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   اهدا به اسطورة مبارزه
  وكمونيست سترگ

   !سيد بشير بهمـنرفيق 
  )كبير توخي       ( 

  
  

  كبير توخي
  

  )1(  نبهم

  
  ي اتم اي گشـته نام نا

    زمـانة درج كتيب
    .ن شت چه نارسايم  مدرستاي
  ت   مقاومتةگاه اسطـورـاي  جاي

  ندتر از پرواز عقابان در سپـهر نيلگـونبل
  ا زيبكـه ازآن اوج ها ، از آن رفعتگه

  ارنـدزغـن و كرگـس و كفت ر جنگ زاغ ونظاره گ
  .ان  پيكر مـين بر سر دريـدن سـرزمين  خون

  نايم ، مـدر ستايشـت چه نارس
*               * *  

  
  دان، اي تـو در زنـ
  ان كـام و دنـداناي تـو در مي

  )اي هـزار دهـاندنـدان اژده( 
  ـذردر لحـظه هـاي زودگ

  در لحـظه هـاي دير پـاي
  رگـونلولسـتان قيـاد  سودر لحـظه هاي انجم

  زاران بـار، هـ
  .د مـاس تـن و پيكرت  جـويـده مي شـال
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   بشكـند ند و بـاز هـمكـتا بشكـند و بش

  ندتـبلو قـامـت اسـتوار 
  .تكه نه شكست قامـتـت و خـم نشـد گـردنـ

  ير تنه ها ، و نشسـتند به تـدبــردند  فـدشمنان ك
   .» . . .  تـســلـيم  « فـرو بردنـت ، در مـرداب  از بـراي

*              * *  
  

  دان درد مـنـاي فـرجـاد  بـاورمنـد به امـر رهائـي انس
  -رمـايـه  يـوغ خـونيـن سـ از اسـارت-

     ؛   »ال ـزنان موطـره«د    ـنخوانت كه تهمتن
  ه ســرتـيه روي فروخـو دژخيـمان س

  قه و قـفل و دره بـنديِ  ديـوار وحـلــيدندت بكش
  .قه و بازهـم در ازهم حلــاز هم  قـفل و بـب و

  ابـاحو جـالدان ؛ چـه بي مـ
  له هـاي ورزيـده ات عضـابِر تــچ و هر پيــمي ريخـتـند در ه
  ـير رامـذاب غـل و زنج
  هـانـت اسـرار نة از كـنجيـن  بربـاينـد دو مي خـواسـتن

   انـت    پنهـ»چراغ  لعـل  شـب«رمـز و راز 
   اسـتــوار  ِِ مقـاومـت هاةور، اي اسـطـو و ت

  ش ،كـه در بـرابـر هـر پـرسـ
  نـزدورانِ دشمـر خواست مـدر برابر ه

   - »ا و دريـ آمـ«طـرف   مهاجـم از آنشمنِ  د-
  رگسي شانافشـانـدي  بر منحـوس چهـره هاي كـريـه  و ك

  تـف و تـف ، و بـاز هـم تـف
  .كـه نمـي ارزيـدنـد بـه تــف 

*               * *  
  

  و ز شكـنجـه هايـت كه تصـويرگـرش نـتـوانـم شـد،
  .ايم ، مـن ـويـم كه نارس چه بگ

   -مـه هاي خـون  آغشـته به دل-يـن ي چركاز  چوكـ
  و ،كـه چـون تـ
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  اومت راـوگـوار و خونين تـن مقگاور سـد هـزاران جن بستن

  جـيـر  بـاتسـمه و حلـقه و زن
  »ريـك  الكت«ـاي ه»  شُـوك «از بـراي  

  ا  ، و ؛ امـ
  ـنـد  بـس بل» ولـتـاژ «و را ؛ بـا تـ
  جانـتال آن بر ـه اتصي كـ » ولـتـاژ«

  كـاندت و كـف آورد بـر دهـانــت لـرزاندت  وت
  )ار شرمس( ؛  مگـر دشمـنِ زبـون 

  .حرفي  نشـنيـد  از زبـانـت 
*            * *  

  
   و بـاز هـم بـرق ،بـاز بـرق و بـرق

  ي از بـرق  و مـرگنبـودت بيـمـ
  ون هـر رگ  ايمـانـتروش خــكـه از خ

   ،ـت  آذرخـش آرمـانـتبر مي خاس
*                 * *  

  
   !  بـهــمـن

  :اد ـيه د بـته ات آمـگف
   »" اـر كجـت در هحـق اسـه بـغال ،  ضـد  اشهبشورش  "« 
  وم نـام پرشكـوهـت ين ، بـبين ، كـه مفهـبـب

  جاريست در بستر نبرد كـار بـا سـرمايـه 
  هم در آغـاز و هـم در زنـدان  
  و هم اكـنون كـه در كشورت ،

  اران امريـكـديـس  تجاوزگضد تطهيـر و تقه  ب
  .بـر پـــا  ده شــ راره وب و شـور و شـــآش

*                        *  *  *  *   
  
  

    )2008 / 6/ 20(   كبير توخي 
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  افشاي بي رحمانه جنايات
  سوسيال امپرياليزم شوروي

  از آن   و خارج در زندان پلچرخي
  امريكا  قايسه آن باجناياتو م

  هاي افغانستان  دانـدرزن
  وخارج ازآن ، و عراق

  امر خوبي است 
  درجهت ارتقاي سطح آگاهي
  سياسي مردم افغانستان

   يك مبارزه و برپايي
  مترقي و مردمي

  امپرياليزم جنايتكار تجاوز عليه 
  . وشركاء  امريكـا
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  :                                                       هست  ) - 7 - الي - 1 -سمت ق( آنچه در بخش شانزدهـم   

                                                                                        
  

 آغـاز سخـن

 : قوس ، شب كشتار دسته جمعي 2 نگاه گذرا به شب - 1

 .بيرون كشيدند »  تفريح «  را براي  »1بالك « ي ده ها  زنده مان_2

 . جالدان خاد ، در پس فردائي يكي از خونبارترين شب هاي زندان ، شيپور كوچيدن را به صدا در آوردند -3

  : نگاهي گذرا به تركيب زندانيان در اتاق جنوب غرب -4
 )عضو ساما ( استاد عارف فرهت  

 )يم شدة پيكار عضو سازمان تسل( احمد شاه  

  )عضو  حزب منفور گلبدين(معلم كبير  
 )   تئوريسين حزب اسالمي(حاجي امين 

 )معين وزارت تجارت ( ماليار خلقي  

 ). خادي -پرچمي ( همايون عيني 

 ) . خادي -پرچمي (زلمي  

                    ) خلق و پرچـم (  تأملي گذرا برگوشه اي از ميكانيزم كار مخفي  برخي از اعضـاي كمـيتة مركـزي بانـد– 5
 . » 1بالك «  نگاهي به وضع استادان پوهنتون درسمت غربي-6

