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  ) مستنطق زندانيان طيف چپ انقالبي( كهنه كار » ضبط احواالتي «  قيوم صافي – 11
  

شعلة ( » جريان دموكراتيك نوين افغانستان« ه بعد ها در شماري از جوانان شجاع و ضد طبقة حاكمه و استعمار ك
بشير « ، كه در زير شكنجة خلقي ها جانباخت  ( »دين محمد محمودي«نقشي از خود به جا گذاشتند ؛ مانند ) جاويد 
اين » شريف محمودي « ، ) » مامد « معروف به (» موسي جان«، » شاهپور قريشي « ، » لطيف محمودي «  ، »بهمن

تعدادي از وابستگان طبقة . لم و ديگران ؛ از جملة شاگردان دهة سي و اوايل دهة چهل ليسة عالي حبيبيه بودند ق
برادر ثريا ( » وكيل«، ) برادران ببرك كارمل(» توريالي«و » محمود بريالي «حاكمه هم شامل آن مكتب بودند ؛ مثل 

 نځیكه از صنف نهم يا از صنف دوازدهم به حربي شو( » ق علومينورالح«، » اسحاق توخي«، ) پرليكا خواهر زادة كارمل
غالم غوت « ، ) » عبداهللا قد دراز « معروف به ( » عبداهللا  «  )» بچة سامان برق فروش« مشهور به ( » يحيي« ، ) رفت 

هم در ) ي مستنطق خادقيوم صاف(»  قيوم« جوانكي قدكوتاه به نام .... . و برادرش ، داكتر نجيب  جالد خاد و » صادقي 
  هاي خود را كه» هم مكتبي« و» هم صنفي« متعلمين هوادار طيف چپ انقالبي ياد شده .  ديده مي شد  جمع اينها

هواداران طيف چپ . وابسته به طبقة حاكم آن زمان بودند و از ببرك كارمل دفاع مي كردند ؛ به درستي مي شناختند 
 نهاد هاي سياسي عرض وجود نمودند ومحصلين پوهنتون و   حبيبيه زماني كهالي ع فراغت از ليسة انقالبي بعد از

» يحيي«  همچنان ،» قيوم صافي«(  كه اين جوانك  متعلمين مكاتب دست به تظاهرات مي زدند ؛ آن ها مي فهميدند
شاه » ضبط احواالت « راي در زماني كه متعلم ليسة عالي حبيبيه بودند ، ب) بعدها جنرال نورالحق علومي (» نورالحق« و

  .جاسوسي مي كردند 
به شمول زنده ياد رفيق استاد مسجدي كه مدت سه ، يا چهار سال به سمت [ شماري از شعله ئي هاي آن وقت 

اين ]   تدريس مي كرد و قيوم صافي نيز يكي از شاگردانش به شمار مي رفت)مكتب حبيبيه  ( معلم در آن ليسه
 از اهالي پغمان (» معلم پروانه « رفيق بهمن ، رفيق . ش مي شناختند  »كماالت « مام صفات و جاسوس حرفه ئي را با ت

پيش از كودتاي ...  ( رفيق ميرزا محمد كاوياني ، رفيق استاد دوست ، و  )كه زير شكنجه وحشيانة خلقي كشته شد
 زرنگار و  را در راه ، در سرك ، در پاركبار ها اين جاسوس حرفه ئي)  تا زمان گرفتاري رفيق ها 1357 ثور 7ننگين 

كه به » رياست ضبط احواالت«  دفتر و ديوان دستگاه جهنمي در هنگام برآمدن از راه باريك، همچنان نوپارك شهر
... رياست « زماني كه كار و بار راپور دهي و دستورگيري اش از آن ( سرك عمومي نزديك سفارت ايران منتهي مي شد ؛ 

 انداخته از خجالت سرش را خم  ،به مجردي كه چشم رفيق ها به اين جاسوس مي افتاد.  مي ديدند) شد تمام مي » 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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 در سالهاي اخير بيشتر  و ناموس باختهاين نابكار مزدور.  دور مي شد  آنان از زير نگاه هاي نافذ و تحقيرآميزهرچه زودتر
ارف موقعيت داشت ، ديده مي شد ، كه در پشت آئينة بزرگ  كه در مقابل عمارت وزارت مع"كتابفروشي بهزاد"در دكان 

