشتند ، قيوم بنابر 

راتي كه داشت ، مي خواست زودتر از ساير زندانيان ، از هرگپ و هر وظيفه استخبا
رخ مي داد ، باخبر شود  ) " 1 بالك"بطور اخص در( حادثه و هر اتفاقي كه در زندان 

» ... انتقال دادند "1بالك"زندانيان هر چهار سلول را به سمت غربي « : ، چنين گفت 
دوسيه  تيق عالميار ، همچنان يكي از همدر جمع آنان ، صادق عالميار و برادرش ع. 

را كه هم اتاقي آنان بود ؛ نيز به سمت غربي  ) داكتر حميد اهللا سيماب ( هاي ساوو 
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 تن زنداني را از دهليز ما به كوته قفلي هاي 22روز ، جمعاً حدود  در آن. انتقال دادند 
  . سمت غربي بردند 

 روزهاي اخير ماه عقرب را ، بيناخداي كشتي گذشت زمان ، باز هم ، يكي از 
هاي  شب آن روز هم ، با همه اندوه و با همه درد. خود برد  رحمانه از ما گرفته با

 هم ،  ديگرپر درد و داغ  موج شتابنده روشنايي روز. پايان رسيد ه استخوان سوزش ب
ي ؛ حتا يك زنداني را هم ، در يكدر اين مدت.  سپرد  مغمومجايش را به سياهي شام

روشنايي آفتاب روز سوم و روز بعد آن ، همچنان . از چهار سلول خالي شده  نياوردند 
در پس كوه هاي بلند ناپديد گشت و سياهي شب هول انگيز بار ديگر سراسر زندان را 

اين مسئله براي زندانيان معما . فرا گرفت ، باز هم كسي را در آن اتاق ها نياوردند 
 پي حل آن برآمده ، مي خواست بداند كه  قضيه از چه قرار هر زنداني در. شده بود 

سر انجام  بعد از سپري شدن سه  يا چهار  روز ، اسباب و اثاثيه  شماري از . است 
سرباز .  آوردند - نزديك پنجره آهني دهليز -جالدان را به آن سلولهاي خالي شده 

.  وانمود كرد "يم اتاق سربازانترم"داخل دهليز ،ه غالم علي ، علت آوردن سربازان را ب
زندانياني كه از ترفند اطالعات زندان بي خبر بودند ، معما را حل شده پنداشته ، هر 

زندانياني هم بودند كه به اين حرف ها . كدام متوجه دنياي آتش گرفته  خود شدند 
 با يستهقانع نشده ، اين حركت  بي سابقه  قومنداني زندان را با ديده شك و ترديد نگر

 .شانرا به تجسس علت اين رويداد وا داشتند  ، خود و هم اتاقي هايبي حوصله گي 
هر رويداد . آخر دنياي نهايت محدود و تنگ ما همين ظلمت كدة ظلم آئين بود 

ناميموني را كه در حيطة ديد ما اتفاق مي افتاد ، آنرا  با ديدة  شكي آميخته با نفرت 
  ... .ار مي داديم نگريسته مورد ارزيابي قر

نيم ساعت يا بيشتر از آمدن ما از تفريح سپري نشده بود كه آواز چكمه هاي 
تدريج ه دژخيمان حرفه اي در چوك دهليزك مقابل اتاق سرباز غالم علي پيچيد ، و ب

 و اين ها سربازان بودند كه مي آمدند و مي رفتند ، و بر تشويش. بلند شده رفت 
درون ه داخل دهليز مي آوردند و از آنجا به چيز هايي را ب. ند  مان مي افزودكنجكاوي

  .خود درك مي كرديم »  حس ششم «اتاق ها انتقال مي دادند ، اين را با كمك 
خاطر بيرون كشيدن ه ، ب)  1362 قوس 2 (شب سياه  چهار يا پنج روز پيش از

ر آن زنداني درمنزل سوم آن كه ما د [ "1بالك"زندانيان اعدامي از سمت شرقي 
چهار كوته قفلي اولي را خالي كردند ، تا ] بوديم ؛ همچنان در منزل دوم همين سمت 

 تن سرباز و يا بيشتر ، درآن اتاق ها خاموشانه 20قوس حدود  2شب تاريك در شام 
 مثل اشغال دهليز ،موضع بگيرند كه در صورت بروز كدام واكنش تخريبي غير مترقبه 

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

218 

االي جالداني كه بنا به دستور جنرال هاي روسي ، اعدامي ها را و حمله دسته جمعي ب
زندانياني را كه . كشيدند ؛ آمادگي مسلحانه داشته باشند  از اتاق هايشان به دهليز مي

ازاين اتاق ها به سمت غربي انتقال دادند ، به عوض آنها در اين چهار اتاق آالت و 
 الچك و ساير وسايل ، آور ، اسلحه گرم  گاز آشك،كاله ،ادوات ضد شورش ، مثل سپر 

  . بجا كردند   ؛ جا" اتاق كنفرانس ها"كار آمد تداركاتي را براي  انتقال اعدامي تا 
 كرد ،  را ازهم جدا مي"1 بالك"دهليز منزل اول كه سمت شرقي و جنوبي

  ديگر هم ساخته شده بود كهة در باالي آن دو طبق.  آن خالي نبود  باالي سقففضاي
.  دو اتاق بدون پنجره و كلكين وجود داشت - به احتمال قوي -در هر طبقه آن 

 ، از داخل اتاق " اتاق هاي نامرئي" راه رفت وآمد به آن ": برخي ها مي گفتند 
اصالً وجود اين اتاق هاي نامرئي از بيرون تعمير   . "... قومندان عمومي كشيده شده 

سادگي ميسر نمي ه خل تعمير نيز فهم اين معما باز دا. بطور قطع قابل رويت نبود 
صرفاً ، آن زندانيان آگاه و بسيار كنجكاو كه به اعمار خانه و ساختمان و نقشه . شد 

 سپري كردن حبس در هر دو سمت اين بالك متوجه يبلديت داشتند ؛ بعد از مدت
( داد دارد مي شدند كه  فضاي باالي سقف دهليز منزل اول كه از شمال به جنوب امت

و ديوار دو . خالي نيست ) آنجايي كه سمت غربي و شرقي را از هم جدا مي كند 
اين دو خاليگاه بزرگ كه . طرف شمالي و جنوبي آن تا زير آهن پوش بلند رفته است 
خالي و بدون استفاده  آنرا ديوار سمت غربي و شرقي را از هم جدا كرده ، نمي شد

و بمب ) مسلسل (  آالت مخابره مدرن ، ماشيندار ز قبيلاساز و برگ نظامي . گذاشت 
هاي ضد گلوله ، گاز اشك آور ، آالت شكنجه و ساز و ، لباس ) نارنجك ( هاي دستي 

در ... برگ تداركاتي براي اعدام و كشتار هاي دسته جمعي وسالح تدافعي از زندان و
   ] .1[ وجود داشت " اتاق هاي نامرئي"همين

  

  ر به يك شب اعدام در گذشـته ؛  نگاهي مختص-2
  ) :كشتار دسته جمعي  بازخواني يك ( يا      

  
پيش ازآنكه وحشت آور ترين كشتار دسته جمعي علني در ! خوانندگان گرامي 

كه به وقوع  آن طوري  ،1362  قوس2 درشب تاريخ سلطه روسها بر زندان پلچرخي را
 هايي از جريان تدارك و برپايي تصوير بكشم ؛ اجازه مي خواهم بخشه بپيوست ، 

را كه در ماه ) "1بالك"صرفاً از منزل دوم سمت غربي (كشتار دسته جمعي سي تن 
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 "خاطرات زندان"جلد اول ...   و105و در صفحات [  صورت گرفت 1359ميزان سال 
اميد از باز خواني آنچه .  درج نمايم - دهاني  طور ياد-، در اينجا ] تذكر يافته است 

  : قبالً  مطالعه نموده ايد ، ناراحت نشده بر امتنانم بيفزائيد شما
  

  :در آن شب 
انتظار  جالداني را داشتند كه  از منزل اول و . همه دچار دلهره شده بودند ... «  

 مي آمدند وطور دسته جمعي ، باالي پنجه پا ، بدون  سر و " اتاق كنفرانس ها "،  از 
 دروازه سلول را نيمه باز كرده ، نام اين يا آن  زنداني را صدايي وارد دهليز مي شدند و

 و آنگاه زنداني را با "!، بيا كه تره به تحقيق خاسته  فالني نام تو ست": مي گرفتند 
 تدارك و آمادگي فدر بالك هاي مختلف و در زمان هاي مختل... ( خود مي بردند

 به دهليز مي گذاشت ، متوجه اعدامي كه پايش را« ؛ » ) براي اعدام همسان نبود 
 سربازي دومي مي شد كه پشتش را به ديوار چسپانده و در حال دور خوردن به ةشان

 نيمه گشوده كه به سرعت بسته مي شد ، اعدامي متوجه ةدرواز. طرف وي مي باشد 
سرباز سومي مي شد كه پشت به ديوار ايستاده ، سرباز اولي پيشاپيش زنداني و دو 

در . روس قرار مي گرفتند   هر يك به طرف راست و چپ قرباني استعمارسرباز ديگر
لحظه بعد سايرجالدان را هم مي ديد كه به همان شكل در جناح هاي دروازه سلول 

كه اتاق نگهبان و زينه هاي  منزل باال و پايين به  از چوك دهليز. ها موضع گرفته اند 
 " اتاق كنفرانس ها " اول واز آن جا تا آن متصل بود تا چوك دهليز تونل مانند منزل

 منتظر بودند بود  ي گرائيدهزردبه   كه از ترسيي، سربازان كمين گرفته با صورت ها
در «  ؛  »  ... .  برسند " اتاق كنفرانس ها " به داخل "خير و خوبي"كه اعدامي ها به 

 دهليز   هاي زينه و)پله (  سرباز به دهليز مورد نظر وپته 60شب هاي اعدام در حدود 
 به طرف چپ " اتاق كنفرانس ها " مانند " لفت" ة درواز جنوب منزل اول كه- شمال 

اعدامي از سلول خودش كه بيرون كشيده مي .  ، تقسيم مي شونددش آن ديده مي
شود خود را در ميان صف دو طرفه سربازاني مي بيند كه چون سگان شكاري چهار 

همان سه جالد موظف كه   زنداني بدون الچك را.  كنندچشمه سراپايش را نظاره مي
 در يك  . همراهي مي كنند"اتاق كنفرانس ها" ة تا دهن درواز ،امنيت اشرا گرفته اند

« ؛ » ... . ها دهان باز مي كند و زنداني را مي بلعد " اتاق كنفرانس" دروازه  ،لحظه
 " كورشمس الدين" زندان جه عطا قومندان عموميا خو"  اتاق كنفرانس ها"درهمين

، بعضي از قومندان هاي ) "1بالك"شمس الدين ننگ قوم پنجشير قومندان مقتدر( 
 امين هم درهمين -  تره كي ةي خلقي كه در دور"ضبطو"مانند قومندان ( بالك ها 
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آمرين سياسي و اطالعات ، با تعداي از نظاميان روسي و ) زندان وظيفه اجرا مي كرد 
دراين اتاق سه سرباز .  حضور مي داشته باشند افغان هازان روسي و شماري از سربا

 درست مانند دهليز منزل دوم ، ،" اتاق كنفرانس ها"حرفه اي ، در دو جناح ديوار
 اتاق كنفرانس "ةر پشت دروازيكتن از آنها د. انرا از پشت به ديوار مي چسپانندخود ش

دهن  [ طه چرمي را كه در دست دارد كه به داخل باز مي شود كمين كرده ، خري"ها
خريطه باز بوده  رشمه بسيار محكم دهن خريطه  طوري در نيفه اش قرار داده شده 

 حلقه خريطه به سرعت تنگ -  به دو جهت مخالف -كه به مجردي كشيدن دو دست 
كافي است اگر هر سه سرباز با دست هاي پرزور شان ، دو طرف رشمه را . مي گردد 

درست مانند حلقه . د مخالف به شدت بكشند ، دهن خريطه بسته مي شوبه دو جهت 
 دارد ، به باالو در حرفه اش دست ] دار، زنداني دركمترين لحظه جان مي دهد 

سرعت عجيبي دهن باز خريطه را بر سر زنداني انداخته به طرف گلويش مي رساند و 
ه شكل عمودي در دو رشمه دو طرف آنرا كه با انگشتان دو دستش محكم گرفته ب

زنداني از سوراخ هاي كوچك دور از چشمانش مي تواند . جهت مخالف مي كشد 
 دو - شايد سه ثانيه پيشتر-"كاله چرمي "چند لحظه پيشتر از انداختن. تنفس نمايد 

 دركمين اند ، به سرعت دستهاي اعدامي را محكم يگر دروازهسرباز ديگركه در جناح د
در ... فرياد زنداني ، شعار زنداني عليه دولت و . لچك مي زنند مي گيرند و به آن ا

متري كسي آنرا به مشكل شنيده  چهار -سه شايد در . درون خريطه چرمي مي پيچد 
به همين قسم  سربازان شكار شانرا به دام مي اندازند و از ضربه غافلگيرانه از . بتواند 

هاي سر ) ماشين ( ي كه اعدامي ها به موتر تا زمان«  . » جانب آنان در امان مي مانند 
 و مارك هاي تجارتي بر روي آنها رسم شده و درخارج از ءپوشيده كه عكس اشيا

 ، يعني در عقب دروازه آهني آن توقف كرده اند ، انتقال داده شوند ، جز "1بالك"
  .» . تاريكي و خاموشي ، نه چيزي را ديده مي توانستند و نه شنيده 
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  ) : 1362   قوس 2روز  (  اوضاع  سلول  ما  در- 3
  

اهريمن سياه شب كه به  هررگ و موي رگ اژدهاي هفت سر زندان عظيم 
 پرنشيب و فراز چنبره اش در دامنه كوه بلند ، سايه افگنده بود ، از ةالجثه و گستر

 ردـ كه ازپس ستيغ كوه مغرور ُخ-هيبت تابش شعله هاي سركش و فروزان آفتاب 
و با شتاب توأم با نفرت ، جايش را . لرزه در آمد ه  ب- كابل در حال زبانه كشيدن  بود 

. به سپيده صبح سپرد ، و خود با سرافگندگي هميشگي اش ؛ از نظرها ناپديد گشت 
بدين عزم و بدين منظوركه بار ديگر به تجديد قوا بپردازد ، و درآستانه شامِ  ديگر ، با 

و انتقام شكست خفتبارش را ازاين دوست با وفاي . برد برخيزد روشنايي بازهم به ن
خاطر آزادي خود و سرزمين شان رزميده بودند ، و در ه طبيعت و انسان هايي كه ب

  .سياهچالهاي زندان پلچرخي شكنجه مي شدند ؛ بستاند 
تار ـ كش"قـيك خلـراتـوكـزب دمـح"فور ـد منـبي كه بانـان شـتا صبح هم

، اصالً كسي راه انداخت ر را ب)  1362  قوس 2رخ ؤم (ي شده ـ طراحعيـته جمـدس
 به آن چهار نيده بود كه سربازان در هنگام شباز ميان همزنجيران نديده و نه ش
آگاهي به اين مسئله ، مجموع زندانيان ، بخصوص . سلول خالي شده بيايند و بخوابند 

كمه امح" ، و آناني كه بعد از رفتن به برايشان اعدام خواسته بودڅارنوالآناني را كه 
  نگرفته بودند ، و در حالت "پارچه ابالغ" دولت مزدور و منفور ،"اختصاصي انقالبي

شدت  مضطرب ه سر مي بردند ؛ به  و انتظار هول انگيز و كشنده ب"بي سرنوشتي"
   . ساخته بود 

دهليز ما را از صبح آنروز سياه كه عقاب بيداري زندانيان ! بلي خواننده عزيز 
چنگ خواب هاي پريشان رهانيد ، آواز چرخش كليد را درگوش قفل بزرگ و محكم 

 آهني را همگي ة پنجرةچينايي ، كسي نشنيد ؛ مگر آواز ناهنجار باز شدن درواز
سرفروخته اي به ظاهر آرام و مؤدب ، غالم علي ، كه آنروز چهره اش رنگي . شنيدند 

در درياي خونين چشمانش ، موج .  به دهليز ما نهاد ديگر داشت ؛ با احتياط پا
وحشتزا و هراس آفريني ديده مي شد ، كه كشتي بي سكان زندگي زنداني را مي 

ساحل تاريك و خاموش گورستانهاي ابديت پرتاب ه شكست و توته پرچه هايش را ب
   . مي كرد 
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 را چون روز هاي جالد ، دروازه يكي از كوته قفلي ها را باز كرد ، تا نوكريوال
اتاق  و نگذارد كدام. كار و بارش برسد ه گذشته متوجه وظايف محوله اش بسازد ، كه ب

 آب - نظر مي رسيد ه ومشوش ب  مضطرب  بسيار كه خود-نوكريوال . بي چاي بماند 
هم اتاقي هاي ما . هاي  نيمه جوش و نيم پخته را با بي ميلي به اتاق ها توزيع كرد 