 استاد هاله :   الف 

 :   استاد شكر اهللا  كهگداي -ب 

  نگاهي گذرا به چند فراز الطائـالت نامة مستهجن-ج 

  ... .در ذيل نشاني شده )  ◙ ( نقل از آن با اين سمبول   كهگداي كه
      عنوان است نماد ها تشريح شدهبدون

 :کاکړ استاد : د 

  : استاد  روستار تره كي -د 
  سـال پيش  اسـتاد روسـتار تره كي 21 نگاهي به نامة -7

  : سال پيش كبير توخي در رابطه به آن نامه 19     ونگاشتة 
  : همبستگي زندانيان نخستين

  : نخستين اعتصاب

 :دومين اعتصاب  

   :سومين اعتصاب
 :   تغييرات در تركيب هشت اتاق  منزل دوم  سمت غربي - 8

   ◙  ◙  ◙  ◙  ◙    
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  نـاز سخـآغ

 
 در شرايط مناسبات في مابين افراد  مي ماند كه از يك طنز تاريخيسخني كه بايد  بدآن بپردازم ، بيشتر به نمايشي

   .اده باشدتاتفاق اف خارج از كشور  در)اعم از دوست و دشمن ( ي مختلف  از طيف ها
و ) خلق و پرچم  ( ابعاد و گسترة جنايات بزرگ و فاجعه هاي انساني سوسيال امپرياليزم شوروي و مزدوران پيدا 

 اگر بتوان در چند جلد  ، اش آنقدر وسيع الساحه است كه محتواي آنهمه جنايت و خيانت را) اكسا و كام و خاد ( پنهان  
 .  كاري خواهد بود در خور ستايش ؛يد و به كتيبة خارائين تاريخ سپرد كتاب گنجان

مقيم كشور هالند »  پوالد «  با نام مستعار ،داكتر غفور سنا ق يك تن از دوستان با فردي بنام  زماني كه از طري
( » وين افغانستانجريان دموكراتيك ن«به واقع يك تن از انقالبي هاي شامل »  شخصيت «آشنا شدم ؛ پنداشتم اين 

روابط ما طي ماه ها ، تا آن درجه از مناسبات و همكاري سياسي صعود كرد كه تقريظ نوشته . مي باشد ) » شعلة جاويد«
  .نمودم  ) اولجلد ( » خاطرات زندان پلچرخي « شده توسط وي را درج نخستين صفحات 

 و با هيچ  ذكاوت و  ،ا پر نيرو و نهايت سرسخت اندخيلي ه) در شرايط جامعة انساني (  از آنجائي كه واقعيت ها 
و اعماق هولناك ،  و تاريك لياقت و مهارتي نمي شود آن ها را در زير هزاران خروار سنگ و خاك و در داخل مغاره هاي 

يا نادرست   و كه محصول مناسبات درست[ ابحار مدفون كرد ، و از انظار دور نگه داشت ؛ سرانجام  واقعيت ها تار  و يرهت
 ؛ بنا به خصلت ذاتي كه در متن واقعيت ها نهفته است ، و همواره به انتظار رشد پراتيك  ]  مي باشدافراد در يك جامعه

 به انتظار مي نشيند و باشكيبائي و گاهي هم با بي حوصلگي و شتاب  براي نشان ،اجتماعي  انسان ها در مناسبات شان 
مناسبات سياسي اين قلم هم از .  تا هر چه زودتر بر مال ء و آشكار گردند   وارد مي كنند ،دادنشان  بر اين مناسبات فشار

، كه اين   در پراتيك پرحرارت مبارزاتي گام گذاشت ، به آن مرحله از رشد و شدت خود اين قاعدة جهانشمول بدور نبوده
كذائي و اكت و تمثيل انقالبي » آراستگي نمائي «با  تمام  [را  »پوالد  « - داكتر غفور سنا ، يعنيپوشالي » شخصيت«

چون ( اش  »  مائويزم - لنينيزم -ماركسيزم «  اجازه نداد بيشتر از اين ، از ماسك و مكياژ به اصطالح ] گري دروغينش 
قالبي  كار خطير و دشوار  شناخت و برداشتن نقاب منقوش ان تاريخ يا به بيان رساتر در واقع .حفاظت نمايد ) گذشته 

«  مربوط باند )» خاد«و » كام«و » اكسا« ( گري اين جاسوس وجدان فروخته و كارآزموده در نهاد هاي استخباراتي 
و  اين رسالت را به ياري رفيق هاي مبارز و كاوهشگرخشنودم كهمن  .را به دوش اين قلم نهاد »  دموكراتيك خلق 

يماي اين اجنت نفوذي در ـ براي نخستين بار از س و دادموفقانه انجام  م، با تمام جارو جنجال و دغدغه هايش بادرايت ،
بسان ديگر اجنت هاي نفوذي درون آن سازمان ؛ بعد ها سازمان تسليم طلب   كه در نابودي آن[» اخگر « درون سازمان

داكتر ( وي »  تقريظ «ح از همين سبب به اصطال.  پرده بر دارم  ]ه است نقش اطالعاتي اش را موفقانه انجام داد»پيكار« 
منتفي اعالم چاپ شده  ؛ بدين وسيله اين قلم  »  خاطرات زندان «اول را كه در جلد )» پوالد « غفور سنا با نام مستعار 

   .مي دارم
، از دو  گرديده ماسك كاذبش را برداشتم  اما اين كه از كجا وطي كدام روندي موفق به شناخت ماهيت واقعي وي ؛و

  : مينآن را در اينجا مفيد مي بجهت طرح 
اعتقادي كه .  تسه دون است ، انديشة مائو، لنينيزم نخستين علت، اعتقاد عميق و خلل ناپذير اين قلم به ماركسيزم

، لكة ننگي براي ساير  در تمام ابعاد زندگاني رهنماي عملم بوده و هيچ گاهي به خود اجازه نمي دهم با عدول از آن
 تا تصاميمي را كه  ،حكم مي نمايد،  به آن  راستين و تعهد صادقانههمين اعتقاد.  لم انقالب بگردمرهروان راستين ع

، تا آنها نيز متوجه  ، كليت طيف جنبش انقالبي و مردم خود در ميان گذارم ، با رفقاء اتخاذ مي نمايم با وضاحت كامل
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آنها به همان ساني كه براي  .  و نه هم دشمني هايشان ،تباشند كه انقالبيون نه دوستي هايشان بي پايه و بي اساس اس
، وقتي طي يك روند منطقي و  دوستي هايشان پايه و اساسي دارند و حاضر اند جهت حفظ آن از جان مايه گذارند

ستي با ديالكتيكي به اين نتيجه نايل آيند كه مي بايد بر آن دوستي نقطة پايان گذاشته و به آنهائي كه ارزش و لياقت دو
نبايد  ، ، در بيان آن هيچ چيزي نتواند جلو آنها را بگيرد  با نفرت طبقاتي و انقالبي نگريست ،يك انقالبي را دارا نيستند

  . روي هيچ دليلي به همچو پيوند هائي ادامه بدهد
كهنه كار ، درس آموزي از آن معيار هائيست كه من را در شناخت اين عنصر ضد انقالبي و جاسوس  دومين نكته
؛ چه با وجود آن كه هر انساني در   كمك نمود )»پوالد «  پنهان شده زير نام مستعار داكتر غفوز سنا ( امپرياليزم روس