 زنده ياد شاهپور و زنده ياد ميرزا محمد كاوياني ،. صاحب كتابخانه گرم صحبت مي بود » علي«دكان نشسته با رفيقش 
) ن كتاببراي ديدن و خريد( من و شماري ديگر از كارمندان وزارت معارف گاه و بيگاه به آن كتابفروشي استاد دوست ،
سالم و ... . گرم  صحبت مي بود  ) با آهستكي(قيوم صافي را در آن جا مي ديديم كه با صاحب دكان . سر مي زديم 

بعد ها خواهم ديد كه  . وي به مجرد ديدن ما با عجله دكان  رفيقش را ترك مي كرد . عليك بين ما رد و بدل نمي شد
 چركين و پر از خون و  عقده هاي ، نشان داده»قهرمان« چسان خودش را  ، در هنگام تحقيق از ما و ناشريفاين نابكار

  .... .باز مي نمود  راريم حقارتش 
  

از جريان آمدن يك خادي به اتاقي كه من در آن بودم و از اين كه توسط اين جالد ) 21(در زير عنوان  ياد آوري الزم
را به خاطر روياروئي با من ) كاراته باز ( ق ، تيمور پنجشيري مورد ضرب و شتم قرار گرفتم ، همچنان از اين كه مستنط

آنگاه مطالب و بحث هائي را كه باز كردنشان در خاطرات زندانم ضروري بود ؛ در ذيل . به داخل اتاق آورد ، نوشتم 
  :دند حاال بر مي گردم به همان اتاقي كه تيمور را در برابرم قرار دا.  نوشتم 25 و 24 ، 23 ، 22عناوين 

  
 بعداً هر دو خادي از اتاق - كه از چشمم دور نماند -لطيف شريفي جنايت پيشة خود فروخته به تيمور اشاره كرد 

  .خارج شدند 
تو گوئي خدايان كائينات مانع طلوع خورشيد . به انتظار روز بودم ؛ مگر از روز كدام عاليمي به چشم نمي خورد 

  .شده بودند 
احساس مي كردم . چرا اين دو از اتاق خارج شدند : يفي و تيمورخادي با خود انديشيدم بعد از خروج مستنطق شر

 ؛ با آن هم در آن لحظات حساس براي رفتن آن دو ، هدف و مقصدي ... متحجر شده لحظه  در آن انديشيدنمقدرت 
ي در چشمم منعكس شد كه در باال چهره فرد. سرگرم  پيدا كردن چرا هائي بودم كه ديدم دروازة اتاق باز شد . تراشيدم 

  . در موردش نوشتم 
ضبط احواالت « كسي بود كه خورجين تجربيات عظيم و سنگين سازمانهاي جاسوسي . اين شخص قيوم صافي بود 

حفيظ اهللا امين  را به دوش مي كشيد و در جريان » كام « ي تره كي و » اكسا « داوود خان ؛ » مصونيت ملي «شاه ؛ »  
و شكنجة زندانيان آزاديخواه ، به خصوص كمونيست ها ، يعني شعله ئي  ها ؛  به هر مشكل  و دشواري الينحلي تحقيق 

كه بر مي خورد ، دست و آستين بر مي زد و از درون خورجين خونين تجربيات جاسوسي اش رهنمودي بيرون مي 
دوسيه ئي را كه با انگشتانش محكم گرفته بود ،  .  ، تا باداران روسي اش را راضي نگهداردكشيد و حل مشكل مي نمود

ي را به وي  » گنهكار« با كرشمة پسر بچه اي خوش سيمائي كه ارباب زمين دارش صالحيت تحقيق از دهقان -آن را 
« :  با تبختر و چهرة سؤال برانگيزي گفت ، را به آهستگي باز نموده گاه دوسيهآن.   به روي ميز گذاشت -سپرده باشد 

  . » ! همراه من بيا . ية تو را من گرفتم دوس
آن . مزدور به طرف دست راستم قرار گرفت . در حالي كه با اضطراب كشنده كالويز شده بودم ، از جايم بلند شدم 