آب نيمه جوش كه نوكريوال آنرا تا دهن دروازه سلول آورد ، اندكي گرم هم از گرماي 
  .شدند 

  تر و د بار سنگينـگذشته ، صهاي  به روز   اندوه بار ، نسبت اين روز سنگين و
ميل گپ و گفت در سيماي هيچ .  مي نمود [*] و اضطراب آورتر  هزار بار اندوهبارتر

ويي همه با هم قهر بودند و انتظاري هم توگ. سلولي ها ديده نمي شد  يك از هم
مي خواستند .  تا كسي بيايد و مزاحم شان گردد ، و آنها را باهم آشتي دهد ،نداشتند

در . خويش خاموشانه و بي صدا بسوزند تنور مشتعل و در. با خويشتن خويش باشند 
حق و پاسخ به پرسش هاي . همين چند روز اخير ، حوصله زندانيان تنگتر شده بود 

سلولي هاي پريشان خاطر ، برده باري و توانمندي زياد مي طلبيد ، كه  ناحق هم
  . وجه مهم انساني را  در خود نمي ديد  زنداني ايندو 

  
  

  
 خوانده شده  از احساس نا امني و " مادر امراض " اضطراب كه به قول معروف  -[*]

نا امني و هراس آشكار هراس مبهم در خارج از محيط زيست بسته و يا از احساس 
درمحيط زيست  نسبتاً بسته ، مانند قرارگاههاي عسكري ،كمپ هاي پناهندگان در 
شرايط جنگ ، و بسا موارد ديگر برمي خيزد  ؛ اما منشاء اضطراب  بسيار خطرناك را 
ميتوان در شرايط كامالً بسته ؛ يعني زندان ها ؛ به ويژه در شرايط اشغال  يك كشور 

 خارجي كه بر زندان هاي كشور اشغال شده حاكم اند ؛ به وضاحت توسط قواي
 ؛ حتا عوامل  گوناگون رواني را در پي دارداين شكل اضطراب  مشكالت. ده كرد مشاه

مخفي دولت ازترس اينكه افشاء نشوند وزندگي شان درتهلكه قرار نگيرد، ويا توابان و 
، در زندان و يا خارج از آن، كشته تسليمي ها كه مي ترسيدند مبادا توسط زندانيان 

اينها هم از گزند اضطرابات از نوع ديگر هيچگاهي . ويا مورد ضرب و شتم قرار گيرند 
 دايمي بسر مي  وترس در حالت اضطرابها همدرواقع تمام اين . در امان نبوده اند 

   ].  بردند 
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 خلقي ميهن فروشانكه   گداخته راةكه ناتوانم ، و قادر نيم وضع آن كور! دريغا 
 رگ و پي و استخوان مان را ، ذهن پوينده و جستجوگر مانرا ، با  ، پرچمي و خاديو

شته هاي آشكار و پنهانش ، درآن به آتش مي خاطره هاي زشت و زيبايش ، با همه دا
به درستي بيان   ؛ن و باز هم مي سوختاندن ما ، و بار ديگر مي ساختن مانكشيدند
 معماران كهرا در اين دايره خبيثه ها  و ساختن  هاسوختن ايم آن بيان نم- نمايم 

هم پيوسته تعبيه كرده ه  ديواري از گوش ها و چشم هايي باطالعات روسي بدورِ آن
 به عمق عمق جنايت اين گانخوانند  تا، كه تمام ناشدني به نظرمي رسيد  ،بودند

 هرزه و رهبران  ناموس فروخته جنايت پيشگان وكليه ابعاد رذالت و پستي  دژ بانان
  .باند مزدور خلق و پرچم و خاد پي ببرند 

هرسو مي ه  پوليس ، بة با آنكه ، چون سگ آموزش ديده و با تجرب"خرقيوم"
مي زد ، و قسماً خاطر جمعي هم داشت كه " جف و غف"و. دويد ، و بو مي كشيد 

  اسوسي براي آنانجخادي هاي شرف باخته برايش وعده داده بودند ، درصورت 
يعني آنهاي را كه [ اعدامش نخواهند كرد ، با آنهم  باالي حريفان سياسي ديروزيش 

عامل امپرياليزم  هاي وابسته به دربار و زاده اشراف"به عنوان (در زمان حاكميت شان 
او خود ، بار . كمترين اعتماد هم نداشت ] همواره سرزنش و تحقير مي كردند)  "غرب

خاطر ه بود كه حريفان سياسي اش چگونه كساني را كه از ترس مرگ و بها ديده 
زنده ماندن تن به پستي داده براي آنها خدمت كرده بودند ؛ در روز اعدام با بي رحمي 

 شان ةذلتباري از سلول هايشان بيرون كرده ، و سر بي ارزش آنها را زير بالهاي شكست
گلويش  طوري .  لحظه در تغيير بود از همين سبب رنگ صورتش لحظه به. كردند 

 تنه كوتاه اش . طناب دار بدور گردنش تنگتر شده مي رفت  توگويي،گرفته بود 
 دست هاي دراز و. را نداشت  پا هاي درازش ، تحمل وزن بدن اش. خميده شده بود 

و از غروركاذب خلقي بودنش .  انگشتان شاخي ماندش ، مثل زانوانش مي لرزيد
چشمان .  گوشت آلود و به زردي گرائيده اش ديده نمي شد ةثري در چهركوچكترين ا

جنايت ديده و گناه كارش ، چون دو پرنده هراسيده در چشمخانه تنگ اش در تپش و 
كرد ، تا بفهمد كه  طرف من نگاه ميه با نگاه هاي هراسانش ، گاهگاهي ب. تنش بود 

  . شده ام و يا نه "دنياي ديگر"طرف ه متوجه  جبن و ترسش از رفتن ب
هواي مرطوب سلول ها با بوي خون عجين شده ، در ذهن زندانيان تداعي شده 

خفت  آتش ترس. ستي  قرار گرفته بودند  و آنان همه ، درلب لرزان پرتگاه ني،بود 
كه در آن لحظه هاي هول انگيز در درون سينه پر مهر و كينم شعله ورشده آفريني 

اكنون شادم وآسوده . ، پيروزمندانه  تالش مي كردم  ختنشخاطر خاموش ساه بود ، ب
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خاطر ، كه درآن ساعات ، و در آن لحظه هاي دير پا ، در برابر آن خلقي جنايتكار و 
 ، لرزشي در انگشتانم ديده نشد ، و رنگ ي جنايتكارشسلولي ها جاسوس  و ساير هم

  .  هراس ، بر سيماي آگنده از خشم و نفرتم ؛ ننشست 
 ، دو سه روز قبل با متنفر بودشدت ه ح الدين كه از پرچمي ها و خادي ها بصبا

  : نفرتي آميخته با ندامت ، گپ دلش را چنين بيان كرد 
حاال ما را . ما مي كشتيم ! ما مي گفتند كه بكشيد ه  توخي صاحب روسها ب"

دال اينها كه مي كشند ، برايشان م! گويند كه بكشيد  مي كشند ، به پرچمي مي
  "ميدهند 

جمله اي كه اين جوان از شدت انتظار كشنده و بي سرنوشتي ، صادقانه ابراز 
 رنگ اين جوان خلقي  .داشت ، زلمي كاشفي هم ، چنين جمله ايرا برزبان آورده بود

با تمام ارتعاشي كه درسراسر وجود اين جوان مؤدب و با . به زردي گرائيده بود 
اي لرزان پايش را بر روي چپركت من گذاشته با معاشرت ديده مي شد ، پنجه ه

آنگاه ، نگاه .  و بر روي جايش نشست باالشدصرف نيروي زياد بر منزل بااليي چپركت 
توگويي منتظر خروج كسي از تشناب است تا . بي فروغش را به دروازه تشناب دوخت 

در چنين . او كم گپ بود و ظاهر آرامي داشت . خودش هر چه زودتر به آنجا برود 
حالتي كه قرار داشت ، دل هر بيننده اي بي خبر از كار و كردارش در دوره اي كه 

 اي كاش اين ": و با خود مي گفت . صالحيت داشت ؛ براي جواني اش خون مي شد 
دانست كه  همين  كي مي . "! جوان ، كه به آرزو هايش دست نيافته ، اعدام نشود 

مزار "اقتدار تره كي و امين جالد ، در تخنيكم واليت جوان آرام و عاجز ، در زمان 
گناه را با تمام آرزو هايشان روانه همين  زندان و همين   چه تعداد جوانان بي"شريف

  .سلول كرده بود ، كه اعدام شوند ، تا زنده مانده  ها در پي نقد از رژيم كودتا نيفتند 
وي در . خورد و خندان زلمي كاشفي ، مردي بود با تمكين و بسيار خوش بر
نفرتش را از پرچمي ها . زمان خدايي امين جالد ، كارمند با اقتدار وزارت مخابرات بود 

شدت ترسيده بود ؛ زيرا كه ه وي نيز مانند رفيق اش صباح الدين ، ب. پنهان نمي كرد 
  .   قرار داشت "بي سرنوشتي"مانند ساير اعضاي فركسيون خلق درحالت 

ن خلق ، در واقع همگي شان بي سرنوشت بودند ، و در بدترين رهبران فركسيو
 متولد و -اساساً جنايتكاران ، آدمكشان و وطن فروشان . سرمي بردند ه حاالت رواني ب

 زندگي را نسبت به ساير افراد شريف اجتماع ، ده ها -باشنده هر كشوري كه باشند 
خاطر به قدرت دست يافتن ، و به ه اينها كه ب. بار و ؛ حتا بيشتر از آن دوست دارند 

امتيازات و نعمات مادي رسيدن ، و به نفس كشيدن در اين كره خاكي و لذت بردن از 
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نعمات مادي و معنوي آن بسيار بسيار عالقمندند ، به هر نوع پستي ، جنايت و خيانت 
 در. شدت مي هراسند ه از همين سبب از مرگ ب. متوصل  مي شوند ... و آدمكشي و 

 نظر بيندازيم ؛ به ءكشور اشغال شده ما توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركا
سلطانعلي كشتمند ، به علومي و دوستم ، به گالب زوي ، به دستگير پنجشيري و 

 ، به  و عبداهللا عبداهللاگلبدين و سياف ، به فهيم و به قانوني ، معلم عطا ويارمحمد
 ( فروشان و جنايتكاران و آدمكشان و خاينين مليمحقق و به اكبري و به ساير وطن

از جانب امپرياليزم متجاوز و  -خاطر محاكمه نشدن ه  بنگريد كه چسان ب)مثل اينان 
سان سگ هاي وامانده و گرسنه ، به ليسيدن خون ه  و زنده ماندن ، ب-اشغالگر

.  مشغولند اء و ناتويي و شركهموطنانشان از چكمه هاي متجاوزين جنايتكار امريكايي
 هر .اين  چيزي ديگر بوده نمي تواند  و غير از. خصلت اينان  در مجموع همين است 

گاه لحظه اي در ليسيدن چكمه هاي خونين سربازان امريكايي تنبلي ويا بي ميلي 
به محاكمه كشيدن آنان (  شمشير داموكلوس شان بدهند ؛ بيدرنگ سوزش مرگ آورن

  . آونگ شده ، بر فرق سرشان احساس مي كنند را كه بر باالي سر شان)  
.  ، بر هيجانات دروني خود مسلط شده بود "عبداله جان"سلولي ديگر ما ،  هم

در چهره اش چيزي خوانده . سيماي موقر ، آرام و هميشگي خود را حفظ كرده بود 
ما هم كه از نشستن زياد بر روي چپركت . بر روي جايش نشسته بود . نمي شد 

آنروز ، من ، .  مي شديم ، بركف اتاق مي نشستيم ، و با هم صحبت مي كرديم خسته
صباح الدين جوان بر روي چپركت اش . قيوم و كاشفي بركف اتاق نشسته بوديم 

من در فاصله ميان چپركت ... . و ظاهراً مصروف مطالعه كتابي بود . نشسته بود 
 كه نسبت به خلقي هاي "له جانعبدا".  نشسته بودم "عبداله جان"كاشفي و توشك 

: طرفم دور داده به آهستگي گفت ه اتاق شديداً احساس بيگانگي مي كرد ، رويش را ب
كه تمام حرف    من." امروز دلم يك قسم ديگه است ،توخي صاحب  نمي فهمم  "

خاطر دارم و تا زنده ام ؛ حتا طنين صداي وي را نمي ه هاي وي را در همان روز ب
  :موش نمايم ، درجوابش با آرامي گفتم توانم فرا
 صبح كه شد احساس  ، بعضي وقت ها كه آدم خواب هاي پريشان مي بيند" 

فكر . شايد شب گذشته درست نخوابيده باشي ، كدام گپي نيست . نĤرامي مي كند 
اين كار هاي قومندان جديد . اين جنايتكاران از زندانيان بسيار واهمه دارند ! نكن 

   ."مي خواهد زندانيان را بترساند است كه 
  : با نوعي هراس و لرزش آواز اظهار داشت 
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 من سر مرگ خود چرت نمي زنُم از خاطر بچيم پريشان هستم كه اينها اوره "
  "نگيرند و نكشند] آنرا[
   .    ...گونه اي  او را دلداري دادمه  ب
  

  :مرگ ، گفت ه   محكوم ب- 4
   :".مين آسمان بسيار زياد خوشم آمد  هواي تازه گرفتم  ه"      

  
 آشپز و "1بالك"در گوشه اي از ميدان [ رسيد ) ظهر ( وقت نان چاشت 

شاگردش ، با ديگ و كاسه مي آمد و غذاي پخته شده زندانيان را در قره وانه دست 
غالم علي سر فروخته از عقب پنجره آهني دهليز صدا ] . داشته نوكريوال مي ريخت 

  ] .آماده باش  [ "!  روانه چي تيار باش  ق": كرد 
امروز !  توخي صاحب ":  مرا مخاطب ساخته به آهستگي گفت "عبداله جان"

نمي دانم چرا دلم بسيار تنگ است ، اگر از قيوم بخواهم به نوكريوال بگويد كه اجازه 
 ": فتم  ، به آرامي ، به جوابش گ"... هم براي آوردن قره وانه  بيرون بروم  دهد ، من

بگويد كه ترا هم براي ... اين كدام كار مهم نيست به قيوم بگو كه به نوكريوال اتاق 
 فوراً به زبان پشتو خواسته اشرا با قيوم در "عبداله جان" . "آوردن قره وانه  بفرستد 

 عبداله جان از ":، گفت  قيوم به رفيق خلقي خود كه نوكريوال بود. ميان گذاشت 
 "عبداله جان". رفيق اش با خوشرويي پذيرفت . "آوردن قره وانه مي روداتاق ما براي 

  . قره وانه را برداشته از اتاق خارج شد 
اسيران كنجكاو براي اينكه آمد و شد را دردهليز ديده بتوانند ، درفرصت هايي 

 - دور از چشم سربازان- بيرون مي بردند ... را براي تفريح و يا تشناب و يا  كه آنها
هن چادر هاي آويزان شده عقب شيشه مراقبت دروازه سلول ها را اندكي ُكپ مي آ

پيش از آنكه سرباز .  طوري كه سربازان مزدور متوجه ُكپ شدن آن نشوند ،كردند 
و آن حلبي پشت . دروازه سلول را ببندد ، ما هم اينكار را خپ و چپ انجام داديم 

 قره وانه را   بعد از آنكه" جان هعبدال" .شيشه را تا جايي كه الزم بود ُكپ كرديم 
وي با آواز بلند  چنين . را منعكس مي ساخت  آورد ، سيمايش خوشي كودكانه اي

  . " هواي تازه گرفتم  همين آسمان بسيار زياد خوشم آمد ": گفت 
دسترخوان را يكي از هم اتاقي ها بر روي كمپل رنگ رفته و كهنه كه فرش اتاق 

گوشت اشتر ريشه دار و .خاطرم نمانده غذاي آن چاشت چه بود ه ب. د ما بود پهن كر
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لعاب ؛ و يا باميه دانه ؛ و يا لوبياي بي روغن و  بيمزه ؛ و يا بادنجان سياه بي آب و بي
. دور يك سفره نشسته آنرا صرف نموديم  ريشه دار ؛ هرچه بود ، ما همه در

رگشت و در گرداب فكر هاي زجر هركي به جاي خود ب. دسترخوان كه برداشته شد 
  . دهنده و اندوهبار خود فرو رفت 

حركت دوراني ه كندي و بي ميلي بر روي صفحه گرد آن به عقربه هاي ساعت ب
دادند  و در غم اين نبودند كه در اثناي هر دور شان ، قلب پرآرزوي  خود ادامه مي

درد ؛ و گلوي  مي - رخ  زير پوشش س-كدام آزاديخواه را گلوله هاي آتشين استعمار
 در همان دقايق و ثانيه ها و لحظه -كدام مادر و يا همسر و يا خواهري اعدام شده 

 در پنجه هاي تشويش و اضطراب فشرده مي شود ؛ و از حنجره كدام -هاي مرگبار
ساعت ها هم بيرحم شده . مي كشد  سوي آسمان خدا پره پدر پيري ، آه و ناله ب