 معيار هاي خاص خود را دارد و هيچ گاهي نمي توان از فردي  ،پراتيك اجتماعي خود جهت شناخت افراد و پديده ها
، به يقين مي تواند كمك مؤثري در تكميل شناخت   اما طرح معيار ها ؛نمايد، تا معيار هاي شناختش را عوض  خواست

  . ، تكميل آن را مي گذارم به زمان ديگري در ذيل به برخي از آنها اشارات گذرائي نموده . افراد و پديد ها داشته باشد
 ذهني خود تمام انسانهاي  از همان نخستين روزي كه به مثابة يك فرد عادي به مبارزه آغاز نمودم در دنياي-1

،  ، چاپلوسي ؛ بيزار و متنفر از تملق ، پاكدامن ، حافظ منافع مردم ، از خود گذر ، نترس  انسانهاي صادق ،مبارز را
  .  نزد خود تصور مي نمودم مزدورمنشي و جاسوس مشربي
 تسه دون آشنائي الزم حاصل نمايم و ، انديشة مائو ، لنينيزم ، قبل از آن كه با ماركسيزم اعتقاد به همين معيار ها

، از ميان تمام  50 و 40جوشاجوش مبارزات روشنفكري دهة   تا در، باعث گرديد بر مبناي آن رفاقتم را استوار سازم
 بهمن و از آن طريق جريان شعلة جاويد را به دوستي  سيد بشير، زنده ياد رفيق دعااروشنفكران پر مدعا و يا هم كم 

به موازات آن متوجه مي  ارتقاء مي يافت ا .  ل . ر جريان سالهاي مديد مبارزه به همان اندازه كه شناختم از مد.  برگزينم
شدم كه اكثر رفقائي كه چيزي در چنته داشتند در واقع با همان صفاتي متصف بودند كه برايم حكم يك ارزش را 

  . داشتند
  »پوالد« و يا همان  با داكتر غفور سناه خود آن دوست نيز ك[ ، وقتي توسط يك دوست  خالف تمام رفقاي گذشته

 به وسيلة تيلفون آشنا شدم ، از اين فرد نه تنها كمترين صداقتي در زندگاني مبارزاتي ]  در اروپا آشنا شده بود هالندي
تا به آن درجه » هزندان ديد«و » رفيق باسابقه« بلكه برخورد هايش با من زير عنوان تكريم از يك ؛ مشاهده ننمودم

كه نمي شد با مالحظة آنهمه تملق و چاپلوسي به شك نيفتاد كه چرا  مزدور منشانه و انباشته از تملق و چاپلوسي بود
  .  چنين كاري را انجام مي دهد

در آغاز خواستم طي يكي دو صحبت راجع به روابط متقابله بين دو رفيق كه مي بايد بر همترازي، صداقت و احترام 
قابل استوار باشد و نبايد روابط رفيقانة كمونيستي را تا سرحد روابط مزدور منشانة ارباب رعيتي پائين آورده با مت

هاي غير انقالبي و مزدور  ، به صورت غير مستقيم برخوردصدمه زد ، اخالق كمونيستي رفيق مقابل را  چاپلوسي و تملق
ح نمايم؛ مگر در طي زمان متوجه شدم كه فهم وي از قضيه در حدي منشانه اش را اگر پاية معرفتي داشته باشد، اصال

، در نتيجه وقتي علت چنان برخورد هاي ضد انقالبي و مزدورمنشانه اش را  است كه بتواند نا درستي آن را درك نمايد
،  داقه قرار دادهدركمبود فهمش تشخيص ننمودم، به مثابة يك انقالبي بدان انديشيدم تا برخورد هايش را بيشتر مورد م

  .راجع به وي از ساير دوستان و رفقاء معلومات اخذ نمايم جهت تكميل شناخت خود
، واليت هرات يكي از والياتي بود كه گفته مي توانيم شعلة جاويد در   با وجودي كه در بين واليات افغانستان-2

كريم چوچه از  زنده ياد - هاي توده ئي توانمند بلكه به علت كادر  ؛آنجا نه تنها چراغ رهنماي تمام روشنفكران بود
مردم عوام ،  ... و  ، ضابط ضياء ها، غالم محمد ها  زنده يادان رستاخيز ها ، و روشنفكران برجسته و برازنده- بارزترين آنها
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 و يا حتا طيف وسيعي از طالب مدرسة مذهبي در آنجا بدين افتخار مي نمودند كه خود را شعله ئي؛ دانشمندان و 
  . معرفي بدارندجاويد منسوب به شعله 

 تا در مورد فرد و يا افراد معيني آدرسهاي  ،، براي پژوهشگر اين امكان را به وجود مي آورد اين طيف گسترده
ر مي گرفت و خود را طرفدار و يا هوادار شعلة ا، از هر كسي كه سر راهم قر بر همين مبنا.  بيشتري را دق الباب نمايد

، به شكل   وقتي متوجه مي شدم كه طرف يا از هرات است و يا سابقة كار در هرات دارد ، معرفي مي داشتجاويد
، اگر بگويم هيچ كسي را نيافتم كه در هرات يك شعله ئي را به   استفسار مي نمودم)غفور سنا  (  تلويحي راجع به وي

كه طبق ادعاي  ) ...داكتر  ( اروپا مقيم ان ما خويشاوند تن از؛ حتا از يك ، مبالغه نكرده ام نام داكتر غفور سنا بشناسد
 «  :اظهار داشت موصوف پرسيدم ، داكتر داكتر غفور سنا در فاكولتة طب كابل باوي در يك صنف بود ؛ در بارة » پوالد «

  .له ئي نبودـشع اين شخص  ؛ مگردا مي نشستــ بي سر و ص ماخاطر مي آورم كه در عقب صنفه  بغفور نامكسي را به 
   .»... ود را به خاطر داريم ــدورة خـعله ئي هاي همـما ش

 « سنا  داكتر غفور : شايد مي شد گفت ، هرگاه با آن اخالق ضد شعله ئي توأم نمي بود ،اين عدم شناخت
 فزونتر  به تدريجمكّـ، شَ  مگر وقتي از لحاظ اخالقي وي را نقطة مقابل شعله ئي ها مي يافتم ؛نموده است»  مخفيكاري
  . مي گرديد

سنا  مگر مسألة داكتر غفور  ؛، نمي تواند به تنهائي گناهي تلقي شود  اين كه انساني شناخته شده نباشد ،حال -3
،  ، ياري ها چون محموديها، ، نامبرده وقتي از گذشتة افراد اعم از رفقاي بنيان گذار شعلة جاويد  به آن خالصه نمي شد

،   چون لهيب ها ،پور ها و يا هم كادر هاي بزرگ و برجستة شعلة جاويد در هرات و يا كابل قهرماناني، شاه فيض ها
 توگوئي  ، با چنان نفرتي از آنها ياد مي نمود ،رستاخيز ها و يا ساير اسطوره هاي شعله ئي صحبت به عمل مي آمد