. شكل و ساختمان و موقعيت دهليز هائي را كه از آن ها عبور كرديم ، به خاطر ندارم . گاه  هر دو از اتاق خارج شديم 
ويك چپركت تشكيل مي ) صندلي (  غيرت باخته من را به اتاقي برد كه تمام اثاثيه اش را يك ميزكار و دو چوكيمزدور
و چپركت خواب را درقسمت ديگر اتاق ، . يك چوكي عقب آن ميز و يك چوكي در طرف ديگرش قرار داشت . داد 

اتاق گنجايش بيشتر از دو توشك پهن شده را . يد متصل به ديوار گذاشته بودند كه معلوم  بود مستنطق در آن مي خواب
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ديري نپائيد كه فهميدم از اينوع اتاق ، چند تاي ديگر هم در همان دهليز . اين اتاق به يك نفر تعلق داشت . نداشت 
 - قيوم صافي . به روي ميز كار هيچ  چيزي به نظر نمي رسيد . موقعيت دارد كه به مستنطقين تخصيص داده شده بود 

بعد از مكث كوتاهي به من گفت كه به روي .   به چوكي اش تكيه زد -»ضبط احواالت « ين قديميترين جاسوس ا
آن گاه دوسية دست داشته اش را باز نمود ، و از ميان آن يك ورق چاپي را برداشته در . چوكي طرف مقابلش بنشيم 

 سقفي كه ناظر بسا شكنجه هاي -تمركز نمود لحظاتي چند ، چشمان سگي اش را به سقف اتاق م. برابرم گذاشت 
اين را « : بعد سر فروخته شده اش را تكان داده گفت . حيواني آزاديخواهان توسط خودش و رفيق هاي جالدش بود 

ديدم اين هم همان فورمة سؤاالت قبلي . با دقت به ورق چاپي نظر كردم » ! هر چه خواناتر و زود تر ! خانه پري كن 
با » چشم پاره « مزدور . گفتم اين را قبالً خانه پري نموده ام . را خانه پري نموده به لطيف شريفي دادم است كه آن

  بدون آن كه - آن گاه از جايش بلند شده . قلم را نيز برايم داد . » كسي چنين ورقي را برايم نداده «: خونسردي گفت 
  .  از اتاق خارج شد - چيزي بگويد 

قت زياد براي بار دوم  جواب  ديگر متمركز نموده ، با  احتياط و د پراگنده ام را بارافكار. مه را ديدم  دقت زياد فور با
با .  خسته ام  منعكس نموده  مرور كردم   نوشته بودم  ؛ بر روي صفحة ذهنبرابر هر سؤال را كه در فورمة قبلي در هائي

  . ان اين فورمه و فورمة اولي كدام تفاوتي ديده نشودفورمه را بايد طوري خانه پري كنم كه مي: خود گفتم 
 زيرا مي دانستم كه باداران اين  ؛ قلبي دچارميضي عامدانه تذكر دادم كه به مرخانه پري شده هر دو  فورمه متن در 

به شند  زندانياني را كه به مرض قلب مصاب مي بامستنطقين و بازجويان در كشور هاي ديگر ،جنايتكاران همچنان ساير 
بعد از پايان خانه پري فورمه داده شده ، احساس كردم  بار   .از برق دادن آنان منصرف مي شوندخاطر خطر مرگ 

  .سنگيني از روي شانه هايم برداشته شد 
از پشت پرده هاي نازك روي كلكين اتاق ، روشني كمرنگ صبح نقره . از كم خوابي ، سوزشي درچشمانم پديد آمده بود 

فورمه را از روي ميز .  » آن « گفتم .  » ! تمامش كردي « :  كه جالد مزدور وارد اتاق شد و  گفت يان شده بودگون نما
از گرفتن فورمه و بيرون رفتن اين مزدور برداشت نمودم كه فورمه را براي كدام مشاور نظامي . برداشته از اتاق خارج شد 

  .روسي نشان مي دهد 
)  به سان كاله جمعيتي ها (  قد بلند باريك اندام ، كه كاله  سفيد نخي بافتگي نماييك آدم .  مدتي سپري شد 