 كه نزديك شدن  پايوازان و مالقات با فاميل -ي پايوازي و مالقاتيبودند ، مثل روز ها
  . نبودند -ها را با مسرت نويد مي دادند ، و زندانيان را مسرور مي ساختند 

  

  :ون يخاطر تفريح  و تماشاي تلويزه   انتظار بيهوده ، ب-5
  

ر آواز سر انجام ثانيه ها و دقايق و ساعت ها هم ، يكي درپي ديگر گذشتند ؛ مگ
از تفريح . "وقت تفريح  است!  نوكريوال ":   شنيده نشد ، كه بگويد"جالد مهربان"

ارتباط اين دو ، حالت . قره وانه چاشت را هم ديرتر از ساير روزها آوردند . خبري نبود 
گمان مي شد توفاني در راه است ، و .اضطرار فوق العاده را در زندان تداعي مي كرد 

. موجي شكننده تشويش واندوه بردل پرخون زندانيان نشست . سيد عنقريب خواهد ر
. گفت و برداشتي از چگونگي حالت غير عادي در زندان مي نمود  هركي چيزي مي

تمام .  شام در حال حركت ديده مي شدند 6جانب رقم هندسي ه عقربه هاي ساعت ب
ودند ، تا تلويزيون را زندانيان بي صبرانه به انتظار باز شدن دروازه سلول هايشان ب

در واقع امر ، تلويزيون بهانه خوبي بود براي بيرون شدن آنها در دهليز  [ تماشا كنند 
و قدم زدن با يك زنداني از سلول ديگر ، و صحبت نمودن در اطراف وقايع مورد نظر، 

  .  شان براي تفريح كدام موجبه و علت خاصي ندارد ، تا متيقن شوند كه نبردن...]  و
 شام گذشت ؛ مگر از باز شدن دروازه 6 دقيقه ديگر هم از ساعت 15 و يا 10

كردند ؛ ولي  سلولي ها به آهستگي صحبت مي هم. پنجره آهني دهليز خبري نشد 
درواقع . ه پنجره بود ، كه صداي هراس برانگيزش بلند شود روازفكر شان متوجه د
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بت به روز هايي كه آزاد مي تمام حواس زنداني بخصوص شنوايي هر زنداني ، نس
  .زيست ، بسيار حساس و قوي شده بود 

 از باز شدن دروازه سلول ها  شام را نشان مي داد ؛ باز هم7 ساعت ، نزديك
، تا به   باز شدن دروازه سلول هايشان بودندرزندانيان كه همه منتظ. خبري نشد 

د ، ازحالت اضطراري دهليز برآمده برروال هميشگي به تماشاي تلويزيون بپردازن
اصل مطمئن شدند كه توفاني خون در حال در. ل زندان ؛ چيزي هاي فهميدند درداخ

  .پديدارشدن است 
 ":  بجه شام  هم گذشتند ؛ مگر صداي برنخاست كه بگويد 7عقربه ها  از روي 

   . "دروازه ها را باز كن كه وقت ديدن تلويزيون رسيده ! نوكريوال 
چراغ  بجه  شام گذشته بود كه 7يا چهار دقيقه از ساعت كنم سه و  فكر مي
سلولي از جايمان بلند شديم و  خاموش گرديد ، من و دو هم" 1بالك"هاي محوطه 

چراغ هاي . از دريچه گك هاي سلول ، صحن جنوبي بالك را با دقت از نظر گذرانديم 
دريچه گك هاي از . را خاموش كرده بودند " 2 بالك"و"1بالك"زاويه ديوار ميان 

سلول ما قسمت بااليي برج بزرگ مراقبت كه در زاويه جنوب غرب زندان با قد 
  برجشيت دارچراغ هاي . درستي ديده مي شد ه  ب؛كرد  برافراشته خود نمايي مي

جز روشنايي كمرنگ گروپ ه ب.  را هم خاموش كرده بودند "نظام قراول " و مراقبت
يت نبود ، كدام چراغ ؤنهم از دور دست ها قابل رهاي درون سلول هاي زندان ،كه آ

خفاش سياهي با بالهاي سهمناكش . چشم نمي خورد ه ديگر در گوشه و كنار زندان ب
لجثه هفت سر ، چنان پيچيده بود كه تصور تيرگي  ادور اين حيوان عظيمه ، ب

ه در هيوالي خاموشي ك. تداعي مي كرد  و ارواح مردگان را در اذهان وحشتناك گور
جوالن درآمده بود ، عاليم و نشانه هايي از تدارك و آمادگي ه فضاي ظلمتبار زندان ب

آنان همگي ، فشار استخوان شكن . نمود  براي اعدام را در اذهان زندانيان متبادر مي
وضاحت اين . را روي پوست وگوشت پاره پاره خود حس كرده بودند  چنين اوضاع اي

سياه اهريمن مرگ مي ماند كه از فضاي خارج از سلول ها عاليم به صداي بال هاي  
        . گوش مي رسيد ه ب
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  :   تمام زندانيان  در سلول خود منتظر مرگ بودنـد - 6
  

 بي توجه به ضربان -نده اي برروي صفحه مدور ساعت عقربه ها به تندي كش
 به حركت بي مفهوم خود ادامه مي دادند ، و از روي  -مرگ ه قلب اسيران محكوم ب

 گذشته بودند كه 7عقربه ها از روي ساعت . ثانيه ها و دقيقه ها عبور مي نمودند 
من ، . د  آهني دهليز شنيده شة دروازه پنجرةهم خوردن قفل با حلقه صداي ب

تا جايي كه آن حايل لعنتي آونگ شده در عقب .  سلول رفتم ةطرف دروازه برخاسته ب
در آن ساحه .  از سطح جنوبي دهليز انداختم يخشه بشيشه اجازه مي داد ، نظري ب

 - هواي متراكم و دم كرده ، گپ و گفت سربازان را . چشم نمي خورد ه باريك چيزي ب
 از طرف غرب دهليز تا - ه و يا جمله شان فهميده شود بدون آنكه مفهوم كدام كلم

  . پشت  حلبي گك آونگ شده سلول ما مي رساند 
صدا هاي زيادي ازبرخورد چكمه .  پنجره با صداي هول انگيزش باز شد ةدرواز

پيش خود تخمين . هاي سربازان بر روي سمنت هاي سنگ شده دهليز شنيده شد 
سرو صدا  . "شده باشندر چهار اتاق خالي شده داخل  تن سرباز  د20شايد " : كرديم 

جرياناتي كه در اين دهليز بستري براي حركت خود يافته بود . ، يك دم خاموش شد 
چند دقيقه صداي باز شدن دروازه هاي  بعد از. نظر مي رسيد ه ، كامالً اسرار آميز ب

كه به احتياط به درپي آن صداي پاي سربازان . چهار اتاق خالي شده ، شنيده شد 
در چنين فضاي رعب و وحشت كه از .  منعكس گرديد ءطرف زينه مي رفتند ، درفضا

 بر زندان پلچرخي نازل شده بود ، تمام زندانيان اين "خداي زمين وآسمان"جانب 
دهليز از پشت شيشه مراقبت دروازه سلول هايشان ، دهليز را تا آنجايي كه امكان  

نوبت و بدون نوبت در ه ما هم ، هر يك ب.  ترصد مي كردند نظر اندازي ميسر بود ،
را مي پائيديم ، تا  پشت دروازه ايستاده شده ، گوشه هاي سمت چپ و راست دهليز

  . اگرچيزي دستگيرمان شود 
 كه چهار زانو بر روي توشك خود نشسته بود ، با صميميت يك "عبداله جان"

 توخي صاحب اوضاع دگه قسم معلوم ": برادر مرا مخاطب قرار داده چنين گفت 
مه كه براي قره وانه برآمدم ، متوجه شدم كه يگان سرباز يك قسمي ديگه  . ميشه 

آنگاه بكس  . " كنم ءباش كه وضو. فكر مي كنم كدام گپي اس . طرف ما مي ديدن 
كوچك حلبي اشرا از زير چپركت قيوم بيرون كرده ، آنرا در پهلوي توشك خود 
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.  را بيرون آورده برروي آن گذاشت  خودگيه كاالي شست.  باز نمود گذاشت و
را از بين لباسهايش برداشت و بندكش  تنبان اش. انگشتانش به لرزيدن شروع كرد 

چوبي پرنقش و نگاري را كه از سوراخ يك سر آن تار رنگه سندي گره خورده نمايان 
 "بند تنبان"مي خواست يك سر در اثنايي كه . بود ، با شتاب از كنج بكس برداشت 

را به بندكش گره بزند و آنرا از نيفه بسيار دراز آن بگذراند ؛ لرزش انگشتانش مانع  اش
 هيجانات ناشي از رفتن به پاي چوبه دار. چهره اش سرخ شده بود . انجام اين كار شد 

در . د بر اين حالت بي سابقه اش غلبه كر. آهنگ صدايش را دچار ارتعاش ساخته بود 
را بر روي زانويم مي گذاشت ، با صميميت زياد و با آواز  حالي كه تنبان شستگي اش

  : چنين گفت -  طوري كه سه هم سلولي هم  شنيدند -بلند 
ود  اين را بند بيانداز كه من به تشناب بروم و ـت نشـب اگر زحمـ توخي صاح" 

  . "ت كم است  ـ كنم كه وقءوـوض
ندرت ديده و ه خصوص مليت پشتون ، ب با و اقوام كشور  در ميان تمام مليت ه

يا شنيده شده كه مردي در ميان يك جمع ، از مرد بيگانه و يا حتا از خويشاوند و يا 
 كه مردي بود استوار ، با "عبداله جان". قوم خود ، بخواهد كه تنبانش را بند بياندازد 

 اين خواست را از كسي نمي كرد ؛ نزاكت ، بسيار شجاع و مغرور، در حاالت عادي ابداً
كرد شايد  لحظه اي بعد سربازان دروازه  مگر وي كه كامالً غافلگير شده بود و فكر مي

ه ب  ساختن و لباس پاك پوشيدن و سرمه برچشم كشيدن وءرا باز نموده مجال وضو
وي ندهند ، از همين سبب ه جا آوردن حد اقل خصوصيات و مراسم قرباني شدن را ب

خاطري كه ساير رفقاي ما در سلول هاي ديگر زندان با وي محبت و ه همچنان  ب [
؛ مرا با آنكه نماز نمي خواندم و ]  ت بي شايبه نموده او را كمك نموده بودنديصميم

من در حالي كه بر لرزش . از آشنايي ما نگذشته بود ؛ انتخاب كرد هفته و يا بيشتر  دو
كلي فايق آمده بودم ؛ كاري را كه با خلوص ه تانم بنه چندان محسوس و نمايان انگش

من سپرده بود ، با شتاب هر چه تمامتر  انجام دادم و آنرا ه نيت ، يك انسان نجيب ب
  .بر روي بكس اش گذاشتم 

 را از روي بكس لباسهاي شستگي اش. زودي از تشناب برآمد ه  ب"عبداله جان"
،  گرفت ء و وضو ،بعد از آنكه غسل كرد.  و دوباره به تشناب داخل شد  ، برداشتاش

 و بر خود و احساساتش غلبه كرد ؛ از تشناب خارج شد  ،و لباس هاي پاكش را پوشيد
بعد از پايان نماز، برجايش طوري نشست كه دو زانويش . وي با شتاب به نماز ايستاد . 

 -ا انگشتانش ور زانوانش حلقه كرد و بده هر دو دستش را ب. بزير زنخش قرار گرفت 
بخش . حركت درآورد ه را ب   دانه هاي تسبيح اش- كه ارتعاشي در آن ديده نمي شد 
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از . مدتي نگذشت كه اورادش را تمام كرد . سرخي گرائيده بود ه دو طرف رويش ب
انجام اين مراسم  فرحتي برايش دست داد ، توگويي  وزني به سنگيني يك صخره 

  .ته شده باشد  بزرگ از روي دو كتف اش برداش
سكوتي شبيه خاموشي .  و چند دقيقه شب را نشان مي داد 8 ، ساعت

گورستانهاي دور دست در شب هاي تيره و ابرآلود ، سلول ها و دهليز ما را پر كرده 
 با تمركز حواس بر يك نقطه  ،ما همه. هيچ آوازي از هيچ سلولي برنمي خاست . بود 

ستگي و به احتياط در چوك زينه  مقابل اتاق غالم ، صداي پاي سربازان را كه به آه
لرزه ه قيوم كه شالق هراس از مرگ ، وجودش را ب. علي برداشته مي شد ؛ شنيديم 

 اينه ":  گفت - گوش مي رسد ه  توگويي از ته چاه ب-درآورده بود ، با صداي گرفته 
ش داد ، به سرعت از بعداً با فشاري كه بر زانوان لرزان. "سرباز نزديك دروازه ما آمد

تا لحظاتي دروازه سلول ما را كسي باز نكرد . جايش نشست ه عقب دروازه دور شد و ب
  بازمن ، در حالي كه خود  دچار اضطراب و هيجان شديد شده بودم و با ترسي كه. 

مي خواست بر من غلبه كرده خرد و كوچكم بسازد ، در ستيز و كشمكش بودم ، از 
 متوجه موزه ،طرف دروازه سلول رفتم ، و از زير حايل ُكپ شده ه جايم برخاسته ب

ديوار نزديك به دروازه اتاق ما تماس ه چرمي يك سرباز كه كري هر دو چكمه اش ب
باز هم يك سرباز ديگر  با همان . طرف راست  دهليز ديدم ه با شتاب ب. داشت ؛ شدم 

هر دو جالد با پشت .  بود ديوار سلول ما چسپانده موضع گرفتهه شكل پشت اشرا ب
 در تونل باريك زير زميني شهر،  شخصي - توگويي-طوري به ديوار چسپيده بودند 

 "فراري خودش را با ترس و لرز از چنگ پوليس به ديوار نمناك تونل چسپانده ، تا 
 به هنگام عبور از برابرش ، به كدام نقطه بدن و يا لباسش بند نشود و توته هاي "ترن

درستي ه ب. و استخوانش در زير چرخهاي پوالدين آن خرد و خمير نگردد گوشت 
 موضع گرفته اند ، تا غالم علي داخل اتاق  مافهميده شد كه سربازان در دو جناح اتاق

جان ، يا قيوم ، يا كاشفي ، يا صباح الدين و يا كبير را بگيرد و اله شود و نام  عبد
   . "! ار داره  بيا كه قومندان صاحب تره ك"بگويد 

گاهي ايستاده و زماني در عقب شيشه  -  هم سلول چهار-در داخل اتاق ، مـا 
منكه شديداً تحت . گفتيم  و چيزي هاي مي. كرديم  دروازه رفته به دهليز نگاه مي

با آنكه مدت . خود مي انديشيدم ه تأثير وضع عبداله جان قرار گرفته بودم ، كمتر ب
 دولت مزدور "كمه اختصاصي انقالبيامح"توسطه )  ساوو با جمله اعضاي ( حبسم 

له راديو تلويزيون دولت مج رسماً تعيين شده و از طريق رسانه هاي رسمي ، من
هم ، با نوع هراس كشنده و شخصيت خردكن در ستيز  پوشالي اعالم شده بود ، با آن
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. سلول ساخته بودم  و براي غلبه بر آن ، ذهنم را  متوجه دهليز و اوضاع داخل ،بودم 
فهميده نمي توانستم كه  لحظه اي بعد ، چه اتفاق اي . جريان خونم سريع شده بود 

در چنين وضع ، بارها قرار گرفته بودم ؛ حتا يكبار مزه . براي خودم  پيش خواهد شد 
تجربه عجيب آن حالت و چيزهايي .  را هم چشيدم "اعدام ساختگي "زهر سيانايت 

 در شرايط -سلولي هايمان گذشت   برمن و ساير هم"اعدام ساختگي "كه در آن شب 
و اتفاقاتي كه درسال هاي بعدي در زندان )  1362 قوس 2( آن روز ها و آن شب 

ه ميدان عمل بكشانم ، و چطور به من آموخت ، چگونه تجاربم را به  ب- رويداد 
ن آشتي ناپذير  اين دشم- و ترس. زودترين فرصت بر حالت رواني خود مسلط شوم 

  .  را از خود برانم -شخصيت  انقالبي و مبارزاتي 
 كه در ميان امواج حفظ بقاي نسل اش غوطه "عبداله جان"درهمين گيرو دار ، 

 اگر ":  به آهستگي اظهار داشت تا به خودش ،، ور بود بيشتر به پسرش مي انديشيد 
يدا كنند و برايش  بفهمانند كه يك شكلي پسرم را په پايواز هاي شما و يا رفقاي تان ب

  "... به كدام جاي فرار كند كه اينها او را نگيرند 
طرف ه طرف دروازه و زماني به  كه گاهي ب-خاطري كه آن سه هم اتاقيه ب

 مطلبي كه عبداله جان مطرح كرده  با همديگرصحبت مي كردند ، متوجهتشناب رفته
  :ر جوابش گفتم  بود ، نشوند ، حرفش را بريده  به آهستگي د