اين تنفر از انقالبيون پاكباز كشور به عوض .  دشمنان درجه يك طبقاتي و سياسي خود را در وجود آنها يافته است
، ذهنيتم را راجع به وي بيشتر از پيش مخدوش و مغشوش مي  ، مزيدي بر دو عامل فوق داشتن عشق رفيقانه به آنها

 را بطور اعم و سرمعلم -  سازمان پيكار -از اينكه تمام اعضاي كميتة مركزي سازماني راكه در آن نفوذ كرده بود [  نمود
  ] . مي كوبيد ؛ باشد به وقت ديگر را بطور اخصو معلم صالح   سهراب سلطان ا حمد زنده ياد، قادر خان  صاحب
، شادي عجيبي كه به وي از هر گونه آسيب رسيدني به آحاد   در كنار ابراز نفرت از بزرگان جنبش انقالبي-4

  .  تا علت را بدانم ،رديد، باز هم مزيد بر عوامل ديگر باعث مي گ ، دست مي داد جنبش چپ
 سال سابقة مبارزه در طيف شعلة جاويد و دفاع از دموكراسي 40اين را بدانم كه چرا فردي كه ادعا دارد بيش از 

 با  انقالبي كشورتمام رهبران و پيشكسوتان جنبش چپ، چرا چنين فردي از ، هيچ كسي وي را نمي شناسد نوين دارد
 قبل از آشنائي -حتا حاضر نيست در نوشته هايش با آوردن كلمات رفيق و يا زنده ياد  ؛ه  ياد نمود و نفرت عميقانزجار

توگوئي فرد معتاد به   ،و چرا از آسيب رسيدن به احاد جنبش چنان لذت مي برد،  تكريمي به عمل آورد -اش با من
  . و رفته است، بر اثر استفاده از آن به خلسه فر ، بعد از مدتها به شيره دست يافته ترياك
 اما در زندگاني  ؛ تفاوت فاحش بين ادعا ها و عملش كه از يك سو بر همه برچسپ مرتجع را حواله مي نمود- 5

  حيات به سر) سال اقامتش در پاكستان ، چه در هالند 14چه در مدت  ( » و ان يكاد «، در زير حمايت  شخصي اش
  يك  فلوته باز ماهرو مرموز مقابل استم ، نه با نشانگر آن بود كه من با، مسلمان نمائي مي نمود  هنرمندانه تمثيل برده

، نخستين اصل را صداقت و وفاداري به منافع مردم   چه صدر مائو تسه دون در معرفي يك كمونيست؛يك كمونيست 
  . ي تواند مگر يك كمونيست شده نم  ؛آن كه صداقت انقالبي ندارد مي تواند هر چيزي باشد.  معرفي مي دارد
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، از سازش با جنرالهاي   خودش در يكي از روز ها كه تا حدودي فكر مي كرد كه من هيچ گونه شكي بر وي ندارم-6
هرچند بعد از آن ديگر هرگز در آن مورد .  روسي و ادامة سياست كميتة مركزي سازمان پيكار در جبهه ياددهاني نمود

  . واجهه باوي احتياط الزم را مراعات نمايم مگر براي من كافي بود تا در م ؛چيزي نگفت
 با آن كه خود نبايد آنقدر احمق باشد تا نداند كه استفاده از اسم مستعار از طريق كمپيوتر شخصي و از منزل، -7

جهت مخفي داشتن خود از امپرياليزم، مسخره تر از پنهانكاري كبك مي باشد و در عين حال با ايقان به اين كه بر مبناي 
كسي به غير از » پوالد« پرچمي ها، خوب مي دانست كه آنها نيز مي دانستند كه -ابط خانوادگي مختلط آلوده با خلقيرو

داكتر غفور سنا نمي باشد، با تمام قواء كوشش به عمل مي آورد تا باز هم اين ارتباط را به خصوص از چشم طيف جنبش 
كاري يك جانبه ، به خودي خود بر آن شهادت مي داد كه داكتر غفور انقالبي شعلة جاويد پنهان دارد ، نفس اين پنهان

  .سنا چيزي جهت مخفي كردن از چشم طيف جنبش انقالبي كشور دارد
را از چهرة كاذب داكتر غفور » پوالد«در نتيجه وقتي در صد شكم نسبت به هويت وي آنقدر باال رفت تا نقاب تزوير 

داكتر كريم «عهد جنبش چپ ، وي را معرفي داشته و از سوابق همكاري با وي با سنا بردارم ، همين بود كه افراد مت
  .خلقي معروف ، هم اتاقي بودن باوي و همكاري هايش با روسها پرده برداشتند » زرغون
 در پاكستان كه يكي از اساسي ترين محراقهاي جذب »كميتة اتريش « سكوت مرگش راجع به كارش در - 8
و بعد تر از پرده بيرون افتادن روابط ضد انقالبي اش در ،  بود  CIA  و ISI و سپردن آنها به هاي خوجه ئي اخگري

 زعضو كميته مركزي پيكار كه بعد از رهائي ا [، توطئه چيني در كشتن زنده ياد سلطان  انجو3، با اشتغال در  پاكستان
آنهم به مثابة يك شعله  (  فاميل تمام اعضايبا شمستمربا مصونيت و   سال اقامت14 مدت  و]زندان به پاكستان رفت 

 همعاين«  داشتن  و)ه است  رهبري يك جبهة نظامي را نيز به عهده داشت كشوركه گويا در ويااليات غربيئي سرشناش 
و   كه روابط ما را به دشمني آشكار عواملي بودند ،...  و... و كشور در آن » مريضان تداوي« براي   علني گويا » ةخان

  .  مبدل نمودآشتي ناپذير
  .  ، حين مواجهه با افراد ناشناس كار آمد باشد ، براي رفقاي جوان اميد تذكرات مختصر

  كبير توخي                                                                                              
  )2015 مارچ 7 (                                                                                                         
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  :الزم تذكر

خاطرات زندان كه  در جلد   بر روال معمول  ، محتواي بخش يازدهم
چهارم  به نشر آن اقدام مي شود ، مي بايد سر آغاز جلد سوم اين اثر قرار داده 

 خادي -جنايتكاران پرچمي  كه 1361 قوس2شب مي شد ، يعني از فرداي 
 دست به كشتار  دسته جمعي زدند - درآن شب -تحت نظر باداران روسي شان 

 تن از فرزندان آزاديخواه كشور را به قربانگاه سوسيال امپرياليزم روس 372و
 كه بخش زندانيان تعيين حبس 1362 حوت سال 18 يا 15فرستادند ، تا تاريخ 

ت فرمان وزارت داخله انتقال دادند ، وقايع و شده را به زندان دايره ئي تح
 اتفاق " 1بالك"در سمت غربي   و چند روز ماه15رخداد  هائي كه در مدت 

 كه –افتاد ، بايد سر آغاز جلد سوم قرار داده مي شد ؛ مگر ناگزيري سياسي 
 پيش آمد ، و از نشر در جلد سوم  باز -علت آن را در جلد سوم  تذكار  داده ام 