 بودم آمد و از يخن  با عينك دودي كه بر چشمانش گذاشته بود ، وارد اتاق شده مستقيماً به طرفي كه من نشسته
. داد و به فاميلم ش  بود ، به من با اندك مكث داو و دشنام هائي كه بازتاب اخالق  همسر وخواهر خود. پيراهنم گرفت 

. بند بند استخوان ضربه ديده ام  به آتش كشيده شد . از لحنش به مشكل استنباط مي شد كه ننگ قوم پنجشير است 
من كه در سراسر زندگي در برخورد هاي لفظي و يا فزيكي ، هرگاه كسي اهانتم كرده و دشنامم داده به هيچ وجه تحمل 

 در -اينجا ، دراين شكنجه گاه روس ها . ين دشنام ها و ركيك ترين داو ها  به جوابش پرداخته بودم نتوانسته با بدتر
تحملش براي من .  مي ديدم كه يك تن از روس پرستان ساطور به دست ، اين چنين اهانتم مي كند -داخل كشورم 

  . گر چه قضيه رنگ وشكلي ديگر داشت . دم بايد جواب بالمثل براي اين مزدور مي دادم كه جوابش را دا. دشوار بود 
اينجا در اين دخمه كه خفاش سياه وحشت بردر وديوار وسقف نكبتبارش  چسپيده بود ، و من به مثابة يك  محكوم  

اينجا هيچ كسي حضور نداشت كه ناظر فحش . در برابر جالد بيرحمي كه حاكم مطلق بر سرنوشتم بود ؛ قرار گرفته بودم 
اينجا من تنهاي تنها بودم  ؛ جز يك شخصيت ، شخصيتي كه در من طي چهل سال فراز و .  به من  باشد دادن مزدور

شكل  »  ] به صفحة بعد- [*كوچة سرچوك « فرود و پيچ و خم زندگي شهري ، آن هم در قلب شهر كابل ، يعني در 
حاال اين شخصيت . من را رها نمي كند   ،اين رفيق خوبم تا دم مرگ هممي فهميدم كه . گرفته بود ؛ حضور داشت 

در . در واقع اين شخصيت ضربه ديده ، به من نياز داشت كه ازوي به دفاع برخيزم . استوار شديداً جريحه دار شده بود 
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ي شود ، شخصيت چنين حاالتي انسان ، هرگاه باعمق نظر به درون خود بنگرد ، همانطوري كه تن و بدنش تكه پاره م
حال فروريختن  قرار مي گيرد ، و يا بر زمين مذلت  فرو مي غلتد ، و در توته توته مي شود لحظاتي زودگذروي هم براي 

بلي خوانندة گرامي درچنين شرايط است كه لشكر جرار و ارتش . ، ويا به ياري رفيقش نمي غلتد و استوار مي ايستد 
اتي و سنت هاي عالي و ارزش هاي فرهنگي و حماسي كه در عيار ايدئولوژي و باورهاي فلسفي ، سياسي ، مبارزاتي ، طبق

سلول سلول مغز انسان جابه جا شده و نقش بسته است ؛ به يك بارگي  به پا مي ايستند و تكه پاره هاي تپندة  
شخصيت انسان توهين شده و دربند را با شتاب حيرت برانگيزي بر مي دارند و بيدرنگ  به هم جوشي و يك پارچگي آن 

 يابد ، ه احياء مي شود و خودش را باز ميبلي ، شخصيتي كه بدين گون.  پردازند ، تا نيرو آفرين و شهامت ساز شود مي
  . انتقام جويانه به حملة متقابل  مي پردازد 

 به دشنام دادن پرداخت باورمزدور درحالي كه با دست چپ يخنم را محكم گرفته بود ، با سرعت عجيب و غير قابل 
من هم با همان سالح دشنام ؛ اما  ده ها بار برنده تر و زهرآگينتر به .  آغشته به زهرش را به مغزم  حواله كرد و سالح

ديگ سياه خشم جالد . دشنام هاي ركيكش را با دشنام هاي ده ها بار ركيكتر جواب گفتم . مغز فروخته اش ضربه زدم 
درست مانند روز هاي دورة مكتب  .  سر و صورتم حواله كرد روس به يك بارگي چنان سر رفت كه مشت هاي محكمي به