 كدام گپي نيست تشويش نكن ، جزخانمم كسي ديگر نيست كه به پايوازي "
   ."... او مشكالت زياد دارد ، اينكار از وي ساخته نيست . من بيايد 

ه  كه متيقن شده بود  توفان خوني كه در زندان برپا شده ، ب"عبداله جان"
خواهد برد ، درك كرد كه از دست زودي قايق زندگي شيرين وي را در كام خود فرو 
حرفم را . فكر قيوم افتاد ه  بدفعتاًمن و پايوازم براي پسرش كاري ساخته نيست ، 

 شما چه فكر مي كنيد اگر از قيوم بخواهم كه احوال اعدامم را به ": بريده گفت 
ا دكان دارند ، برساند ، و يا اگر در آنجا كسي ر( ... ) كندهاري هايي كه در سراي 

گويم به   كندهار بگويد كه  اين خبر را به نشاني كه برايش مية نيافت به كدام روند
از آنجايي كه از چشم دوختن جواسيس به كاال و اسباب و اثاثيه  . "خانه ما بدهد

قيمتي و انگشتر و ساعت اعدامي ها ، در هنگام بيرون كردنشان از سلول ، شاهد 
 ، مثل معلم  و وجدان مرده هاي بي عاطفه"ل خورما"، و شماري از اين  عيني بودم

كبير ازحزب اسالمي ، بصير بدروز و امثالهم را در پنجره چپ و در آخرين دقايقي كه 
، با احتياط و  مي كردند ، از نزديك ديده بودم رفقاي ساما را براي اعدام از آنجا بيرون

پول داشته باشي تمام آنها  در صورتي كه ساعت و انگشتر و اگر ":وي گفتم ه  بهآهست
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را به قيوم بدهي و برايش بگويي كه پول هايت را به كسي بدهد كه به كندهار مي رود 
دهد ، بقيه  او پول كرايه رفتن به كندهار را به آن شخص مي. و خبر را مي رساند 

   . "به احتمال زياد اينكار را برايت انجام خواهد داد . پول هايت را خودش مي گيرد 
كه فكر  مثلي.  كه شخص ذكي و تيز هوش بود ، به انديشيدن پرداخت "عبداله جان"

براي او كه در آستانه مرگ قرار داشت ، .  به قيوم اعتماد كند ويا نه  ،مي كرد چه كند
تشويش وي از نرسيدن . خبر دادن اين واقعه به اعضاي فاميلش نهايت مهم بود 

ور خطري كه پسرش را از ناحيه بي خبر ماندن و تص. خبراعدام اش به كندهار بود 
به همين علت از . كرد ، آرامش را از وي گرفته بود  گرفتاري و اعدام پدرش تهديد مي

در چنين حاالت انسان براي بقاي نسل . تمركز فكرش به مرگ ، لحظاتي كاسته شد 
 نمايد اش مي انديشد كه دراساس بقاي خودش را در ادامه حيات اوالدش جستجو مي

ي  مردم از سلطه استعمار و امپرياليزم و ارتجاع و رسيدن به ئو انسان با آرمان به رها. 
 بيشتر به رفقا و ادامه كاري شان در بيرون و داخل -  در چنين لحظات -آزادي واقعي 

هرگاهي كه به اين امر باورمند شود كه راه اش پيگرانه دنبال مي . زندان مي انديشد 
  .سوي مرگ مي شتابد ه ور و آرامش ، بشود ، با غر

سال از عمرعزيزش را دراين جهان زيبا و  32  و يا30سلولي ما كه  هر رو ، همه  ب
كه ( با نوع مسرت زودگذر . پرماجرا سپري كرده بود ؛ سرانجام نظرم را پذيرفت 

ش ، مرگ نابهنگام و به وداع گفتن با زندگي و زيبايي هايه تمركز قواي فكري اشرا ب
 توخي صاحب درست گفتي من پول زياد دارم ، چهار ": ؛ چنين گفت ) برهم زده بود 

 پول هايم را همراه ساعت ندادم]  2[ صد افغاني مي شود ، آنرا دركانتين... هزار و 
دهم ، خدا مهربان است ، دلش بسوزد و خبر را  سيكويم كه قيمتي است برايش مي

   .     "برساند 
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                                             )رتبيل . پ  (                                               م نما ها    آد
  

  در آن شبهاي ظلمتبار زندان
  پلك هايمان ،

   نبود با هم آشنا
  چون گذشته ها 

  بهم نمي پيوستند ،
  كه شاهين سركش خواب را

  دنددر پس ميله هاي مژگان مان  ببن
  تا دمي در چنگ آن بلند پرواز مغرور ،

   بجوالن آئيم و بگريزيم زين دخمه سياه  و سقف خونچكانش ،
  كه جالدانش از هر سقف ،

   نطع اي ساخته بودند از براي آنكه نچكد  خون آزادگان
  بركُنده و زنجيرِ سرد و بسترِ نمناك اسيران

  بلند مان نمي كرد آن بلند پرواز مغرور 
  -اب گريز پا  آن خو-

  زنجيران را مي بريدند سر  در لحظه هاي كه هم
  اين آدم نما هاي كه هم اكنون

  مي نهـند سـر 
  . هاي اشغـالـگـر " يانكـي"بر چكمه ي 

  
  * * *                              

  "!  ننگ و نفرين باد بر شما ، اي دژخيمان ": نگوئيم 
  . نه حيوان كه اين واژگان از براي انسان است ،

  
     * * * * *                           
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  : مرگ ، از دهليز ما ه  نماي از بيرون كشيدن  محكومين ب- 7
  

شكل محاصره )  1362  قوس2 ( در كشتار دسته جمعي و فاجعه عظيم انساني
 -  ، با محاصره اعدامي ها درگذشته" اتاق كنفرانس ها " انتقالش تا دهليز و اعدامي در

،كه درگذشته بعد از خروج محكوم به  داد  اين تفاوت را نشان مي-مين منظور هبه
 "اتاق كنفرانس ها"مرگ از سلول اش ، اعدامي را صرفاً سه سرباز درميان گرفته تا 

دور زنداني قرار گرفته ه همراهي مي كردند ؛ مگر در اين شب  خونبار پنج سرباز  ب
 همراهي مي " اتاق كنفرانسها "ر قرار داده ، تا وي را چون نگيني درحلقه انگشت

جالدان درچوك زينه هاي هرمنزل ، همچنان در پته هاي زينه ، شمار زياد . كردند 
لرزه ه  در حالت آماده باش قرار داشتند كه از ديدن آن ، دل سنگ هم بسر فروخته

 درآن " هااتاق كنفرانس "در دو طرف دهليز اصلي منزل اول كه درب. در مي آمد 
  . موقعيت داشت ، سربازان در دو جناح آن صف بسته بودند 

 به تمام سربازان تيم بيرون كشيدن اعدامي ها از اتاق ها ، تفنگچه كوچكي «
داده شده بود كه آنرا در جيب خود گذاشته بودند ، تا درصورت مقاومت و يا حمله 

   ]* [»اعدامي باالي جالدان ،  وي را با مرمي بزنند 
دقيقه بود كه جالدان  مطابق طرح قبلي ، از اتاق سوم رو 15 و 8 ، يا 8ساعت 

كليد دروازه اتاق سوم با . به شمال ، كار بيرون كشيدن اعدامي ها را شروع كردند 
صداي دلخراش و هول انگيزي ازحلقه دروازه كشيده شد و آغاز كشتار اعدامي هاي 

غالم علي ، كه نگهبان كوته . ل ها رساند گوش زندانيان درون سلوه آن دهليز را ب
 از مدتها قبل زندانيان  و بود ،"1بالك"قفلي هاي دهليز منزل سوم  سمت شرقي 

ش  و باراركـبه  [ شناسايي كرده بود  ت خاصيـيز را با دقـلول هاي آن دهلـتمام س
  وي  يت موقع و  ي ـ زندان زبـ و ح ازمان و تنظيمـ از س تاـبود ؛ ح يار وارد ـبس

  

  
 پاكستان كه در ISIبه نقل قول مستقيم و رويا روي از نثار احمد صاحب منصب ] *[

لين زندان ، وسمت غربي همين بالك ماهها هم سلولي ما بود و با اطالعات و مسئو
   ]. نشست و برخاست داشت

  

                كبير توخـي                  دوم جلـد    خاطـرات زنــدان            
  

236 

 ":دروازه اتاق را باز نمود و به اعدامي گفت ...] درتشكيل مربوطه اش اطالع داشت 
ها  قراري كه بعد] خواسته ["! دان صاحب تره خاسته نفالني نام تو است بيا كه قوم

 زنداني با روحيه قوي با هم سلولي هايش خداحافظي كرده ، به پيشواز ، گفته شد
 در گذشته ؛ "اعدام هاي دسته جمعي"سربازان مزدور، كالً به شيوه . مرگ شتافت 
ز اتاق سوم رو به شمال خارج شد ، خودش را در به مجردي كه زنداني ا. عمل كردند 

خود ه  كه از دو جناح دروازه آن سلول دور خورده ، شكل دايره را ب-ميان چهار سرباز 
را در ميان گرفت و دو سر  توگويي كمربند پوالديني كمپيوتري وي. گرفتند ؛ يافت 

 حركت مي سرتيم جالدان كه در پيش روي اعدامي  .هم وصل شده سرعت به آن ب
 سه و يا چهار پله -روي پته هاي زينه ه  اعدامي را از برابر صف سربازاني كه بكرد  ،

آنگاه از .  در حالت آماده باش ايستاده بودند ، عبور داده به پائين بردند - در ميان 
ميان صف دو طرفه سربازاني كه در دهليز اصلي درحالت آماده باش ايستاده بودند ، 

اتاق كنفرانس "آخر اينها به .  ايستادند "كنفرانس ها"برابر درب اتاق گذشتند و در 
اعضاي كميته مركزي  ( لين بلند پايه حزبوآنجا مسئو.  دلبستگي خاصي داشتند "ها
 و زندان ، همچنان شماري ازباداران روسي شان در لباس  رؤساي باصالحيت خاد و )

كشته در حالت آماده باش حضور كماندو با تعدادي خادي هاي آموزش ديده و كار
با اين دلخوش بودند كه . جالدان در آنجا  اندكي احساس آرامش مي كردند . داشتند 

 كله شخ و تسليم " اشرار"اين اتاق ؛ تداوم استواري و بهم پيوستگي آنان را  در برابر 
  .نا پذير تضمين مي كند 

پنجره آهني بزرگ دهليز  كوچك پنجره را نه ؛ بلكه اصل ةدرچنين شبي ، درواز
ضرورت براي دوباره بستن آن نبود ، زيرا كه كار ها هنوز تازه . مارا باز گذاشته بودند 

 سركشان اين سرزمين حماسه آفرين ،  ايهم سرهاي برافراخته هنوز. آغاز شده بود 
خاطر رهائي مردم و كشور اشغال ه برگردنِ شخ و قامت استوار شان قرار داشت كه ب

 شان ازچنگ متجاوزين تا بن دندان مسلح روس و چنگال مزدوران خلقي ، اي شده
  . پرچمي و خادي آنان ؛ مي انديشيدند 

حالت آماده باش جنگي  ه خاطر حفظ امنيت ، در چهار اتاق اولي به سربازان ب
 سربازان از روي سنگفرش دهليز ما بلند شد ةبار ديگر صداي چكم. قرار گرفته بودند 

ر باز هم ، به همان اتاق قبلي آمدند و زنداني دومي را هم  به همان  شيوه  با اينبا. 
مرگ  سلولي هاي ما ، بعد از اينكه متيقن شدند اهريمن آدمخوار هم. خود بردند 

در . هر كدام به جا هايشان نشستند . دهان باز كرده ، رحم و گذشتي در كار نيست 
را مي بلعيد ، نبايد درعقب  دروازه  انسان هامرگ دهان گشوده و اژدهاي شرايطي كه 
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داد و درون سلول را از  هرگاه جالد دفعتاً حايل را دور مي. سلول ايستاده مي شديم 
پشت شيشه مي ديد ، آنگاه متوجه مي شد كه زنداني  متمرد و سركش درپشت 

  .دروازه سلول ايستاده ، معلوم نبود چه واكنشي در برابر وي نشان مي داد  
سرخي گرائيده و سايه اي از تمسخر نيمه پيدا بر ه  كه رنگش ب"عبداله جان"

توگوئي در . جانب دروازه سلول مي نگريست ه لبانش نشسته بود ، با نگاه حقارتبار ب
انتظار است تا به عوض پاسخ به سوال غالم علي ، بر روي زردش تف بيانـدازد كه به 

  .شمـنان كشورش تن داده است سخـت ننگين بـراي داي چنين وظيفه 
. وي احساس كرد كه وقت كم است بايد گپ دلش را با قيوم در ميان بگذارد 

  : قيوم را مخاطب ساخته  چنين گفت 
در كوته سنگي به ( ... )   قيوم جان يك كاري كو كه خبر اعدامم را به سراي"

. كندهار برساند ( ... )  ركدام دكاندار برسان و برايش بگو كه اين خبر را  به خانه ما د
  ."و يا كدام رونده كندهار را پيدا كن و برايش بگو  كه اين كار را بكند

كه قيوم (  در جريان اداي اين جمله ، باشتاب ، ساعت قيمتي بند دستي اشرا 
ن دست داشته اش و يك يا دو حلقه آر قبا ) مدت ها پيش به آرزوي تصاحب آن بود 

 اين ها را براي نشاني دادم از " : و اضافه كرد  .دست قيوم داده  ب ،انگشترنگين فيروزه
داخل جيب اش برده پول ه متعاقب آن دست ب. "روي آن فاميل ما مرا مي شناسند
  : روي قيوم گذاشت و عالوه كرد  هايش را كه قبالً شمرده بود ، پيش

رونده كندهار بده اين پول را براي . صد افغاني است ...  قيوم جان چهار هزار و "
  . "كه كرايه راه و خرچ رفتنش را به خانه ما كند

قيوم جنايتكار و جاسوس ، ساعت و انگشتر هاي نگين فيروزه عبداله جان را با 
پول هايش فوراً از روي فرش اتاق برداشته درجيبش فرو برد ، و بار ديگر به قرباني 

[ پ هايش را به خانه اش مي رساند بادار روسي خود اطمينان داد كه حتماً نشاني و گ
معلوم نبود كه اين قاتل كه از زندان رها شد ، پول و ساعت و اشياي قيمتي چه تعداد 

   .] [*- ]زندانيان اعدامي را قبل از بيرون كردنشان از سلول ، تصاحب كرده بود ؟
  

  
بعد از . د امريكا زندگي مي كن... قرار معلوم اين جنايتكار هم اكنون در ايالت [*] 

رهائي از زندان من يكبار وي را در اخير قلعة فتح اله خان هنگام عبور ازيك ميداني 
فقط هر ) خودش را در كيش فوالدي پيچانده بود تا اسلحه اش نمايان نگردد ( ديدم 

   ].دو با هم به اصطالح سر شور داده از پهلوي يكديگرگذشتيم 
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باز هم با همان شيوه شكارشانرا .  دباز هم صداي چكمه پاي جالدان شنيده ش
بعد از مدتي . براي بردن به ذبحگاه ، ازسلول سومي رو به جنوب بيرون كشيدند 

درنگ ، يك يا دوتن اعدامي را از اتاق چهارم رو به شمال و متعاقب آن از اتاق  چهارم  
ك سلول و به همين نهج گاهي ي.  دو زنداني را براي اعدام بيرون كردند  ،رو به جنوب

  . مرگ را با خود مي بردند ه زماني سلول مقابلش را مي گشودند و محكوم ب
  

   نگاه اجمالي به روايت داكتر روستار تره كي -8
  :از كشتار دسته جمعي        

  
آقاي داكتر روستار تره كي كه عامدانه جنايتكاران خلق و پرچم را باورمند به 

الي انساني را در وجود جنايات و وطن فروشي اين امر كمونيسم خوانده اين انديشه وا
دفاع برمي خيزد و به ه جنايتكاران مي كوبد ، و در مقابل از بنيادگرايان اسالمي ب

عطاء مي كند و شوينيزم مليت بزرگ پشتون را ورد زبان  طالبان مدال جنبش مردمي
( رف شمال طه قلم اش مي سازد ؛ نيز در همين دهليز و دريكي از اتاقهاي رخ ب

  .زنداني بود  ) " 46 اتاق "برطبق نوشته اش 
 كشتار دسته جمعي را ) "زندان پلچرخي" (آقاي روستار تره كي دركتابش 

   :   نشان داده است  اين طور1362 قوس 2 شب در
دردهليز آواز باز و بسته شدن درب اتاق ها و بيرون شدن محكومين به گوش « 

هللا  اكبر ، مرگ بر دشمنان مردم افغانستان با صالبت فير از دهليز  نعرة ا. مي رسيد 
داخل ه  شب باز شد ، سرباز ب30 و 8اتاق ما ساعت . يك توپ به اتاق ها نفوذ كرد 