  .د مان
 2 آن بخش از وقايعي كه از فرداي شب  تشريح اينك مي پردازم به

 زندان مربوط  كه به، 1362 حوت سال18 و يا 15 آغاز و تا تاريخ 1361قوس
  .  ادامه يافت  ؛وزارت داخله انتقال داده شديم

    كبير توخي                                                    
     )2015 / فبروري ( ..../                                                
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  : قوس ، شب كشتار دسته جمعي 2 نگاه گذرا به شب - 1

  
ا همين اين قلم ب.  عنوان است 13؛ حاوي   را نشان مي دهد»خاطرات زندان«كه پايان جلد دوم ،بخش دهم را 

  1361 قوس 2  در شب) تن زنداني237 ( كشتار دسته جمعي ةدر باراشاره به نكاتي چند  - 13  «[ آخريعنوان
 را كه بعد از كشتار دسته يان انتقال زندانيانرجدر آغاز جلد سوم بايد .  مرساندپايان به  جلد دوم را  ]»خورشيدي

  در سمت را آناناقامت  ماه و چند روز15 و مدت ت گرفت صور آن به سمت غربي»1بالك «  از سمت شرقي)جمعي
 به ،] بود ) خاد ( وزارت امنيت دولتي  مربوط  كه [» 1بالك  « سمت  غربي از آنها انتقال و ن و آمادگي پيوستغربي

 غازآدر  بخشهمين با عرض معذرت به عوض اينكه .م  را مي نوشت وزارت داخلة گالب زوي خلقي مربوط بهزندان هاي 
خاطرات «  كه آنرا در آغاز جلد سوم ننويسم و در شروع جلد چهارم  سبب شدي مسايل،جلد سوم زندان تشريح مي شد 

  .تشريح نمايم » زندان
  ؛تا خوانندگان ، آن جنايت عظيم را بار ديگر به خاطر بياورند  بازگو نمايم باري ديگر بايد جريان آن شب خونين را 

وسي را در بارة مشاوران ر تصميم  آنگاه ؛در اينجا نقل مي نمايم  راپايان جلد دوم ) 10از بخش   (13 متن عنوان لهذا 
آن شب هولناك نبودند و به سمت غربي انتقال داده شدند و جريان اقامت آنان را  درآناني كه شامل اعدام دسته جمعي 

   :دنبال خواهم كرد ) رم جلد چها( اين جلد آغاز تا روز انتقال شان به زندان خلقي ها در 
 و يا 8قه  پيش از بيرون كشيدن اعدامي ها در يك زمان معين از دو سمت غربي و شرقي زندان چند دقي....  « 

كار انتقال براي كشتار از منزل سوم هر دو سمت آغاز شد .  شب  توسط دو تيم آغاز گشت 8از ساعت  تر چند دقيقه بعد
 تا ساعت يك و چهل دقيقه كه گفته شد... ت ، انجام پذيرفت اي منزل اول هر دو سم و با بيرون كشيدن اعدامي ه،
 شب بود كه ما چهار تن زنداني دراتاق خود صداي فير دو خاطرم نمانده ، چه وقته دقيقاً ب« ؛ » شب ادامه يافت  )1:40(

محمد و غوث بعد از بردن ميرزا .  ... )جمجمه رهنورد جاي گرفت هر دو مرمي بر. (  اول ؛ شنيديم  درمنزلمرمي را
زماني كه «  ؛ »... سلول ها را باز نمود  دروازة دهليز مارا باز كرد  و در پي آن نوكريوالة پنجرة غالم علي درواز...  الدين

و ساير  خواست اصلي من ... . داخل شدم  ،زنداني بود) مصور( من به اتاق مقابل كه در آن عارف جان ...دروازه ها باز شد 
كه ميدان بالك و دروازه بزرگ آهني خروجي و ) سمت شمالي(زندانيان سمت جنوبي از رفتن به اتاق هاي  مقابل 

ه  ب...) مصور(عارف جان  . ...درستي ديده مي شد ، اين بود تا نظري به صحن بالك بيندازيم ه دخولي از آن اتاق ها  ب
 نفر را خودم ، من 371من دست داده تا ه گمشكو گمشكو حالت ضعف ب توخي صاحب «: ت ـ گف...د ـمجردي كه مرا دي

هر كدام تا ... انديوال هاي اتاق وضع شان خوب نيست  . پا استاده شوم سرحساب گرفته توانستم ، ديگر نمي توانم خودم
حال حساب كردم   هجاي خود دراز كشيدند ؛ مگر من تا به چند اعدامي را شمار كردند ، بعد از آن رفتند بي حال  ب

. من از ميله هاي دريچه گك با دو دست محكم گرفته به بيرون نگاه كردم ...   »  نفر ما را بردن به كشتن 371ببين 
 » 1 بالك« كه از برابر دو پته زينه متصل به دروازه تعمير- متوجه شدم كه چراغ هاي كم نور دو طرف سرك باريك 

در دو .   همان خط را با گروپ هاي كم نور ، روشن ساخته بودند - ختم مي شد شروع و به دروازه بزرگ خروجي بالك
ه  يك اعدامي را ب را ديدم كهدو سرباز. حالت آماده باش قرار گرفته بودند همان سرك باريك دو صف از سربازان درطرف 

 در پي آن دو سرباز . ...بودند رنگ سپيد بسته ه چشمان وي را با تكه اي ب.  بردطرف دروازه خروجي بالك با خود مي 

2015 /  مارچ  /  8  

 

  

   - 1 -   قسمت  -  16 -بخش 
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با هيجان به . تذكره را كه بر روي آن يك نفر قرار داشت ، محكم گرفته حمل مي كردند ة ديده شد كه هر يك ، دو  دست
وقت ما نمي دانستيم كه  تا آن . » كدام اعدامي مرده است كه او را بيرون مي برند «:  هاي  عارف جان گفتم  اتاقيهم

ضرب  ه پايان رسيده و پيش از اعدامش به يك تن از مزدوراني است كه مدت خدمتش براي  روسها به وط باين جسد مرب
مصور باز هم با تمام بي حالي و سستي كه بر وجودش .  را پاشان كرده اند دو مرمي آتشين مغز فروخته شده اش

حاال تعداد اعدامي ها « :  را ديده اظهار داشت  تذكره  اعدامي و از جايش برخاست و از آن دريچه گك ،مستولي شده بود
  ؛  »نفر  رسيد  ] 373[به سه صد وهفتاد و سه 

  ....جا كرده بودند ه ب  جا... سرپوشيده "ميني بس" اعدامي ها را در داخل موتر هاي "1بالك "در بيرون از حصار« 
كه (نان چند عراده موتر عسكري اين كاروان را  و درآخر آنها همچ...موتر هاي زرهپوش عسكري درپيشاپيش اين كاروان 

 زنداني آزاديخواه  را به 372دانست كه  كي مي . ...   كردهمراهي مي )  عراده مي رسيد 50شمار موتر هاي آن تقريباً به 
 نيز را  شان  بدنزدوران نانجيب روس بگيرند و اعضاي سالم ــ شان را براي م... تا خون ،كشتارگاه روسها مي برند 