دست هايم را سپر سر و صورتم ] كه بر روي رينگ بوكس در برابر حمالت حريف حالت دفاعي اختيار مي كردم [ 
ي كه از  لگد محكم به باالتر از بجلك پايم زد كه نهايت درد ناك بود ؛ طور، دو و يا سهجالد مزدور با نوك بوت . ساختم 

چيغ ناشي از درد كشنده ام را  تبديل به دشنام هاي ركيك و بسيار بلند . شدت درد ، صداي ضربان تند قلبم را شنيدم 
پوست روي . آن گاه  به سرعت از  اتاق خارج شد . مزدور چند دشنام ديگر هم به من داد . نموده تحويلش دادم 

اصالٌ در جريان ضرب و شتم  . درد زياد تر شده مي رفت .  زير آن گره زد استخوان پايم به زودي كبود شد بعداً خون در
؛ حتا شكنجه ، قلب جريان خون را در رگ ها و موي رگ هاي بدن تسريع مي كند و همين سبب مي شود كه درد 

كردن مي ضربات وارده به بدن كمتر احساس شود ، به خصوص  زماني كه  مغز به سيستم دفاعي وجود  فرمان مقاومت 
فكر كردم ضرب و شتم اين مزدور به . درد و داغ و عاليم و اعراض ضرب و شتم و شكنجه بعداً  نمايان مي شود . دهد 

  .  بسيار آرزوي شـناخت اين مـزدور  سخت عقده مند را داشتم . مثابة هوشداري بود كه به من داده شد 
 نجيب بود كه مي خواست به.  ه بود كه دروازه اتاق باز شد چند دقيقه بيشتر از برخوردم با آن خادي عينكي نگذشت

سه چهار « به  نجيب چنين گفت )  بدون آنكه  خودش را نشان بدهد ( كسي كه در دهليز  با وي بود . درون اتاق بيايد 
وزانه ؛ مگر نجيب با لحن در ظاهر دلس. آن گاه همان شخص دروازه را بست » ! دقيقه بيشتر وقت نداري زود بيرون شو 

با حرمتي كه به شما دارم نمي خواهم دچار مشكالت . رفيق توخي  به مشكل پيشت آمدم « : آميخته با نوع تهديد گفت 
 به انخودت.   خلق خواهد كرد انفكر مي كنم تيمور مشكالتي برايت.   بهتر خواهد شد دشويد ، اگر گپ هايم را بپذيري
بعد از پايان اين جمله با شتاب از اتاق . ت منتظر  شود كه جوابي از من بشنود نخواس » ددرستي  وي را  نمي شناسي

  .خارج شد 
  

كودكان كله شخ با .  و هيچ كوچة كابل بدون جنگ و حتا جنگ هاي  چند تن با چند تن نبود -] از صفحة قبل[* 
 1320كوچه هاي كابل در سالهاي معروفترين . همساالن شان؛ نو جوانان سرشوخ با  حريفان همسن شان مي جنگيدند 

كوچة «، » كوچة سكهـ بچه ها«، » كوچة عاشقان و عارفان«،» كوچة ده افغانان«، » كوچة سرچوك«خورشيدي 
« ، » كوچة اندرابي «، » كوچة شوربازار«، » كوچة خوابگاه « ، » كوچة علي رضا خان« ، » كوچة بارانه «، » چنداول

   ]بود.... . و » كوچة خرابات 
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     نخستين باري بود كه با يك تن از آموزش ديده هاي جوان و بي تجربة خاد مواجه شدم-12

  
مدتي شايد ربع ساعت گذشته بود كه  قيوم صافي دروازة اتاق را باز كرد و با اشاره به من . زمان در حال گذشت بود 
ارج شدم و بر روي صفه اي  كه شايد يك متر از بعد از لحظاتي چند از دروازة اتاق خ. فهماند كه از اتاق خارج شوم 

تو اين جا باالي صفه بنشين تا من بيايم از اينجا  حركت « : سطح حويلي  بلند بوده باشد ، توقف كردم ، آن گاه گفت 
  . » ! نكن 