 سال تخمين مي 26سن وي در حدود ( ، به دوست ما ، كه دهقان جواني  اتاق آمد
كردن درب ساير اتاقها از لوگر بود ، عباراتي را كه چند لحظه پيشتر حين باز ) شد 
دوست ما ، با درك اصل . شمارا به قومنداني خواسته اند : كرده بود ، تكرار نمود  بيان

قضيه بدون آنكه تغييري در مورال وي واقع شود ، با خونسردي با فشردن دست هر 
يك ازما خدا حافظي كرده و از اين كه هرگاه خطايي از وي سر زده باشد  ، معذرت 

در ] تأكيد از توخي [  شش نفر از سربازاناشك در چشمان ما ، حلقه زد ، . خواست 
. تا در صورتي سرپيچي محكوم از امر بروي ، حمله كنند ، بيرون اتاق منتظر بودند 

[ سربازان دست هاي وي را از عقب ولچك كردند . محكوم را ، در دهليز بردند 
ليز حضور داشتند در چنين  بلكه شمار بيشتري سربازان در ده"شش سرباز"نه
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 ضرور نمي  وي  قبلي   در همان دهليز محل زيست راصورتي  ولچك  كردن اعدامي
 حلبي حايل را از پشت  شيشه دريچه گك دروازه سلول  مثلي كه استاد. دانستند 

دست همسلولي خودش را در دهليز شاهد بوده ه كامالً برداشته بود و ولچك زدن ب
مين امنيت دهليز در آنجا ، أدرحالي كه سه سرباز ديگر به قصد ت] . وخي ت-! است ؟

در فاصله ميان هر اتاق يك سرباز خودشرا بر ديوار دهليز تخته به پشت [ باقيماندند 
 سرباز در دهليز حضور داشتند كه همين ها در واقع 16 و يا 15جمعاً  .چسپانده بود 

اينكه چه تعداد . هده داشتند ليت امنيت دهليز درآن وقت خطير را به عومسئو
كه استاد از خالي شدن آن اتاقها قبل از كشيدن ( درچنين حالت در چهار اتاق اولي 

موضع گرفته بودند ؛ تا ) اعدامي هاي دهليز ما دركتابش ذكري بعمل نياورده است 
 چار تن ] وخي ت-كنون اززبان و يا نوشته كدام زنداني دردهليز ما ؛ چيزي نشينده ام 

 در منزل اول بالك اتاق ديگريديگر  با تشكيل يك حلقه محاصره  محكوم را ، تا 
  »  ... همراهي نمودند

ه بود كه ذكر آن النه بند و بست  محكومين ب"اتاق كنفرانس ها "،"ياتاق ديگر"نام
 هر زنداني كه ة در نوشت)  و خاد در حضور جنايتكاران بزرگ باند خلق و پرچم(مرگ 

   .   الزم مي باشدداد هاي آنزمان را در بالك اول شاهد بوده است ، وقايع و رخ

                                     

  :  ستيز  استواري و غرور ، با سستي و سرافگندگي درهنگام مرگ-9
  

از آن اتاق هم . زنداني بود ) ساما ( در سلول مقابل ما زنده ياد عارف مصور عضو 
مرگ را با ه سلول پهلوي ما را باز كردند و محكوم ب. با خود بردند يك يا دو اعدامي را 

در نوبت بعدي در برابر اتاق مقابل ما توقف كردند و دو يا سه تن اعدامي . خود بردند 
  . را بيرون كشيده با خود بردند 

اين . ما همگي صداي پاي  مرگ را بر روي پله هاي زينه منزل سوم شنيديم 
گور ه مرك را به  چه تمامتر آخرين لحظه هاي زندگي محكوم بصدا با شتابي هر

گمانم در جوپه دهم و يا يازدهم ، چكمه هاي روسي ، پاهاي ه ب. گذشتگان مي سپرد 
معلوم نبود كدام زنداني را از ميان ما . طرف اتاق ما كشاند ه سرعت به مزدوران را ب

دان كه از ترس انتقام مردم صداي برخورد چكمه هاي روسي جال. بيرون خواهند برد 
 و 9عقربه هاي ساعت حدود . ، رنگ از صورتشان پريده بود ، بلند و بلندتر شده رفت 

  . داد ، كه جالدان در برابر دروازه سلول ما توقف كردند   دقيقه  شب را نشان مي15
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معلم زمان لحظه هاي تاريخ سازجنگ آزادي . روز امتحان فرا رسيده بود « 
وقت درنگ و فكركردن براي . بسيار سختگير و نهايت بي رحم بود  ر، بسياربخش كشو

مبارز به زنجير كشيده را كه درظرف كمتراز چند ثانيه مي بايد ازجايش بلند مي شد ؛ 
يا ترسي كه موجب سر افگندگي اش مي شد ، بر وي مستولي مي گرديد و . نمي داد 

يكي .  افتخارمردمي برسرش مي نهاد يا شجاعت ،كه به سويش مي شتافت و تاج  پر
. را دريك مژه برهم زدن مي بايد برلوحه سنگ  تاريخ  مبارزاتي اش ، حك مي كرد 

منهاي مكتبي هاي احزاب و تنظيم هاي اسالمي كه ازقرار گرفتن [ تمام اعدامي ها 
غوث سياه پوش "؛ مثل ... درچنين حالت به شدت مي ترسيدند و مي لرزيدند وبعضاً 

 از حزب اسالمي گلبدين خاين كه چون عياران سياه مي پوشيد و با تبخترگام بر "...
،  در اثنايي كه دروازه سلول براي بلعيدن شان دهان باز مي كرد... ] مي داشت 

 غلبه مي -  دريك لحظه - برهيوالي هول وهراس و وحشتِ مستولي برجسم و جانشان 
ر ، از جايشان بلند مي شدند و با يك كردند و با چستي و چابكي يك جنگجوي دلي

در حاليكه به رقص عضالت درقاب صورت زرد . يك همزنجيران شان وداع مي كردند 
شده جالدان مي نگريستند ، با گام هاي محكم واستوار وسر افراخته وبلند ، از اتاق 

 ازمتن جلد اول خاطرات[ »   سوي جاودانگي قدم بر مي داشتند خارج مي شدند و به
   ] .اين قلم نقل شدهزندان 

صداي بيرون ) در تاريخ زندان پلچرخي ( دريكي از وحشتبارترين شب ها 
ي بود كه تا يمانند ، از دو حلقه دروازه سلول ما ، هول انگيزترين صدا  T كشيدن كليد

جالد كهنه  اين - غالم علي .  سلول غرش كنان باز شد ةدرواز. آن لحظه شنيده بوديم 
 لرزش انگشتان دست چپ اشرا بر روي چوكات آهني دروازه سلول نمي  كه- كار

 هب طرف عبداله جان ، كه چون شيري روه توانست پنهان نمايد ، نگاه سگي اشرا ب
 و با آواز لرزان  ،يكبارگي دوخته رويش باالي دو كنده زانو مغرورانه  نشسته بود ، ب

 دلير با غرور و با آواز بلند و عاري از   مرد"؟   عبداله جان نام تو است": چنين گفت 
 مزدور بدون درنگ ."نام من است!  آن ": لرزش در جواب جالد زبون چنين گفت 

اين جمله كه به هر اعدامي گفته  (  " ! بيا كه ترا قومندان صاحب خواسته ": گفت 
  روس  امپرياليزم سوسيال برخيز و بيا كه باند خلق و پرچم به امر"مي شد ، مفهوم 

، عبداله جان با )  را با خود حمل مي كرد "مي خواهد سرسبزت را از تنت جدا  كند 
 بان كه با ":  چنين گوشزد كرد  دنيچستي از جايش بلند شد و با تحكم  به مزدور

  با او صرفاً بغل كشي و خدا تهطرف قيوم رفه  آنگاه ب ."! رفيقا خدا حافظي كُنم 
شفي و صباح الدين با همان شكل بغل كشي نمود و در اخير  بعداً با كا. حافظي كرد 
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 توخي ": درحاليكه هردو دستش را باز نموده بود ، مرا مخاطب ساخته چنين گفت 
 ":  بعد از بغل كشي  و رو بوسي ، افزود ."صاحب بيا كه با شما هم خدا حافظي كنم

بعداً با همان غرور . "توخي صاحب رفقاي تانه كه ديدي از طرف من بسيار سالم بگو 
و سرِ بلند مزدور فرومايه را با صداي بلند و آميخته با تحكم ، مجدداً مخاطب ساخته 

پسوند اين . اين جمله در فرهنگ ما عجب باري دارد  . " ! پيش شو كه بريم ":  گفت
پيش شو كه بريم نامـرد ، كي ره مي ":جمله معروف هم اكنون در ذهنم متبادر شد 

  .   " يترسان
دو تن از . تاريخ ، عجب نمايشي را بردوش بازيگران خيزش مردم ما گذاشته بود 

زبان و هم فرهنگ ، يكي كم سواد ، ساده ، صادق ،  يك كشور ، از يك واليت ، هم
نشين مردمان عامي ، سرشار از غرور و عزت نفس ،   ، هم" مستعملكاالي "فروشنده 

سرشناش ،  ي تحصيل يافته ، حزبي و رفيق دار،وطن دوست و مسلمان صادق ؛ ديگر
.  شوينيست  خود خواه و ، مغرور و"نام و نشان"نشين و هموند قدرتمندان با  هم

 آن يكي متهم .ميهن   ومردمبه  غرق درپستي و رذالت و بي اعتقاد به آئين انساني و
انانش ؛ در به قتل يك تن ؛ و اين ديگر ، قاتل واقعي صد ها تن ازهموطنان و همزب

برابر هيوالي خوفناك مرگ چسان تبارز كردند ؟ آن يكي براي آزادي كشورش 
 جانسپرد و اين ديگري با پستي و پابوسي و جاسوسي زندگي ننگين وحقارتبارش را

  .خريد و از زندان بادارسوسيال امپرياليست اش  زنده بدر آمد 
 دستگير شدنش تصميم بلي، يك تن از فرزندان دلير مردم كندهار كه قبل از

داشت حزب منفور و جنايتكار گلبدين را ترك گويد ، مانند ده ها هزار زنداني  
   . شتافت دليرانه به پيشگاه مرگ وحشتناكتر از هر وحشتي ؛-آزاديخواه اين مرز و بوم 

دروازه سلول كه بسته شد ، چشمم به جاي خالي اين هم سلول مغرور ، دلير، 
دو هم اتاقي . فرو غلتيد بر سرم اندوهي به سنگيني كوه . د صميمي و مؤدب افتا

با بيرون . ديگرمان ، يعني كاشفي و صباح الدين نيز از اعدام عبداله جان  متأثر شدند 
معلوم نبود در جوپه بعدي . كلي دور نشده بود ه كشيدن محكوم به مرگ ، خطر ب

طرف كدام ما خواهد ه د كرد ، بحينكه غالم علي جالد ، دروازه سلول ما را باز خواه
غالم علي طي سه سال گذشته ، صد ها اعدامي را از سلولش بيرون كشيده ... . ديد 
  كارش پخته شده بود ، به مجردي كه دروازه سلول را باز ميةو آنقدر در كور. بود 

سوي سطح سلول ، و يا سقف و ه طرف كدام زنداني ديگر ، ويا به كرد ، بدون آنكه ب
ش مي ساخت  اطرف چشم اعدامي مي ديد و مخاطبه  براساًوار سلول نگاه كند ، دي

ه ن اين سرزمين دليرمردان و دلير زنان بهاخوا او ديده بود وبه خاصيت آزادي... . 
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منهاي مكتبي هاي اخوان و شمار [ درستي پي برده بود كه هيچكدام شان 
دشان را به گوشه و كنار اتاق و يا در روز هاي اعدام ، خو] جنايتكاران قواي مليشه 

 -سر بلند و استوار ، در مركز ديدش . تشناب و يا زير  سقف آهن پوش قايم نكردند 
طرف ساير ه او از ديدن ب.   چون خنجر درخشان قرار گرفتند -در درون سلول

فقط و فقط با نيش نگاه . شدت  مي هراسيد ه ، ب زندانيان تشنه به خون خودش
  .ش بر چشم محكوم به نيستي ؛ زهر مرگ مي ريخت مارگونه ا

يكي دو تن از ما ، برحس كنجكاوي خود غلبه نتوانسته ، خطر را پذيرا شده ، 
خود را به پشت دروازه سلول رسانديم ، تا ببينيم در دهليز ، پا ها و چكمه ها بيشتر و 

 نگاه كردم ، يا كمتر شده ، زماني كه من از پس آن حلبي حايل ُكپ شده به دهليز
طرف راست دروازه و چكمه سرباز دومي را ه چكمه يك سرباز درحالت آماده باش را ب

طرف چپ دروازه سلول خود ؛ همچنان در دو جناح دروازه سلولي كه رفيق ه ب
رحماني ، نجيم  آزما ، غوث سياه پوش ، طاهر  اسلميار و ميرزا محمد زنداني بودند ؛ 

  . مشاهده كردم 
 يا بيشتر از بيرون  بردن عبداله جان از سلول ما نگذشته بود كه باز  دقيقه15

آواز چكمه هاي جالدان كه در پيشاپيش شان غالم علي گام برميداشت ، از نزديك 
 لحظه هايي كه مرگ با خشم و قهر آندر. پنجره آهني بلند شد و در دهليز پيچيد 

.  بر روي چپركت خود  نشستيم يم ومي غريد ، هر كدام با شتاب به جاي خود برگشت
صداي چكش گونه چكمه هاي سربازان بر سطح رهرو ، هر آن نزديك تر شده مي 

قيوم در حالت سستي و ضعف قرار . و ضربان قلب هايمان را تندتر مي نمود . رفت 
كرد لحظه اي بعد باز هم دروازه سلول ما باز خواهد  گرفته بود ، اين جاسوس فكر مي

 وي را با - بدون توجه به خدمات جاسوسي اش -  بار جالدان بي پاسشد ، و اين 
 اتاق و دوختن نگاه مارگونه جالد ةهريك ما منتظر باز شدن درواز. خود خواهند برد 

در لحظاتي كه ما قرار داشتيم ، صداي پاي مرگ را مي . طرف چشم خود بوديم ه ب
 هم زندگي را مي ديديم كه هم مرگ و. شنيديم كه نزديك و نزديكتر شده مي رفت 

 از برابر سلول ما گذشتند و آنها .طرف خود مي كشاند ه ما را در ميان گرفته هر يك ب
 ةاز عبور آنان از برابر درواز. در برابر سلول آخري مقابل اتاق چايخانه ، توقف كردند 

، نفس سلول ، حالت تشنج ذلتبار قيوم اندكي تغيير كرد ، همچنان صباح الدين جوان 
بار ديگر ، من و كاشفي هر دو از جايمان برخاسته درحالي كه به . راحت كشيد 
صدا تنفس مي كرديم و خطر را رفع شده مي پنداشتيم ، از زير حلبي  آهستگي و بي
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. پشت شيشه دروازه ، ديديم كه سربازان دروازه سلول مقابل چايخانه را باز كردند 
  ... .  و جوان را مخاطب قرار داد "ن  سياهپوشغوث الدي"شنيديم كه غالم علي ، 

  

   دوتن اعدامي در سلول مقابل چايخانه  وضع- 10
  :بر روايت رفيق رحماني        

  
بهتر آن ديدم تا شما ، جريان بيرون كشيدن دو زنداني اعدامي ! خواننده گرانقدر

. د و مبارز بشنويد را ، كه هم اتاقي رفيق رحماني بودند ، از زبان قلم اين رفيق هنرمن
رفيق با خوشي و اشتياق زياد گفت . مين سبب مطلب را با وي در ميان گذاشتم  هبه
    ." دو سه ساعت بعد آنرا برايتان مي فرستم ":

 را در زير ، و بخشي ديگر آنرا در  صفحه توضيحات باهم ة وي اينك بخشي از نوشت
  :يكجا مي خوانيم 

 را در منزل سوم شمالرو به ...  نمبر "كوته قلفي"باز ازعقب غبار خاطره ها «  
سمت شرقي مي بينم ، مداري هاي سياسي روز ،  چه تركيب  نا متجانسي را در آن 

در ظاهر جمعيتي ، ) اسلميار(؛ طاهر ) "ساوو"(اتاق جمع كرده بودند ، من عضوي 
حزب  (و غوث الدين عضو) جمعيت اسالمي(؛ ميرزا محمد عضو ) خلقي(نجيم آزما 

دونفر آخري از جمله اعدامي هاي بودند كه چندي پيش مصاحبه )  اسالمي حكمتيار
شانرا در تلويزيون ديده و شنيده بوديم ، بويژه گپ هاي بلند باالي غوث الدين آن 

خاطرم است كه ادعا كرده بود به دستور ه ، خوب ب  پهلوان اندامياستخوان كالن
دفتر حزبي را كه در طبقه دوم ) ناخته شده آن جاني ش( رهبري حزب گلبدين ، 

تعمير متصل سينما پامير كه در زير آن دكان هاي بنجارگي بود و  مشتريان در آن 
اين انفجار به حدي قدرتمند . سراي مشغول خريد بودند با دينامنت منفجر ساخت 