    ».بردارند 
بعد از آنكه زندانيان سمت جنوبي كه براي ديدن جريان بيرون كشيدن اعدامي ها به اتاق هاي مقابل رفته بودند ، 

 توگوئي اينان درندگان خونين دهن را از [دوباره با اعصاب نا آرام و چهره هاي دود كرده به سلول هاي خود برگشتند 
نده  بودند و پارچه هاي خونين جسم شق شق  شدة آنها را كه تا دقايق پيش هم زنجير باالي الش هم سلولي هايشان را

شان بودند و با آنها مأنوس شده ، روابط عاطفي وسياسي برقرار كرده بودند ، جمع وجور كرده در حفره هاي سياه ، 
جالد  غالم علي بدون آنكه  ؛ ... ]  يابد ل اصلي خود را بازتا تن پاره پاره و دريده شدة  آنان شك، پهلوي هم چيده بودند 

را باز نمايد ، از همان دهليزك مقابل اتاقش با آواز ) » گارگاه زندان«  ة ساخت كارگران تسليم شدپنجرة آهني (قفل 
 جائي ساز و برگ در اتاق هب نوكريوال در فكر جا. زندانيان همه به اتاق هايشان داخل شوند : بلند ؛ اما لرزان گفت 

بعد از پايان كار دروازة تمام سلول ها را بستند وخود  شان نيز به داخل . چايخانه شدند و به روفتن دهليز پرداختند 
خالي از زندانيان يافت ، آنگاه ، بر روال معمول  غالم علي زماني كه دهليز را كه بوي مرگ مي داد .  سلول خود رفتند 

  مانند را به T بعد از اين كه از بسته شدن تمام سلول ها مطمئن شد ،  پوالد  .قفل پنجره را  باز نموده داخل دهليز شد
آنگاه پنجرة بزرگ آهني را هم .  اتاق نوكريوال را هم بست . سلول و چوكات آهني آن فرو برد داخل حلقه هاي دروازة

 زنده شده به خاطر اينهمه كشتار ديگربار قفل نموده به اتاقش داخل شد و از ترس اين كه مبادا وجدان كشته شده اش 
هموطنانش در يك شب ، وي را مورد سرزنش و توبيخ قرار  بدهد و با كابوس هاي وحشتناك زجرش دهد ،  به آرزوي 

  .خواب آرام به بسترش كه بوي خون مي داد ، به آهستگي خزيد 
 و تصاوير استخوانسوز كشتار دسته جمعي ما زنده مانده ها هم ، هر يك به سراغ خواب رفتيم تا بتوانيم درد جانگداز

  . دراماتيك و غير قابل باور را براي مدتي از صفحة ذهن سرسام و گداخته اي خود دور نمائيم 
  شب هاي و حشتناك وظلمتبار تاريخ شكنجه ترينبه هر رو ،  هر طوري بود سر انجام يكي از خونبارترين و پر

  .و نفرت و انتقام  از خلق و پرچم و خاد و روسهاي متجاوز و اشغالگر  سپري نموديم  اندوه دنيائي اززندان پلچرخي را با 
  
  .  بيرون كشيدند » تفريح « را براي » 1 بالك «ي زنده مانده ها  _2
  

آفتاب تابان ماه قوس كه تابة زرين و درخشانش را از پس كوههاي خرد كابل نمايان ساخت و اشعة نيرو آفرين و 
كاشفي ، قيوم ، صباح ( ما چهارتن . ر تمام  دشت و دمن ، كوه و ده و شهر و آبادي هايش گسترانيد را ب جانبخشش

  پلك  هاي سنگين چشمان بيجوش را به سلول ها آغاز كرده بودبا سر و صداي نوكريوال كه تقسيم آب) الدين و نگارنده 
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ريشان از روي  بستر هاي خود بلند شديم و با بي ميلي  با تن و بدن كوفته و روان پخوابي كشيدة خود را باز كرديم و
  .آبجوش را از نوكريوال كه با چشمان بي روح  به طرف هريك ما مي ديد و هيچ چيزي براي گفتن نداشت ، گرفتيم 

 از زمين بلند  ، چون با خستگي مفرط كه بر ما مستولي شده بود ، با بي ميلي صرف كرديم  و هر كدامچاي صبح را
   .م و به روي چپركت هاي خود خزيديمشدي

. كورة گرما بخش و تابان آفتاب به آهستگي از فراز ستيغ كوه ها به جانب بلنداي آسمان نقره گون در حركت بود 
از ميان ما  قيوم كه از كشتار دسته جمعي شب گذشته روان . سر و صدا به مشكل از صحن بالك شنيده مي شد 

ده بود ، نيش عقرب كنجكاوي اش را تحمل نتوانسته از جايش برخاست و به طرف دريچه جنايتكارش بيشتر صدمه  دي
گك ها كه مي گذاشت روشني آفتاب به درون سلول بتابد  نزديك شد و با انگشتان درازش از دو ميلة آهني زنگ گرفتة 

هشت .  »  رسيد  سمت غربي طرف اينه نوبت تفريح«: بعد از درنگي گفت . دريچه گك محكم گرفته به پائين نگاه كرد 
. يديم  صحن بالك را دم به دريچه گك ها نزديك شديم و از آنجاما ه.  را بيرون كرده بودند غربي نفره سمت 12 سلول

يم  ديگر با خستگي گام برمي داشتند ، فكـر كرديكي از پي» 1 بالك« به داخل ميدان عقبزماني كه زندانيان آن سمت
  . م خواهد رسيد ـهريح ما ـكه نوبت تف

 غربي زياد بود آنان در هر گوشه و كنار ميدان بالك  دسته جمعي ، تعداد زندانيان سمتروز هاي پيش از كشتار
 صحن  جنوبي بالك با آسمان ديدن چندين تن معدود در نيمة.  ديده مي شدند ؛ مگر امروز تعداد آنان كاهش يافته بود

ن با احتياط  در هنگام گام زدن بر روي زميآنان هريك. سمت جنوب شرقي گذاشت  تأثير بدي به روي زندانيان فراخش
و ، تو گوئي با زندانيان كر و گنگ از مسافه دور تماس برقرار مي سازند ،  به حركت در مي آوردند انگشتان شان را طوري

 واليبال تن در اين طرف و آنطرف جالچهار. آنان مي رسانند  اطالع ن اتاق هايشان را با اين شـگرد بهشمار اعدام شدگا
 كه هر دو حريف با بي ميلي توپ را از اينطرف به کاکړ ديگرش آقاي پوهاند. ليل زمر بود يكي از آنان خ. قرار گرفت 

ببرك ( زردي رنگ خليل زمر اين پرچمي كهنه پيخ كه مورد غضب رهبر وطن فروشش . آنطرف جال پرتاب مي كردند 
.  رؤيت بود  و رخ زرد ؛ حتا از دور هم  قابل جسم ضعيفش با رنگ. زردتر شده بود  ،ه زنداني شده بودقرار گرفت) كارمل 