ن صح به  هنوز از ذرات زرين طلوع آفتاب كه به آهستگي. روشنائي نقره گون صبح هنوز همان رنگش را داشت 
  .اندوهبارم مي كاست  سنگيني اضطراب آخر روشنائي روز نويدي بود كه از . حويلي درحال گسترش باشد ، اثري نبود

به ) مسلسل ( در برابر اين دروازة بسته يك سرباز كه ماشيندار . يك دروازة ديگر هم بر روي صفة بزرگ باز مي شد 
  ) .دم اين دروازه هميشه  بسته بود بعد ها فهمي( شانه اش ديده مي شد ، كشيك مي داد 

  ، با عرض يك متر ونيم ، اين صفة  بزرگ اتاق  هاي متصل به صفهبه طرف غرب. وي صفه به طرف جنوب بود ر
. طوري به طول اين صفه در جوار هم ساخته شده بودند كه صفة چسپيده به اتاق ها تا به حويلي ديگر  ادامه مي يافت 

 سانتي هم ديده مي شد كه صفة باريك را از اتاق بزرگ 75 تنگ حدود ، يك راهموازي با باريكي صفة متصل به اتاق ها 
روي حويلي جدا مي نمود ، و اين راه  هم  محل آمد و شد مستنطقين و كارمندان خاد از يك حويلي به حويلي ديگر بود 

باش داشتند ، و برفضاي آن حويلي به ارتفاع چهار يا پنج متر  ر بود وسربازان جنايتكار روسي در حويلي ديگر بيشت. 
كشيده شده بود ؛ طوري كه روي حويلي را مي پوشاند ) » جال حفاظتي باالي سنگر ها « (  تور  ،بلندتر از سطح حويلي

توانست از فضاء داخل و مي شد از منزل دوم باالي كوته قفلي ها ، صحن حويلي را ديد ؛ حتا يك پرندة كوچك هم نمي 
صفة .   فكر مي كرد تورحفاظتي را به خاطر  دفع پرتاب  نارنجك  بر فضاي حويلي كشيده بودند آدم.  شود حويلي

  .متصل به اتاق ها به حويلي ديگر  امتداد داشت 
ز سالها پيش  چند متر دور از راهرو ، دو و يا سه اتاق كه هم سطح زمين و به طرف شرق حويلي  موقعيت داشت ، ا

سربازان همان بخش . به طرف چپ اين اتاق ها اتاق ديگري بود كه هم تشناب و هم دستشوئي داشت . ساخته شده بود 
كمي دور .  در برابر آئينة نه چندان شفاف آن مي تراشيدند ه استفاده مي كردند و ريش شان راهم از آن دستشوئي كهن

اين راه ، بعد دو سه پيچ و خم ، به . سرباز مسلح از آن راه ديده باني مي كرد . تر از تشناب ، راه باريكي ديده مي شد 
خادي هاي مزدور با موتر هاي جيپ شان از . ختم مي شد » واليت كابل« ميداني  پشت دكان هاي مقابل ديوار سنگي 

  . اين راه هم به داخل حويلي مي آمدند 
كه فضاي آن را (يك دروازة اين اتاق به حويلي ديگر . موقعيت داشت حدود دو متر دور تر از صفه ، يك اتاق بزرگ 

 يا سه اتاق قديمي در آن موقعيت دومي اش رو به حويليي  بود كه دودروازة . باز مي شد ) پوشانده بودند ... با جال 
بودند ؛ مثلي كه در درون اين اتاق بزرگ كه كف آن هم سطح روي حويلي بود چوكي و ميزهاي زيادي گذاشته . داشت 

مان اتاق شان را در ه) نهار ( مستنطقين هم غذاي چاشت . كارمندان صدارت در گذشته بوده باشد » اتاق غذا خوري « 
 ديده مي شد ،  اين اتاق بزرگ كه از روي حويلي به داخل آن  رفت و آمد مي كردند ؛ بعضاً در هر گوشة. مي خوردند 

. نار اتاق بر روي چوكي نشسته به سؤاالت مستنطق مربوطة شان جواب مي دادند  در گوشه و كسه يا چهار زنداني
اتاق «  سازمان هاي  متفاوت را در گوشه و كنار همين ندانيان مربوط به يك سازمان و يا زندانيانمستنطقين هرازگاهي ز