ي بود كه دكانداران و مشتريان آن سراي را كه بي خيال مشغول خريد و فروش كاال
داستان سر بريدن ها ، پوست از چهره قرباني [مورد ضرورت شان بودند به هوا پراند 

 و انداختن اجساد در چاه ها  توسط اين رذيل -  كه شناخته نشوند- كندن ها 
 سال داشت ، هميشه لباس هاي سياه 28 ، يا 27، او ] جايشه آدمكش ، باشد ب

، در اتاق ، دهليز و حويلي  وان هاخامك دوزي قندهاري مي پوشيد و به سبك پهل
زندان گام بر مي داشت ، توگويي احتياط مي كرد كه زمين زير پايش فروننشيند ، 

ياد ه چهره آن گلبديني سفاك را كه شريك جنايات نابخشودني رهبرش بود هنوز ب
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 كم حرف و بسيارخونسرد "شغوث سياه پو"آن ديگري ميرزا محمد برعكس... . دارم 
خوابيد ، زيرا نفر پنجمي دراتاق هاي چهارنفري سمت  روي زمين ميه ب وبود ، ا

به  شرقي چپركت نداشت ، درآن شباروز تعداد زيادي اعدامي را به بالك اول آورده و
گري جنگ ياين هم نوع د( اتاق هاي سمت شرقي و سمت غربي تقسيم نموده بودند 

ا آنها آشنا مي شديم ، و وقتي آنها را رواني با ما بود ، زيرا درمدتي كه باما بودند ب
براي اعدام مي بردند ، دل ما ماالمال غم ميشد ، و مدت ها نام ، چهره و گپ هاي 
شان از ذهن ما محو نميگرديد ، حاال هركسي كه بودند ، مهم اين بود كه دشمن 

  .) سوگند خورده رژيم مزدور بودند 
ياد نصوار ميكشيد ، يك بقچه گك ميرزا پيراهن و تنبان نخودي مي پوشيد ، ز

  هماًداشت كه اثاث نچندان زيادش را به خود جاي داده بود ، او از شيوكي و تقريب
خاديست تعبيه شده در حزب جمعيت ) طاهر اسلميار ( سن و سال غوث بود ، و اما 

اسالمي ، او با آن رنگ سرخه ، چشم هاي سبز كمرنگ ، موهاي زردگونه ، اندام 
دار و شكمك برآمده اش ، بيشتر شبيه مردم آنطرف درياي آمو بود تا اينطرف استخوان

دريا ، اسلميار حكايتگر و قصه ساز ماهري بود ، او به اساس وظيفه اش همه را 
بدبخت آب در هاون ميكوبيد ( سرگرم ميساخت تا مگر حرف و گپي فرا چنگ آورد ، 

 آن دو ديگر هم محكوم به اعدام بودند حسابش معلوم بود ،) آزما ( به اين معنا كه ) 
زنداني ها « ، و من فهميده بودم كه چه منظور دارد و حدس زده بودم كه گژدم است 

شكل ه در دوران تحقيق با تجربه دريافته بودند كه گهي عناصر ناباب ، خادي ها ب
مي بردند ، زنداني به اتاق ها فرستاده ميشدند ، زنداني ها وقتي به رمز و راز آنها پي 

را گژدم مي ناميدند ، و در فرصت مناسب وي را به ديگرها هم معرفي ] آنان [ وي 
و در دوران ) برهان الدين خان رباني ( اسلميار بعد از زندان درحكومت » مي نمودند 

زمامداري چور و چپاول و راكت جنگي هاي جهادي مدتي معين وزارت پالن بود ، و 
يست هاي قلم ُكش ، در يكي از وب سايت هاي مربوط به اكنون مانند ديگر خاد

 مينمايد ، حاال شده "تحليل و ارزيابي"] گويا [ پرچمي ها اوضاع سياسي كشور را 
كه دركدام بخش وزارت مخابرات رئيس بود ) نجيم آزما (!!  ؟"پژوهشگر سياسي"

دموكراتيك حزب ( جناح به اصطالح  كه هردو آنچه جنايت ، خيانت و وطنفروشي را
مرتكب شده بودند بدوش پرچمي ها مي انداخت و شباروز دهها بار تفو و لعنت ! ) ؟

  .... فرستاد  ور آباء و اجداد اشراف زاده هاي پرچمي ميـبه گ
، آن شب هول انگيز ) 1362 قوس 2شب ( ذهن از وراي غبار سالها ، آن شب را 

 اجازه تماشاي تلويزيون را ندادند ، ماه و آدمخوار را برايم تداعي مينمايد ، آنشب ب
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اتاق ها همانگونه قفل ماند ، ساعت به گمانم هفت بود كه تمام چراغ هاي محوطه 
دانستيم وضع ازچه قرار  بالك ، برج هاي مراقبت و نظام قراول خاموش گرديد ، مي

دانستيم كه  است ، زيرا ماهيت ضدمردمي حزب آدمكُشان براي ما روشن بود ، مي
ني را در دل شب و ظلمت تمام براي اعدام مي بردند ، گپ درآن زندان پت نمي كسا

  . ماند 
شب هراس چون موريانه قلب آن دو همسلول را مي جويد ، ميرزا خاموش  آن

بود ، مگر ترس از مردمك چشمانش هويدا بود ، و غوث الدين پهلوان شبيه مگس بند 
ا در تقال بود ، او سراسيمه چند بلست مانده در تار هاي عنكبوت وحشت ، نا شكيب

چه گپ اس ": جاي خالي اتاق را گز و پل ميكرد و ترسيده از هر يك سوال مينمود 
آزما (   فكر ميكنم " چرا چراغ هاره گُل كدن ؟ " ، " خيرت خو اس ؟" ، "بيادرها ؟

لم ، چيزي نيس نترس ، مثل كه بري تالشي ميايند ، اگه كدام ق": به جوابش گفت ) 
   . "كاغذ يا سند مهمي داري پت كو 

كه  غالم علي پهره دار دهليز ، اتاق را باز نموده   شب بود10ساعت ه نزديك ب
غوث الدين كيس ؟ پهلوان باشنيدن نامش مثل دانه اسپند روي آتش به هوا : پرسيد 

 وارخطا نشو بيادر ، تره ده آمريت: پريد ، غالم علي او را مخاطب ساخته گفت 
سياسي خاستن ، ميري و زود پس ميايي ، كدام گپي نيس ، غوث الدين را كه از 

 واي خدا ، واي ":  همان اول شب ترس مثل موش وحشت زده ساخته بود ، فرياد زد
 و واي ، واي ميكرد ، او آنقدر دستپاچه شده بود كه چپلك هاي "اهللا ، واي رسول 

بود ، اگر صد كارد ميخورد يك قطره خودرا نمي يافت ، رنگش مثل گج سفيد شده 
 . ...لباس اشرا تر نموده خون از آن هيكل پهلوان نما نمي چكيد ، متوجه شديم  

رون كشيد به يقين فعالين خاد يا اعضاي ديگر در يرا از اتاق ب وقتي غالم علي او
اي دهليز كمين گرفته بودند تا زنداني محكوم به اعدام را با خود ببرند ، ما ضجه ه

 " و "يا چهاريار"هليز مي شنيديم كه دلگير و فرياد هاي گريه آلود وي را از انتهاي د
  ... .هسته تر شد آتا اينكه آوازش آهسته و .  ميگفت "اهللا واكبر 

حدود يكساعت بعد نوبت ميرزا محمد رسيد ، او ازهمان لحظه كه غوث را بردند 
شناب كه در داخل اتاق بود ، رفت تا سرنوشت خودرا فهميده بود ، خونسردانه به ت

رسم شهيد شدن را بجا نمايد ، غسل كرد ، لباس پاك پوشيد ، به چشمان هراس 
آلودش سرمه كشيد و به قرائت سوره ياسين پرداخت ، ولي ترس از مرگ قلبش را در 
چنگال خويش ميفشرد ، با وجود اينكه خود را جسور و خونسرد نشان ميداد ، ما 

ه كلي خشك شده بود ، به  كه چقدر ترسيده است ، زيرا آب وجودش بميدانستيم
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گري يدفعات براي نوشيدن آب به تشناب رفت ، آنجا آب مي نوشيد و گيالس پرآب د
را هم با خود آورده كنار بسترش ميگذاشت ، اما وقتي تشنگي ناشي از وحشت 

ب طرف تشناب گلويش را ميفشرد گيالس پرآب كنارش را فراموش كرده با شتا
وي تمركز افكارش را . ميرفت تا رفع تشنگي نمايد ، اين عمل چندين بار تكرار شد 

سوز ، با دقت  و ما در يك سكوت زجر دهنده و روان. كلي از دست داده بود ه ب
، وقتي سروكله غالم علي پيدا شد تا وي را با خود ببرد ، او ... خاصي ناظر بوديم 

خاطر خدا حافظي باز ه كيده و به هم چسپيده اش را ببدون سروصدا لب هاي خش
ه نموده با هر كدام دست داده بخشش خواسته ، با تأني چپلك هايش را پوشيده ب

  . طرف سرنوشت معلوم خود رفت 
درآن شب سياه كه در و ديوار زندان بوي خون ميداد ، تا سحر به چشم كسي 

  ]3[»  .  ضع به همين منوال بود گرهم ويخواب نيامد ، ميدانستم در اتاق هاي د
  

  ) خلقي (   مروري گذرا بر ديد يكتن از جنايتكاران -11
  ) :پرچمي ( بر اعدام حقارتبار يك جنايتكار         

  
و حال توجه خوانندگان را به كتاب يك تن از قاتلين مردم افغانستان ، يعني 

دموكراتيك خلق  نگاهي به تاريخ حزب "عبدالقدوس غوربندي ، تحت عنوان 
، در زير جلب ) احد رهنورد( رابطه با موضوع  ؛ در105 و 104ات ـ صفح"افغانستان 
  :مي نمايم 

يك از زندانيان صاحب امتياز ، آقاي رهنورد منشي كميته واليتي و اليت  ... « 
و هر زمان . رهنورد تمام آالت سپورتي بالك اول را در اختيار خود داشت : بلخ بود 
 از زندان خارج شود  و بمالقات دوستان و اوالد هاي خود خواست مي توانستكه مي 

ويديو كست هاي . اتاق او در داخل زندان شباهت  به يك سالون آرايش داشت . برود 
؛ لخواهش با حسادت زندانياني كه گوناگون تلويزيون و كست هاي خواننده هاي د

 بود كه رزاق عريف به امر و دستور  اكثرا ديده شده.  آب شان قطع بود مي گشت احت
جرم اين آقا زاده  . داد  رهنورد ، امور بالك هاي اول و دوم و شكنجه ها را سازمان مي

قتل يك عضو كميته واليتي بلخ  بنام گوهري بود كه در زير شكنجه رهنورد  از بين 
  .شد   از قضا كه قتل در محضر عام صورت گرفته بود كتمان نمي. رفته بود 
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گناه مظلوم گوهري اين بود  كه جسارت كرده در مقابل رهنورد  حرافي كرده 
دستياري ه ولي رهنورد كه نظر دوم را قبول نداشت ب. مخالف نظر  او واقع شده بود

داخل بوجي در صحن حويلي ه باندش او را بقتل رسانيده و ، قطعه قطعه كرده و ب
 خانواده گوهري كه از متنفذين بلخ  و اما. كميته واليتي بلخ زير خاك كرده بود 

 با كارمل شناخت قبلي داشت ، خون او پنهان  نماند كايش كه شغل تجارت داشتكا
و جسدش را از زيرخاك كشيدندو با پافشاري مشاورين ظاهراً به زندان پلچرخي 

 و اعضاي نايتكارانه  دست اشخاص عالي رتبهچون دركتمان اين قتل ج. فرستادند 
سياسي شامل بود ، ميكوشيدند تا رهنورد را راضي و اميد وار نگاهدارند تا در بوروي 

كلي دفن ه اما براي اينكه راز ب. جريان تحقيق پرده از راز نهفته جنايتكاران بر ندارد 
گردد رهنورد را غافل گير آورده و در پرتگاه پليگونهاي جهنمي پلچرخي زير خاك 

.  با آرزو آمال كشور را در آن كشتارگاه نيست كردند همچنانيكه صد ها انسان . كردند
رهنورد حينيكه شبانگاه چشم بسته به كشتارگاه انتقال داده مي شد به شدت فرياد 

او . با كشتن من  گناهان تان  پنهان نمي شود ! نامرد ها :  مي كشيد و ميگفت 
. ه نجاتش نمي شتابد چرا بمستقيماً نور احمد نور را نام ميگرفت و فرياد ميكشيد كه 

 ... «.  
 اگر اجازه  داشته باشم كه يك حزب  سر اقتدار و حاكم در يك كشور را به يك 

  : ماشين تشبيه نمايم  خواهم نوشت 
مكانيزم ساختمان هر ماشين ، بر مبناي قواعد انجنيري و تخنيكي طوري عيار و 

ده شدن اهداف ديگر ، هرگاه تيار شده كه در جريان توليد و يا كاركرد به منظور برآور
گونه اي از ميان برود ، آن ماشين ، ه  و يا ب ، و يا بشكند ،يك پرزه آن ساييده شود

همانگونه كه انسان  لنگ نمي تواند براي . معيوب است . ديگر ماشين سالمي نيست 
لنگ لنگان طي طريق مي كند و كار و ) و بنابرضرورت ( بناچار ؛هميشه در جا زند 

ماشين هم از حركت باز نمي ماند ، دانه و . ش را با همان پاي لنگ انجام مي دهد بار
ظف آن ماشين وفرد م... . ، سرانجام توليد مي كند و  دندانه اش مي رود و مي چرخد

جايش پرزه جديدي ه كه آنرا زير نظر دارد ، يا آن پرزه معيوب را ترميم مي كند و يا ب
پرزه مهم و حساس كارآيي بيشتر در توليد داشته باشد ، هر قدر آن . نصب مي نمايد 

 ماشين سكتگي وارد نموده به آن ورمالهمان نسبت معيوب بودنش به حركت نه ب
و در نهايت ، ماشين از حركت باز ميماند ، و توليد . كند  صدمه و خساره وارد مي

 كه در -يك دكمه ماشين ذبح  حيوانات كه با فشار : گونه مثال ه ب. گردد  متوقف مي
 سر هزاران گاو و يا گوسفند را - بخشي از بكس كمپيوتري آن ماشين نصب گرديده 
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و حاال در چنين ماشيني كه ميتوان حزب . در يك لحظه از بدنشان جدا مي نمايد 
اين تز به نسبت هاي [  مي باشد "حزب دموكراتيك خلق"اش ناميد و آن حزب 

حال تمامي احزاب جنايتكار ، غارتگر ، مزدور و متفاوت و درجه هاي مختلف شامل 
 -جمعيت اسالمي رباني " ؛ "حزب اسالمي گلبدين" از جمله  ،مردم و كشوره خاين ب

...  و  دوستم"جنبش ملي" و  مجدديباند سياف و؛  "حزب وحدت" ؛"شوراي نظاري
رزه هايي مثابه  په ، ب) خلق و پرچم ( تمام اعضاي هر دو فركسيون ] شده مي تواند 

بكس حاوي كمپيوتر كه سويچ .  نقش داشتند - دولت مزدور -در تشكل آن ماشين 
 و پشتوانه " بيروي سياسي" و"كميته مركزي"به آن وصل بود ، در واقع همان 

ماشين  (در چنين ماشيني .   بود [*]" شوراي عالي انقالبي"توانمند حفاظتي آن 
ده ، هر پرزه و پيچ ، هر واشل و موره ، هر هر چرخ و دن) ذبح انسانهاي آزاديخواه

  تسمه و رابر ؛ حتا رنگ و روغن ؛  همه و همه اجزاي درهم تنيده و بهم پيچيده يك
مثابه مكانيزم تمام عيار ه متشكل ، ب جمع  متشكل را مي ساختند ، كه چنين جمع 

يخواه اين سرزمين حركت  افتاده ، با تيغ تيز و برنده اش سر ده ها هزار  انسان آزاده ب
و سر ده ها هزار تن ديگر را در جبهات . در ذبحگاه پلچرخي از تنش جدا كرد  را

  .جايش ه و اينكه ديگر چه ها كرد ، باشد ب. باد هوا داد ه جنگ ب
 چه در دوران حاكميت خلقي هاي وحشي ، چه در دوران -تيغ اين ماشين 

  ا هزار انسان مظلوم اين سرزمين راكارمل محيل و وطنفروش و نجيب جالد ، سر ده ه
  

  
 دهنده  جنايات "مشروعيت"، اين نهاد به اصطالح "شوراي انقالبي"در مورد [*] 

ده ها هزار انسان : شوروي و مزدورانش در افغانستان بايد مختصراً اشاره كرد كه 
غير آزاديخواه اين مرز و بوم كه بر عليه تجاوز شوروي رزميدند و به زير شكنجه هاي 