ظاهراً مستانه ؛ .  سرويس ميكرد  با هيجان كودكانه  به آنطرف جالاو در روز هاي ديگر كه تيم شان تكميل بود ، توپ را
از تيم .  در  فضاء مي پيچيد -يت در فلم هاي وحشتناك  چون قهقة اسكل-اما كودكانه فرياد مي زد و قهقة خُشكش 

 توانستند ، به سان بود كه او هم زماني كه توپ شوت شده اش را دفاع نمي کاکړمقابل ، حريف سرويس كننده پوهاند 
ولي كودكان داد و فرياد و هلهله و شادي اش تا سلول هاي منزل سوم سمت شرق كه ما در آن زنداني بوديم مي رسيد ؛ 

چند زنداني . امروز هر دو حريف خاموشانه درست مثل اجسام  بي روح و متحرك توپ را به اينسو و آنسو مي فرستادند 
خاموشي گورستان هاي دهات متروك بر صحن بالك ها به خاطر . ديگر نزديك ديوار نشسته باهم صحبت مي كردند 

 يك .حنه ها ، تأثرات ما بيشتر وبيشتر مي شد ا ديدن چنين صب. اعدام ها و كشتار هاي دسته جمعي سايه افگنده بود 
يك از دهن دريچه گك ها دور شده به جاي هاي خود برگشتيم ، و برداشتهاي خود را از ايماء و اشارات زندانيان سمت 

  .غربي كه آرزوي انتقال مطالب شان را به همين شكل  داشتند ، با هم در ميان گذاشتيم 
دروازة . نوبت تفريح است : روز جالد حرفه ئي غالم علي نوكريوال را مخاطب قرار داده گفت  بعد از ظهر همان

زندانيان يكي به طرف ديگري ديده با هم جور پرساني نمودند و برداشت هاي شان را از اعدام شدگان . سلول ها باز شد 
زماني كه تمـام . تگي حرف مي زدند ته به آهسـبا هم زنجيران طرف مقابل در ميان گذاش» 1بالك «سمت غربي 

  .  زندانيان از اتاق هايشان خارج شده در دهليز برآمدند ، جالد دروازة پنجرة آهني را باز كرد 
و تعدادي هم با يك ديگر ،  شروع كردند خل ميدان بالك برآمديم ،  عده اي با بي ميلي به قدم زدنزماني كه به دا

 مطالب مورد نظر  و گفت پيرامونن نشستند و به گپ در اين گوشه و آن گوشة ميداو شماري هم، به صحبت پرداختند 
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 بار ديگر به فكر و ذكر »اتاق كنفرانسها«ما همه با گذشتن دوباره از برابر. به هر رو تفريح هم سپري شد .  پرداختند
 دهن شان را بستند و به سوي دست و ، »اتاق بند و بست «كشتار دسته جمعي زندانيان آزاديخواه افتاديم كه در همين 

  دهليز خود شديم احساس كرديم كه بعد از راهپيمائي دشوار و دلگير دووقتي كه وارد. نامعلوم روانشان كردند گور هاي 
  . اثرات كشتار دسته جمعي تا آن روز هم در سيماي زندانيان ديده مي شد .باره به مقر خود برگشتيم 

  ... .ساعت ده روز بود كه دروازه  پنجرة آهني باز شد . ه صبح رسانديم  شب را به روال هميشگي ب
 

 و يا 15، تا تاريخ )  كشتار دسته جمعي  ( 1361 قوس2 وقايع كه از فرداي شب بخشي ازاينك مي پردازم به تشريح  
اتفاق » 1بالك« دوم در سمت غربي منزل ) زندان مربوط وزارت داخله انتقال داده شديم كه به  ( 1362 حوت سال18

  :افتاد 
 

   جالدان خاد ، در پس فردائي يكي از خونبارترين شب  هاي زندان ،-3
  .آوردند صدا در   شيپور كوچيدن را به       

 
 را شنيدند ، احساس كردند كه جالد خبر بدي را به پنجرة آهنيزندانيان به مجردي كه صداي باز شدن دروازة 

شم پيش بيني حوادث و رخداد ) كم و بيش( و سالها  هاآخر آنان طي روزها و هفته ها و ماه. اطالع شان خواهد رساند 
به  ! تمام اتاق ها را باز كو« :   جالد به نوكريوال گفت. هاي ناميمون را در بعضي حاالت و موارد كسب كرده بودند 

 . رگي از تمام سلول ها سر وصدا برخاستبه يكبا. »  كه از اينجه مي بري شانه محبوسين بگو كاالي خوده جمع كنن
ما همسلولي ها هم با شتاب ساز و برگ  خود را جمع و جور كرديم و در حالت آماده .  گفت هركي هر چه دلش خواست

و در كدام اتاق ،  در كدام منزل  ،دانستيم كه  جنايتكاران  ميهن فروش باز ما را در كدام بالكنمي . باش قرار گرفتيم 
مدتي شايد هم نيم ساعت بيشتر سپري نشده بود كه غالم علي با لست دست داشته اش وارد . خواهند كرد پرتاب 

 زندانيان بعد از خروج از منزل سوم  و طي منزل دوم. دهليزك پشت پنجرة آهني شده گفت كه به دنبالش حركت كنيم 
 هوي ب.  چشم آبي پيدا شد »مدير حامد«ة جالدان در اين اثنا سر و كلة سر كرد. ، وارد دهليز منزل اول بالك شدند 

تعدادي از زندانيان را با خود به سمت . بعداً لست را از وي گرفت  به نامخواني  شروع كرد . غالم علي چيز هائي گفت 
  .  غربي منزل دوم برد 

بعداً گفت .   ديگر نام برد  روستار تره كي و چند نفرصاحبدر مرتبة دوم و يا سوم ، مدير حامد جالد از من و داكتر
از جمله  . زماني كه وارد منزل دوم  سمت غربي شديم ، زندانيان را به  دو و يا سه اتاق تقسيم كرد . كه به دنبالش برويم 

را باز نموده با ) سمت جنوب دهليز ( اتاق آخري دست چپ . نگارنده و داكتر روستار تره كي را به اخير دهليز برد 
  .ما هر دو با كوله بار هاي سنگين خود وارد اتاق شديم . » ! داخل شويد « : ت غُرگلون گف

 
  : نگاهي گذرا به تركيب زندانيان در اتاق جنوب غرب -4

 
  .رق اتاق گذاشته بودند ـ تاي ديگر را به طرف ش3 چپركت طرف غرب و 3. چپركت وجود داشت  6  ،در اتاق

در منزل پائين آن يك زنداني به نام اورنگ و   نشسته بود، معلم كبير،در طبقة دوم چپركت اول طرف شرق اتاق 
نشسته قرانش را در دست » شفيع جان«در منزل دوم آن و   تعلق داشت ماليارمنزل اول چپركت دومي به. اشت قرار د
طرف غرب اتاق ، چپركت اول ... .   در منزل  دوم آن  ديده مي شد ، در چپركت سومي منزل اول آن حاجي امين، داشت
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 . كسي ديده نمي شدمنزل باالي آن در  .بود) عارف جان فرهت ( منزل اول آن متعلق به يك تن از رفقاي  ساما  
در . منزل باالي آن خالي بود  . حضور داشت) احمد شاه (درچپركت دومي منزل اول آن يك تن از اعضاي سازمان پيكار 