ام زنداني با كدام زنداني با ايما و اشاره مي كردند ، و دقيقاً متوجه بودند كه كد) بازجوئي ( آورده از آنان تحقيق » بزرگ 
را ترك مي گفتند و زندانيان زير تحقيق را تنها » اتاق غذا خوري « مطالبي را به هم مي رسانند و يا بعضاً به بهانه اي 



ان  پلچرخيخاطـرات زنـد                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

6 

 مي گذاشتند ، تا زندانيان مطمئن شوند كه مستنطق رفته و كسي مراقب  شان نيست ، آن گاه با خاطر جمع با زنداني
 را در سقف  ها كمرهKGB كه به طور يقين متخصصين[ جاسوسي ديگر تماس بگيرند ؛ كه در چنين صورت كمره هاي 

رمز و رموز و ايما و اشارة زندانيان را فلم برداري مي كردند ويا مستقيماً در مونيتور ] و يا ديوار اتاق نصب كرده بودند 
 زندانيان زير تحقيق را كنترول مي كردند ، و هرگاه به آهستگي هاي مخفي كه مستنطقين به آن دسترسي داشتند ؛

  . صحبت مي نمودند ، آواز آنان نيز ثبت مي شد  
 بي اراده اين طرف و آن طرف را نگاه كردم ، چيزي . در روي حويلي كسي ديده نمي شد .خواب بر من غلبه كرد 

كرتي .  به روي سنگ صفحه  نزديك به ديوار گذاشتم م كشيدههر دو لنگ آن را از پاهاي. هايم ) كفش ( نبود ، جز بوت 
 سرم را به روي بوت هايم گذاشته كرتي .هاي سائيده شدة صفه دراز كشيدم بر روي سنگ. هوا گرم بود . ام را هم كشيدم 

د  بالشت نرم و به يا. در طول حياتم در چنين حالتي  قرار نگرفته بودم . ام را بر قسمت هاي از پاي و كمرم انداختم 
تداعي اينها به سان شالق شعله ور به دور گلويم مي . بستر و تخت خواب و باد پكه و اتاق و خانه و خانواده ام افتادم 

 را در همان حالت قرار داده به فكر مراحل بعدي خودم. خواب لجوج به سراغم نيامد . پيچيد و احساس خفقان مي كردم 
به . سر انجام خواب به چشمانم راه يافت .  دشنام  جنايتكاران  ناموس فروختة خاد افتادم تحقيق و مشت و لگد و داو و

بعد از مدتي شايد نيم ساعت و يا بيشتر خوابيده بودم كه سر و صداي  . رؤياهايم در هم و برهم و آشفته بود . خواب رفتم 
متوجه شدم كه نور چشمم را باز كردم .  نمود رفت و آمد در صحن حويلي من را متوجه حضور خودم در زندان صدارت 

 مركز حويلي و تقريباً نيم متر از دو سرباز روسي نزديك نل آب كه درديدم . آفتاب بخشي از حويلي را روشن كرده بود 
 كه از سربازي. نياز به تشناب داشتم . در جايم نشستم . سطح زمين ارتفاع داشت ؛ ايستاده  بودند و با هم گپ مي زدند 

سرباز با بي ميلي . » اينجا تشناب است ؟ « :  ايستاده بود ، پرسيدم ،در برابر دروازة اتاقي كه بر روي صفه باز مي شد
از برابر . » اونجه تشناب است ! برو « : دشمنانه درحالي كه با انگشت به طرف دروازة تشناب اشاره مي كرد  گفت  

آنان مي فهميدند كه . ه يك طرف قرار گرفته با دقت به چشمم نگريستند سربازان روسي كه مي گذشتم هر دويشان ب
از اين . لباس ملكي هائي كه پطلون ندارند و در اين حويلي درحال رفت و آمدند ؛ همة آن ها زنداني تحت تحقيق اند 

شوئي كوچك چرك  داخل اتاق كه رفتم يك دست. سبب با دقتي آميخته با  خشم و نفرت به طرف زندانيان مي ديدند 
در هر حال بعد از رفع ضرورت در هنگام شستن دست هايم متوجه شدم كه گوشة از چشمم  به . در آنجا ديده مي شد 