 خاين و خود كشيده شدند ؛ سر انجام تمام اعضايي هاي شرف باخته قابل باور خاد
نه تنها پاي .  پاي حكم اعدام آنان با بي رحمي امضاء نمودند "...شورا " اين فروختة

يل شده با ـاوالت و قرار داد هايي اسارتبار و تحمـاين اعدام ها ؛ بلكه پاي تمام مق
روش ميهن صحه گذاشتند ، از همين سبب اعضاي وطن ـشوروي و اقمارش ، و ف

 تا گوش و گلو ش و امثال  اعظم سيستاني  مثل"...شورا "فروش و خاين به مردم اين 
بايد بيشتر به افشاء گري بي در خون ده ها هزار آزاديخواه اين سر زمين غرق بوده ؛ و 

  .  ] پرداخت"...  شورا "  اعضاي آن ة سايررحمان
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، ...  و... و در بريدن سر انسان ؛  هر پرزه و دنده و تسمه و. ن جدا كرده است از تن شا
  . چه حساس و مهم ، و چه جنبي و كم اهميت سهيم  بوده اند 

و حال مي بينيم كه يك تن از همين پرزه هاي بس مهم و حساس در همچون 
ن حزب غوربندي عضو كميته مركزي همي( ماشين آغشته به خون مردم مظلوم ما 

 خطاب مي "مظلوم"را ) گوهري(  يك اجنت روس  ،با بي وجداني و بيشرمي) منفور 
.  مي نامد " ظالم " و " قاتل"را ) احد رهنورد(نمايد و يك وطن فروش و خاين ديگر 

در )  قوس2( وجدان فروخته جنايتكار كه خود در همان شب تاريخي براي اين
جنايتكارش ؛ وطن فروش ون ساير رفقاي  ودر منزل دوم سمت شرقي ، چو"1بالك"
خون ه  پرزه مهم و آلوده ب120مثل شرعي جوزجاني ، فقير محمد فقيري ، جليلي و ( 

 تن انسان 372حضور داشتند ، كشتار دسته جمعي ) ده ها هزار مردم اين سر زمين 
ي خاطر آزادي مردم و كشورشان بر ضد قواي تجاوزگر سوسيال امپرياليزم شوروه كه ب

به همين سبب از چنين فاجعه انساني  كه . رزميده بودند ، هيچ گونه اهميتي نداشت 
خبر آن قلب صد ها مليون انسان شريف را در سراسر جهان تكان داد ؛ حتا حرفي هم 

  .  ننوشته است -  در سراسر كتابش -
 رباني  مثل و خاينين ملي ؛همانطوري كه پرچمي ها و ساير جنايتكاران سياسي

  وحدت"حزب" احمد شاه مسعود و شوراي نظارش ؛ مثل مزاري محقق و خليلي و ،
و يارمحمد وخاد به ارث رسيده   ؛ مثل فهيم و قانوني و عبداله عبداله و معلم عطاانش

؛ همواره  كوشيده اند ، تا تاريخ ...  و  اش"جنبش ملي" مثل رشيد دوستم و شان ؛
. ريف نمايند حو خواسته هاي ضد مردمي شان ت پيش را بروفق مرام و منافع هسه ده

خواسته اند  دست كمي ه خلقي هاي جنايتكار نيز به چنين كاري مبادرت ورزيده ، ن
  .  از ساير همگنان خاين شان داشته باشند 

، مثال ) غوربندي(از نظيف اهللا نهضت خلقي كه بگذريم ، رفيق جنايتكارش 
نگي اعدام رهنورد را عامدانه و از روي وي چگو. ريف مي باشد حبرجسته چنين ت

حال به اصل واقعيت مسئله در . دشمني هاي درون حزبي به غلط بازتاب داده است 
  : توجه كنيد " ... -12 "زير عنوان
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  : پايان زندگي خفتبار يك وطن فروش - 12   
  

بعد از سر بازان مزدور كه ماهيتاً وظيفه جالدان را در زندان اجرا مي كردند ، 
 و ميرزا محمد از آن سلول ، طول دهليز را " سياه پوش "بيرون كشيدن  غوث الدين 

در عقب آنان شمار زيادي سربازان ، آالت و اسبابي را كه در . پيموده پائين رفتند 
چهار اتاق اولي جابجا كرده بودند ، دوباره با خود بردند ، و پنجره آهني دهليز را 

 هم گذشت ، ديگر از - از وقفه ها بين بيرون كشيدن دو اعدامي بيشتر-مدتي. بستند 
پايان رسيد ، سربازان ه كار انتقال اعدامي ها كه در منزل سوم ب. آنها خبري نشد 

مرگ را ه رفته كار انتقال محكومين ب) همين سمت ( شامل اين تيم  در منزل دوم 
احد (  سمت شدند كه در پي آن متوجه سلول هاي منزل اول همين. آغاز كردند 

بعد از آنكه اعدامي هاي .  بودند " مهمان"و دو رفيق اش در آن جا گويا ) رهنورد
 بردند ، دروازه " اتاق كنفرانس ها "منزل اول سمت شرقي را براي بند و بست ، به 

  .  زندان را باز كردند "مهمانان"سلول 
به شمول اين ( دهليز ما بعد از اين كشتار دسته جمعي كه تعدادي از زندانيان 

يك تن از هم سلولي را به سمت غربي منزل دوم همين بالك انتقال دادند ، ) قلم 
 ISIكه عضو كاركشته )  نثاراحمد  ( در اتاق رخ به شمال همين دهليز ماي سابقها

؛ برخي مطالب را پاكستان بود و با اطالعات زندان در ارتباط نيمه علني قرار داشت 
خصوص با چهار بلين زندان و اطالعات مي شنيد آنرا در بين سلول ، ون مسئوكه از زبا

به گفته وي در .  در ميان مي گذاشت -شمول اين قلم ه  ب-يا پنج  تن چپ انقالبي 
  : زير توجه كنيم  

دروازه اتاق رهنورد ) "شمس الدين " ( "1بالك"ده همي وقت كه قومندان «  
كه تا [ رهنورد . "نورد صاحب شما را قومنداني خاسته ره": را باز كرد ، به اوگفت 

آن وقت  باور نمي كرد كه نوبت خودش هم مي رسد و باداران  روسي اش ؛ حتا به 
؛ ]  ت-سپرده ترين مزدورانش بوده ، ترحمي نخواهند كرد  وي هم كه از زمره سر

به شمس مثل روز ها و ماه هاي پيش . تكان خورد و رنگش از شدت ترس زرد شد 
شمس الدين .  "!برو به رفيق عريف بگو كه خودش اينجا بيايد  "  :الدين امر كرد كه

 بان اي گپ هايته بخي بخي كه بريم ، قومندان صاحب عمومي اينجه " : گفت
 كه با -رهنورد از جمله حقارتبار شمس الدين پنجشيري   [ "! نميايه، بخي  زود شو 
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 تجاوز راي درك كرد كه زمان مصرف اش ب- ود خشم زياد وي را مخاطب ساخته ب
او از جايش شور  ] ت- پايان رسيده ، به مقاومت بي نتيجه پرداخته گران روسي ب

 اتاق "لين امور مربوطه كه درووئبه مس [گها و دِسربازها از نا آمدن او به اُ. نخورد 
 [ " صاحبمدير"شمس الدين و . خبر مي دادند ]  ت –  حضور داشتند"كنفرانس ها

 جالدان مشهور سمت غربي  سربازان خاد ومدير حـامـد چشم آبي يك تن از
 محكم گرفتند ، تا به زور اوره  از  ره  دست انداختند و دو بازوي او] ت – "1بالك"

چند سرباز ديگر هم او را .   رهنورد نمي خواست كه برود،اتاقش به دهليز ببرند 
وقتي كه . لچك زدند ، تا ديگر دست اندازي نكند دستش اه محاصره كردند و بازور ب

  يا سه دفعه ، با صداي بلندچند سرباز او را كش كرده از اتاق بيرون كردند ، دو و
شعارش را كه در فضاي دهليز تكرار مي كرد ؛ حتا  [ "!  مرگ بر ببرك كارمل "گفت 

ك به اتاق جانب شمال منزل سوم شرقي و غربي نزديه زندانيان اتاق هاي رخ ب
به شمس الدين امر شد كه در همين دهليز در  ] .  ت– نگهبانان نيز شنيده بودند

در نزديكي  ]  ت- اين مزدور قواي نمبر چهلم روس[ شمس الدين . سرش فير كند 
 فير را  صداي[ دو مرمي  به سر رهنورد فير كرد   يك ،همين پنجره دهليز منزل

  رهنورد بر زمين افتيد] . شرقي بوديم ، شنيديم ماهم كه در اتاق آخري منزل سوم 
«  : نثار احمد در پايان  سخنش با خنده اضافه كرد. » مرده شه بر روي تذكره بردند 

 ديدم كه خون كثيف رهنورد را سرباز روز  كه مره قومنداني پائين خاستصبح همان 
   .»ها با آب چايجوش داغ  از روي سنگ دهليز مي شويند 

  
تا مدتي كه وي در اتاق ) قل زبان گفتاري از نثار احمد پاكستاني به مفهوم  ن ([

ما مي بود ، مطلبي را كه افشاء مي كرد ،  بعداً عين همان مطلب را از زبان همكاران 
مخفي اطالعات و يا باشي باز محمد خادي و يا برادر خادي اش  كه او هم زنداني بود 

  }س مربع ها ازاين قلم مي باشدتبصره بين قو{ ] .، مي شنيديم ؛
  : خلقي ها مي گفتند 

  و محمود بريالي  ،   دستگير پنجشيري) كشتار دسته جمعي  ( در آن شب« 
 "وبين با صالحيت پرچمي ها و مشاورين روسي درسلين و منو با ساير مسئوكشتمند ،

  .»    حضور داشتند  "اتاق كنفرانس ها 
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                                                                                 )رتبيل . پ (                   زمانهةدور

  
 !دژخيم 

  بگذار كه  قطره هاي  خون ياران را
  با خنجر تيز مژگان  ،  

   - از  جدار سنگفرش دهليز سرد و نمناك زندان -بردارم 
   چسان شاهد آن مي توانم شد 

  ايتاندر زير نعل چكمه ه
  رنگ خون ِ الله گونِ  هم زنجيران 

   سنگ ، هم گون شودلِباُگ
  كس خون را نبيند ، تا بخوابد خون  « و 

 ولي هر قطره خون چشم بيدارست 

  ( * )»    كه بيند روي دژخيم غافل را 
* * *                

  چرا من با  مژه  هايم
  اين قطره هاي بيدار را

  در نكشم  چوسرمه
  هراسانم  بر چشمان 

  كه  الله گون ، خونِ  ياران  
  -زنجيران    خون هم-

  "دژخيم غافل را "با چشمان من ، ببينند روي 
  در آنروزي كه موجه هاي انتقام ، بهم بپيوندند

             .كوهه و كوهواره و كوه شوند ، آن موجه ها
  و بركنند هرآنچه پيل پايه است و سقف 

  كه در زير آن ، 
  اي وحشي خون آشام ه"يانكي"

  هر شبه ، هم بستر مي شوند ، 
  با همسرِ دژخيمان 
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  همان  دژخيماني كه  با چرخش زمان ؛
  !دوري زده اند بدينسان 

    * * * *                  
  . نقل شده است" خون هرگز نمي خوابد "از شعر بلند ژاله اصفهاني تحت نام    -(*) 

----------  
  

   كشتار دسته جمعيةدر بار ؛چند  اشاره به نكاتي -13
  : خورشيدي  1362 قوس 2  در شب ) تن زنداني372 (       

  
، كالً دو تيم ، امنيت دهليز هاي سمت غربي و شرقي را 1362 قوس 2در شب 

 مشتمل بر هرتيم ، تقريباً. در هنگام بيرون كشيدن زندانيان براي اعدام ؛ گرفته بودند 
نها زير قومانده يك تن قرار داشتند كه به آهستگي و بي صدا اي.  سرباز بود 22 تا 20

يعني هر كدام در دو جناح ( وارد يكي از دهليزها مي شدند و موضع مي گرفتند 
نگهبان همان دهليز كه ) . دروازه سلول ها  خود را  تخته به پشت مي چسپاندند 

داشت ، در هنگام  اميشناخت قطعي از زندانيان آن دهليز و بطور اخص از زنداني اعد
 – يا و13بيرون كشيدن اعدامي در پيشاپيش چهار و يا پنج سرباز قرار گرفته از برابر 

 چلپاسه چسپيده بودند ، عبور نموده ،   سرباز كه در دو جناح  ديوارسلول ها مانند14
كه نام تو است بيا  ... "دروازه اتاق را باز مي كرد و زنداني را مخاطب ساخته مي گفت 

   ."  !تره قومندان صاحب خاسته
و . را در سمت غربي شروع كردند    سرباز ، كار امنيتي شان22 -  20يك تيم 

مرگ ه تيم دومي با همان تعداد در سمت شرقي  به بيرون كشيدن محكومين ب
سربازاني كه از دهن دروازه پنجره آهني منزل سوم و پله هاي زينه هر سه . پرداختند 

ره آهني دهليز منزل اول در حالت آماده باش قرار گرفته بودند ؛ دو بخش منزل تا پنج
زمان در سمت غربي و شرقي ، چون حلقه هاي  دادند ، كه هم جداگانه را تشكيل مي

 .مرگ را گرفته بودند  ه زنجير  بهم  پيوسته ، امنيت زندانيان محكوم ب

ربي و شرقي زندان بيرون كشيدن اعدامي ها در يك زمان معين از دو سمت غ
 شب  توسط دو تيم آغاز 8 و يا چند دقيقه بعد تراز ساعت 8چند دقيقه  پيش از 

و با بيرون كشيدن . كار انتقال براي كشتار از منزل سوم هر دو سمت آغاز شد . گشت 
كه گفته شد  تا ساعت يك و ... اعدامي هاي منزل اول هر دو سمت ، انجام پذيرفت 
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زماني كه ما را به سمت غربي انتقال  [ .نيمه شب ادامه يافت ) 1  /40(چهل دقيقه  
دادند ، شبي از چگونگي بيرون كردن اعدامي ها در سمت شرقي صحبت به ميان آمد 

ه دقيقاً ب ] .، مدير جان محمد  وضع سمت غربي را  در آن شب برايم تشريح نمود 
 در اتاق خود صداي فير دو خاطرم نمانده ، چه وقت شب بود كه ما چهار تن زنداني

  ) .هر دو مرمي بر جمجمه رهنورد جاي گرفت (  منزل اول ؛ شنيديم ازمرمي را 
 پنجره دهليز مارا باز  كه غالم علي دروازه كه چه ساعت شب بودبه ياد ندارم

كند و قره وانه آورده شده را به اتاق  دروازه سلول ها را باز كه  گفت نوكريوالبهكرد ، و
نظر مي ه زماني كه دروازه ها باز شد ، زندانيان همگي ماتمزده ب . سيم تمايدها تق

شماري از زندانيان سمت جنوب . كسي رغبت به صرف غذا نشان نمي داد  . رسيدند
به اتاق مقابل كه در آن عارف جان هم  من .دهليز به اتاق هاي مقابل داخل شدند 

نظر مي ه ايش بسيار وحشت زده بهم اتاقي ه. زنداني بود داخل شدم ) مصور(
خواست اصلي . خود وي همچنان دچار ناراحتي غير قابل وصف شده بود . رسيدند 

كه ) سمت شمالي(من و ساير زندانيان سمت جنوبي از رفتن به اتاق هاي  مقابل 
درستي ديده مي شد ، ه ميدان بالك و دروازه بزرگ خروجي و دخولي از آن اتاق ها  ب

 نظري به صحن بالك بياندازيم و از فشاري كه كنجكاوي برما وارد كرده بود اين بود تا
ه كه جواني بود احساساتي ، پرمهر و مؤدب ، ب) مصور(عارف جان . ، رها شويم 

رنگ  پوستش كه گندمي تيره بود به . مجردي كه مرا ديد سرش را پيهم تكان داد 
 توخي صاحب گمشكو ": گفت گلوي گرفته اش را باز كرده .زردي گرائيده بود 

 خودم ، حساب ]من[ه خودم ، م  را  نفر371من دست داده تا ه گمشكو حالت ضعف ب
انديوال هاي اتاق وضع شان خوب  . ] توانم[تانم  ، ديگر نمي ]توانستم[تانستم گرفته 
هر كدام تا چند اعدامي را شمار . ] نتوانستند[تن نتانساينها  ايستاده شده . نيست 

ه  تا بهجاي خود دراز كشيدن ؛ مگر مه  بي حال  ب  ، بعد از آن رفتن]كردند [كدن
مي خواست گريه كند . " ما را بردن به كشتن   نفر371  ببين دمحال حساب ك

من از . در زير دريچه گك نشست .  ساختم اش گونه اي آرامه رويش را بوسيدم وب
متوجه شدم كه . بيرون نگاه كردم ميله هاي دريچه گك  با دو دست محكم گرفته به 