 دريچه گك اتاق كه صحن  جنوب غربي بالك از داخل آن ديده 2ب بود وچپركت سومي كه متصل به ديوار سمت جنو
در طبقة اول آن همايون عيني .  بود نشسته   جواني به نام زلميدرباالي آن.  ، متصل به منزل دوم چپركتي بود مي شد

   .داده بودندجاي را
بالً در اتاق هاي مختلف همين دهليز  را كه ق"شفيع جان"حاجي امين ، معلم كبير و اورنگ و (   چار تن زنداني 

  .    زنداني بودند ، مي شناختم 
به مجردي كه استاد تره كي و من وارد اين سلول شديم ، طبق معمول تمام زندانيان از جايشان برخاسته با ما مانده 

 به  زير چپركت خود بيدرنگ اسباب و اثاثيه ام را برداشته آنرا) عارف فرهت ( استاد . نباشي و جور بخيري كردند 
  .گذاشت و طبقه دوم را در اختيارم قرار داد 

  
  )عضو ساما (  استاد عارف فرهت

بود ؛ پيش از جزائي شدنم به ) هم دوسية آقاي جبران و آقاي حقبين (  را كه يك تن از كادر هاي جوان ساما استاد
 مسؤوالن خاد زندان ليز زنداني بوديم و يكبار همما هر دو ، در دو اتاق همين ده. سمت شرقي همين بالك  مي شناختم 

در نهايت بيرحمي و  ،يك شب نيمه  تن در 12 باالي ما   را دسته جمعي هاي واقعي اعدام شرايطعينبه دستور روسها 
 حشيانه سپري شده  ؛ در هر  نهايت وغير قابل تصور شكنجة  آنتا كنون كه سه دهه از . ندردك تطبيق كمال هنرنمائي

 (  در ذهن ما تداعي مي شود ، دچار ناراحتي زجر دهنده ، نفرت دوامدار و خشم شديد مي شويم صحنه هاي آناري كهب
    .  )خواهم كردتشريح  جريان آن رادر جايش 

 با .، با تمكين و بسيار مهربان بود ، دقيق و مؤدب ) ادبيات دري تدريس مي كرد )...(كه در مكتب ( استاد فرهت 
با ساير زندانيان هم . مي كوشيد كسي از وي آزرده نشود . با صميميت برخورد مي كرد ) طيف چپ ( قاي تمام رف

 روي مسايل سياسي كه .در انديوالي و همكاسه بودن با وي آدم احساس خوشي مي  نمود . مؤدبانه صحبت مي كرد 
 از چيزي كه آگاه بود آن را  دنبال مي كردبحث مي شد با حرارت و هيجان وارد بحث شده مطالب مطروحه تا به پايان

  .صميمانه در جمع مي  مطرح مي كرد و براي مطالبي كه از آن آگاهي قبلي نداشت شنوندة خوبي بود
  

  )عضو سازمان تسليم شدة پيكار (   احمد شاه
. و صميمي با طيف چپ  دبجواني بود مو.  نام برده كه عضو سازمان تسليم شدة پيكار بود ، اندام الغر و قد بلند داشت 

 اسباب و اثاثية داكتر صاحب روستار تره كي را برداشت به زير چپركت  ،شمال كشور بود) استان ( كه از كدام واليت وي 
لطف خوش  با  با همه ،احمد شاه. خود جا به جا كرد ، و توشك و بالشت وي را در طبقه دوم چپركت مرتب نمود 

 تسليمي ، آنان را با  ننگينرهبران زنداني شدة سازمانش به خاطر امضاء كردن در سند ، هميشه از برخورد مي كرد
 همين اعضاي كميته مركزي سازمان پيكار من را هم وادار كردند كه... « :  خشونت نقد مي كرد و شكوه كنان مي گفت

امضاء نمايم و انده روس شان به دولت دست نش سند ننگين تسليمي  پاي دردر خيانت تاريخي شان شريك شوم و 
وي همچنان ) . نقل به مضمون( »  ...بخوانمخود سازمانم را به نقد بكشم وتجاوز ارتش روس را وظيفة انترناسيوناليستي 

 در ميان زندانيان با سر بلند گشته نمي توانيم  و هميشه رفيق هاي ديگر ما  نه من و نهبا اين خيانت« : اضافه مي كرد 
  ) .نقل به مفهوم ( » مسخر و اهانت آنها قرار مي گيريم مورد طعنه و ت
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  )عضو  حزب منفور گلبدين ( معلم كبير
،   وي كه از اهالي چهاردهي كابل بود. بود  - خاين ملي - يك تن از كادر هاي برجسته  حزب اسالمي گلبديناين نابكار 

 در كابينة آيندة گلبدين وزير معلم كبير« : ي گفتند در زندان م.   و انحرافي در يك چشمش ديده مي شدقد بلند داشت
معلم كبير ، اورنگ ، كاكاخال محمد ، [  تن 7 از جملة همان اين جاسوس.  » ... كه گرفتار شد ارف تعيين شده بودمع

ن را مثل  زمامداري امين جالد بود كه روسها الزم نديدند آنازنداني دورة) ]  قاتل وزير پالن( خليل ، حنيف ، مرجان 
 را به گردن انآنقتل  اعدام نمايند و مسؤوليت ]...  داكتر دادگر ، داكتر رزبان ، داكتر هاشم مهربان و[زندانيان شعله ئي 

كه به (  اطالعات زندان با مبني به همكاري ، به خاطر تعهدي هر هفت نفرشان. دازند بين) امين جالد ( بز بالگردان 
  .    زنده ماندند )خي سپردندمشاوران روسي  زندان پلچر

سيد بشير بهمن (با اعدامي هاي چپ انقالبي ، مثل اسطوره آفرينان سازمان تسليم ناپذير ساوو » 1بالك«معلم كبير در 
استاد مسجدي و ساير رهبران طيف چپ انقالبي هم اتاقي شده گپ و گفت آنان را ثبت نموده به اطالعات زندان مي 

را براي اعــدام بيرون بردند ، ) ساوو ( ي تسليم ناپذير رهبري سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي زماني كه اعضا. سپرد 
  .معلم كبير كتاب هاي زنده يادان را تصاحب نموده بود 

   اورنگ 
 بيشترين وقتش را به خواندن نماز و قرآن سپري مي  .بودوطن فروش و جنايتكار هم عضو باند گلبدين اين شخص 

  . ظاهراً با كسي جز يكي دو تن از اعضاي حزب منفورش تماس نمي گرفت .كرد 
  جان شفيع 
آدم اجتماعي به نظر . ظاهراً با طيف چپ انقالبي برخورد مؤدبانه داشت . عضو باند حكمتيار رهزن و جاسوس بود وي نيز 

  .گسترة تماسهايش در زندان وسعت داشت . مي رسيد 
  ادامه دارد     

  
  