 كه از برابر دو پته زينه متصل به دروازه -چراغ هاي كم نور دو طرف سرك باريك 
  همان خط را  -  شروع و به دروازه بزرگ خروجي بالك ختم مي شد " 1 بالك"تعمير

در دو طرف همان سرك باريك دو صف از سربازان  در حالت . روشن ساخته بودند 
 ةطرف دروازه  يك اعدامي را ب را ديدم كهدو سرباز. ش قرار گرفته بودند آماده با

. رنگ سپيد بسته بودند ه چشمان وي را با تكه اي ب. خروجي بالك با خود مي برند 
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.  خودش بسته بودند لنگيبا ] فكر مي شد[مرگ را از پشت ه دستهاي محكوم ب
كاله " چنين استنباط كرديم كه از اوضاع. محكوم به مرگ بكُندي گام بر مي داشت 

 ، تمام شده بود كه سربازان مجبور شده بودند چشم و دست "هاي مخصوص اعدام
در پي آن دو سرباز ديده شد كه هر يك ، دو  . هاي زنداني را با لنگي خودش ببندند 

با .  تذكره را كه بر روي آن يك نفر قرار داشت ، محكم گرفته حمل مي كردند ة دست
 كدام اعدامي مرده است كه او را بيرون ":  به هم اتاق هاي  عارف جان گفتم هيجان

يك تن از مزدوراني ه وقت ما نمي دانستيم كه اين جسد مربوط ب تا آن . "مي برند 
ضرب  دو ه پايان رسيده و پيش از اعدام اش به است كه مدت خدمتش براي  روسها ب

مصور باز هم با تمام بي عارف . ن كرده اند مرمي آتشين  مغز فروخته شده اشرا  پاشا
حالي و سستي كه بر وجودش مستولي شده بود از جايش برخاست و از آن دريچه 

 237 [دوسه صد وهفتاد و حاال تعداد اعدامي ها به ":  گك جسد را ديده اظهار داشت
   ." نفر  رسيد ]

ه بود ،  بر  درآن شب وحشتناك كه پيش چشم مزدوران استعمار را خون گرفت
.  نفر رسيده بود 371 شمار اعدام شدگان به  ،طبق محاسبه دقيق عارف جان مصور

:  چنين گفت ، ديد  )بر روي تذكره حمل مي كردندكه  (  جسد را بعداً  ،نامبرده
  آن جسد كه ." نفر  رسيد  ]237  [دوسه صد وهفتاد و حاال تعداد اعدامي ها به "

در جملة فرزتدان آزاديخواه كشور وي   كه. بود  ) هنورداحد ر ( بعداً معلوم شد 
 ، با آن اعدامي كه دست ها و چشمانش را با تكة سفيد بسته محسوب نمي گردد

  . تن  رسيد 372شمار اعدامي هاي آنشب  به بودند ، 
 "ميني بس" اعدامي ها را در داخل موتر هاي "1بالك"در بيرون از حصار

طرف بادي  طرف و آن عي رنگ و روغن شده ، در ايننوه سرپوشيد كه هركدام ب
 آنها عكس و تصاوير كاالي  قسما قسم تجارتي رسم شده بود ، جابجا كرده ةسرپوشيد

زماني كه چشم عابرين و پياده رو ها به اين كاروان موتر هاي رنگا رنگ و . بودند 
فتاد و متوجه مي داراي مارك ها و رسم ها و عاليم  مختلف تجارتي و تبليغاتي مي ا

شدند كه  موتر هاي زرهپوش عسكري در پيشاپيش اين كاروان حمل كاالي تجارتي 
 كه (حركت نموده و در آخر آنها همچنان چند عراده موتر عسكري اين كاروان را 

كه  "تجارتي" شمار موتر هاي  ،طبق گفتة  باشي باز محمد  همه كاره  سمت غربي
خاطر ه همراهي مي كنند ؛ شايد ب)  عراده مي رسيد 50به  تقريباً اعدامي  ها را برد

كاالي تجارتي مورد ضرورت  "اينهمه تجهيزات و تسليحات نظامي كه اين  كاروان 
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 را همراهي مي كرد و نمي گذاشت داره هاي دزدان  اخواني به آن دستبرد "مردم 
  . بزنند ؛ مسرور هم مي شدند 

 را به ه زنداني آزاديخوا237تي ، دانست كه در عوض كاالي تجار كي مي
تا خون گرم و نجيب شان را براي مزدوران نانجيب روس . كشتارگاه روسها مي برند 

  . بگيرند و اعضاي سالم جسم شانرا نيز بردارند 
 دركشور -گونه اي ديگـر ه  ب-چنين حالتي : از يكـدهـه پيش تا هم اكنون 

ه  تمام شركايش ب ايساف وامريـكا و يالـيزم امپر جنايتكاراشـغال شده ما توسط ارتش
ميان آمده ، كه خاموشي در برابر اين جنايتكاران حرفه اي ؛ و بي ننگ ترين و بي آبرو 

 و تف بر خاينيني كه .همسنگ خيانت ملي است ) حامد كرزي  ( مزدورشترين  
  . ند تجاوز قواي امپرياليزم امريكا و ايساف را بر افغانستان قانوني مي خوان
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  )دهم (  بخش  توضيحات

� � � � � �    
  
جناب داكتر صاحب احمد علي كه خيال مي كند خيلي ها هوشيار است ؛ وجود  ] 1[ 

 "نقد"در به اصطالح [  از آن ياد نموده ام من كه "1بالك "چنين اتاق هايي را در 
آيا واقعاً  از درك چنين اتاق هاي در ... . ريه گرفته به سخ] آگنده از الطائالت  اش 

  ... .  آن بالك عاجز بوده 
يك رفيق گرانقدر كه انجنير است و زنداني هم بوده ، زماني كه نقشه سلول ها 
و پنجره ها و بالك هاي زندان پلچرخي را كه دركتاب خاطرات زندان  بادقت به 

 به  باريكي نه چندان پيداي آن اشاره نموده  تصوير كشيده ام ، مالحظه نمود ؛ صرفاً
خاطر نشان ساخت كه سمبول ها براي چيزي هاي مشابه يك سان نيست ؛ به گونة 

.  سمبول انتخاب شده  براي چپركت ها در تمام نقشه ها هم شكل نيستند «: مثال 
 اتاق هاي سمت شرقي ، سـمبول چپركت دومنـزله به گونة " 1بالك"در نقشه 

سمبول    ] L [  نشان داده شده و در نقشه اتاق هاي سمت غربي   ]  ▭[  يل مستط
اين رفيق ژرف نگر  بر نقشه هاي ياد شده زندان ايرادي . افادة چپركت مي باشد 

 را برايش  تشريح كردم ، "1بالك"آنگاهي كه وضع ساختمان آن بخش . نداشت 
ماران بعضاً اتاقك هايي را در زير  حتا در خانه هاي  قديمي كابل مع": خنديده گفت 

اتاق نشيمن اعمار مي كردند به وسعت يك خانه مگر ارتفاع آن از يك متر بيشتر نمي 
راه دخول آن را در زير فرش كفشكن و يا در جاي ديگر مي ساختند و در آن . بود 

اشياي قيمتي  و يا اسلحه را پنهان مي كردند ويا كسي را كه خطر تهديدش مي كرد 
در زندان اي به اين بزرگي وجود چنين اتاق ها  . در آن جا مخفي مي نمودند 

  ... .امريست بديهي 
  
  شماري از زندانيان كه وضع مالي خانواده هايشان بهتر بود در هر پايوازي - ]2[

زندانياني كه در زندان دچار تشويش از ناحيه  احضارات . برايشان پول بيشترمي رسيد 
داخل زندان صرفه ه براي پايواز هايشان مي شدند ، در مصرف پول بو اجازه ندادن 

. در نتيجه مقدار پولي براي روز مبادا نزد خود ذخيره مي نمودند . جويي مي كردند 
ل كانتين مي سپردند ، تا وسربازان در اثناي تالشي پول هاي آنان را گرفته به مسئو

 داشتن پول بيشتر "ت داده مي شد كه به زندانيان هداي. سرمايه كانتين بيشتر شود 
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شما ميتوانيد از همان پول هاي خود كه در كانتين است ، مواد . نزد تان اجازه نيست 
. "ل كانتين تمام شود ومورد ضرورت تانرا بخريد تا آنكه تمام پول هاي شما نزد مسئو

دي گونه اعتما زندانيان كه به سربازان وطن فروش در كانتين هاي زندان هيچ
 از دستبرد سربازان   ايگونهه  شده شانرا بهنداشتند ، مي كوشيدند پول هاي ذخير

  .د دور نگهدار
  
  :نوشته و سروده  ارسالي رفيق مبارز رحماني  ] 3[ 

آنگاه كه مدافعين نظام سرمايه ، چاكران سوسيال امپرياليزم شوروي ، «  
چار حالت استحاله گرديده ، زمامداران رژيم سفاك و خونخوار حاكم برسرزمين من د

دربن بست طرح بي تدبير تجاوز و تهاجم ارباب براي سركوب آزاديخواهان و خفه 
نمودن صداي آزادي متوسل به اعدام وتيرباران ، به بند كشيدن ، كُند و زنجير و 

هم با شرم بزرگ ديدند كه آن همه اعدام ها وتيرباران ها ،  باز زندان گرديدند ، مگر
 ابتكارات وحشتزاي خادي ها در طرح و اجراي وحشتناك ترين شكنجه هاي آن همه

فزيكي ، آن سلول هاي هول انگيز انفرادي ، تحميل آن همه جنگ هاي رواني ، دست 
انقالب ( يازيدن به انواع جنايت ، خيانت ، رذالت و حقارت نتوانست به اصطالح 

 حفظ نمايد و يا آرمان جهانگشايي ب تاريخارا از فرو رفتن به گند! ) ظفرنمون ثور ؟
  .سوسيال امپرياليزم شوروي را تحقق ببخشد 

 آزادي "فروخته شان ، و نه ارباب متجاوز شان ميدانستند  آنها ، نه خود
   "تاالرآيينه يست كه سيماي آزادي پرستان در هزاران هزار آيينه آن تبلور مي يابد 

!! بالغ محكمه اختصاصي انقالبي ؟پارچه ا«  بروايت "عنصرضدانقالب"من گويا 
 نصف ميعاد حبس خودم را هشت سال درزندان پلچرخي ، درآن شكنجه گاه روان» 

سوز سپري نمودم ، اگر شب هاي جانگداز و هول انگيز آنرا كه سربزانوي اضطراب 
 16داشتيم و در خويش مي سوختيم كمتر از روزهايش نبود ، حساب كنم ، ميشود 

حكايت ، تكرار .  مدت چها ديدم و چه قصه هاي اندوهباري شنيدم درين... . سال 
  ... .حافظه هر زنداني آن دوران است 

صورت متناوب ، نظر به لزوم ديد زندانبان و آمريت سياسي ، ه يادم ميايد ، ما ب
يا چغولي كدام جاسوس و خادي داخل زندان ، ازيك دهليز به دهليز ديگر ، ازيك 

گر ، از يك اتاق به اتاق ديگر و ازيك سمت به سمت ديگر تبديل مي منزل به منزل دي
شديم ، ويا از محبت همان خبررسان ها گهي استخوان هاي آزار ديده مان را با 

: ( رطوبت تشناب ها يا هواكش هاي هراس انگيز شكنجه ميكردند ، به اين ميگفتند 
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حامد ( يمه هاي شب آنهم توسط جالب اينكه بيشتراين نقل و انتقال ها در ن) . ي ئجزا
كارمند آمريت سياسي زندان كه بيشتر اوقات مست از ودكا ميبود صورت ) حسين 

چه خاين هاي خايفي ، حتا در داخل همان دژ و زندان خود هم از ما مي ( ميگرفت 
  )  .ترسيدند 

سياست هاي مستبدانه رژيم ، جوش خورده در نظام ساختاري سرمايداري 
رياليزم شوروي وقت مثل حوادث فراموش ناشدني درذهن هر هموطن سوسيال امپ

ما درآن زندان خطرناكترين مرحله . درد رسيده از آن دوران سياه ماندگار است 
امپرياليزم را از شبكه وطنفروشان خلقي ، پرچمي ، خادي و جواسيس رنگارنگ آن 

  . تجربه ميكرديم 
 گردن ، آنها كه عقيده مند به اصول و سروران آزاد انديش ، بلندقامتان افراشته

بودند وماهيت شانرا آن گوهر تابناك ساخته بود ، همان چپ ) م ، ل ، م ( عملكرد 
  . هاي انقالبي واقعي در مقابل اين همه عذاب و ستم و شكنجه سنگ وصخره بودند 

سال هاي را كه قومنداني زندان در حصار قواي مسلح رژيم بود ، درگير اين 
و خاد  آنها ميخواستند با اين كارهاي شان روان  KGB  جنگ هاي رواني بوديم همه 

مانرا پريشان ، ذهن مانرا مغشوش ، و افكار مانرا متالشي ساخته ما را به ديوانه هاي 
 يخاطره ها) احمق ها  سربداران را دست كم گرفته بودند ( تمام عيار تبديل نمايند 

 -  آن زندان مخوف  پلچرخي را - غبار سالها باز آنجا را ذهنم را ببازي گرفته و از عقب
 را ،  بالك اول را ، بالك دو را "كوته قلفي"اق هاي ـه اتـمي بينم ، آن اتاق ها و نيم

  ... . و 
رژيم در دو سمت بالك ، شرق و غرب در دهليز ها تلويزيون هاي روسي را 

ي شانرا تبليغ نمايد ، بعد از گذاشته بود، تا مشي غالم منشانه وشعارهاي استعمار
ي ، ديگرها اجازه داشتند به دهليز برآيند و ئجز از اتاق هاي جزاه ساعت شش  شام ب

خاطر دارم ، كه بيشترين زنداني ها از ه  ب به تماشاي تلويزيون بنشينند ، مگر خوب
 گر بودند ، با غنيمتيطيف چپ انقالبي ترجيح ميدادند با رفيق شان كه در اتاق د

بيشتراين مالقات ها از ديد موش هاي موذي ، ... ( وقت صحبت و تبادل افكار نمايند 
ي نمودن رفيق ائخادي ها دور نمي ماند ، كه خود دستاويزي ميشد براي ساعت ها جز
و كساني هم ...)  به تشناب مرطوب ، استاده شدن به آب ، ويا بودن در هواكش ها و يا

  . مشغولي داشتند  كننده دلبا هـمان برنامه هاي مسموم 
ازآن صفحه شيشه يي مي ) مبارزين ( ما گهي ناظر گفت و شنيدي به اصطالح 

شديم كه با تكبير و صلوات ، ندامت و زبوني در مقابل خاديست مجري برنامه خود را 
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تنبه نموده ، سياست استعماري سوسيال امپرياليزم شوروي و مشي رژيم مزدور را 
ه آن فريب خورده هاي ترسو ب... . ئيد ميكردند أطالن انديشه خود را تبرحق دانسته ، ب

جاي اينكه به اساس وعده دروغين رژيم رها گردند ، چندي بعد سروكله شان در 
بلي » از راست ايمان شعار گرفته تا چپ بي ايمان شده « زندان پلچرخي پيدا ميشد ، 

رنگ شد ، كسي رنگباز شد و ، درآن آزمون كده بيداد كسي رنگ باخت ، كسي بي
آنديگري بي هراس و سرفراز با خون پاكش برگهاي تاريخ مبارزات ضد اشغال 

بلي ، در گوشه هاي آن غمكده خرگوش . امپرياليزم شوروي را سرخ و رنگين ساخت 
بيرون  چشمديد رفيق رحماني از جريان [  هاي ترسو را ديده ام و شيردالن بيباك را

آنهايي كه در آن دوران  . ]ي ، در زير عنوان نهم  انتقال داده شده كشيدن دوتن اعدام
ادبار و روزگاران سياه اي پر از هول و هراس ، درآن زندان ، درآن شكنجه گاه بودند ، 
به يقين بياد دارند كه كي ها شيرزه و دالور بودند و كي ها بزدل و ترسو ، كي ها 

خاطر نجات مردم و ميهن شان از چنگال ه استوار و با صالبت به پيشواز مرگ ب
ابرقدرت سوسيال امپرياليزم شوروي رفتند و كي ها خرگوش صفت خميده و شرميده 

  . از دهليز مرگ گذشتند 
من براي همه آنهايي كه خجسته سرشت ، وطندوست و پاك از هرنوع خيانت و 

 آخري از زن و جنايت بودند و در دل آنشب سياه سفر كردند ، آنهايي كه بدون بوسه
فرزند ، پدر و مادر و خواهر و برادر شان ، ز تيره راه گذر كرده وبسوي سرنوشت رفتند 

  . درود ميفرستم 
زندان ماتمكده وحشتزايست كه در آنجا وطنپرستان واقعي ، و وطنفروشان : گويند 

  .... حقيقي معلوم ميشوند 
  ....يست ماندگار  و پا برجا  اما  ننگ وطنفروشي داغ ؛  درد ، پديده ايست گذرا 

    
 

   .   ◙      )ندانخاطرات ز  (   دومپايان جلد    ◙    .            

 
 