از تشناب كه آمدم به نزديك نل آب يك نفر . اثر ضربة مشت آن وطن فروش كبود شده و دو طرف صورتم ورم كرده 
 سرش را بلند كند ، او هم متوجه من شده  به آهستگي بدون آنكه . اين شخص زنداني بود. دست و رويش را مي شست 

همين قدر به خاطرم مانده كه وي گفت . چهرة اين زنداني از خاطرم پاك شده .  من هم به احتياط سالم دادم .سالم داد 
ز دهن كثيفش به مشام يك سرباز كه بوي خون ا. براي دو نفر اجازه نمي دهند كه در يك وقت از نل آب استفاده نمايند 

  .به طرف صفه رفتم در جائي قبلي نشستم .  » اي كه خالص شد باز بيا !  برو از اينجه « : مي رسيد ؛ با خشونت گفت 
ديدم از يك اتاق روي حويلي كسي .  خاد صدارت را هـم روشن كرده بود  حويليروشنائي آفتاب گوشه هاي غربي

يا به بيان رساتر » اتاق تحت نظارت « اتاق مختص به زندانيان زير تحقيق است ، يعني بعداً فهميدم اين هر سه [ برآمد 
 « به طيف هاي مختلف سياسي را بعد از شكنجه درآن جابجا مي كردند و زيراقي كه زندانيان تحت تحقيق منسوبات

 دو يا سه عدد ت ديگرش در دس وين شخص چاي جوش حلبي بزرگي در يك دستا]  قرار مي  دادند »عمليات اپراتيف
بعداً گيالس چرك و . » ! نه «  : گفتم » چاي خوردي ؟ « : به طرفم آمده با بي تفاوتي گفت .  گيالس ديده مي شد 

ناشسته اي را ، كه لكه هائي به دور آن ديده مي شد و زندانيان زيادي با لب ودندان و دهن خون آلود از آن استفاده 
و نيم گرم  را ريخت و به دستم » آب نيمه جوش داده شده«  گذاشته و درآن چاي بي رنگ كرده بودند ؛ به روي صفه

. برايم بسيار دشوار بود كه در چنين گيالسي چاي بنوشم . گيالس را با حالت اشمئزاز گرفته از وي تشكر كردم . دادم 
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رفتم .  اي را به روي حويلي خالي كردم وقتي آن مزدور دور شد چ. آن هم چاي نيم گرم ، گيالس را به سر صفه ماندم 
و يا در ) صبحانه ( افغانها  اكثراً به چاي خوردن عادت كرده اند ، به خصوص در هنگام چاي صبح . از نل آب خوردم 

 جز -، كه » سالخخانه« به يك گيالس چاي سياه  تيره و داغ نياز داشتم  ؛ مگر چنين چيزي در اين ، اثناي خستگي 
فكر كردم ، خودم را باشرايط نو بايد هرچه سريعتر .  ميسر نبود - چيزي ديگري در آن به مشام نمي رسيد بوي خون ،

وفق بدهم ، در غير آن تحمل چنين شرايط غير انساني نهايت دشوار و شايد هم براي ادامة حياتم در زندان غير ممكن 
كمترين فرصت ممكنه با چنين شرايط غير انساني كه بنا به همين ضرورت به خود تلقين نمودم كه بايد به . باشد 

  . استعمار روس بر اين زندان و ساير زندانهاي كشور تحميل نموده توافق كنم 
 تلقين پيهم به روي سلول هاي مغزم جاي باز مي كردند ، تا هرچه زودتر عادات ناپسند روشنفكران خرده بورژوا را از 

با .  تحمل و شكيبائي و برده باري زحمتكشان و رنجبران در همچون شرايط بدهند خاطرم دور و جايشان را به عادات و
خود عهد بستم كه گيالس چاي بعدي را هر طوري  شده بنوشم ، تا اين ديوار بي ريخت ؛ اما مضر و مستحكم كه من را 

به هر رو ، در .  كاهش نيابد  ، فرو ريزد و مقدار نيكوتين مورد ضرورت وجودم هم مي سازداز توده هاي زحمت كش جدا 
رنگ چشمان اين جوان . جدال با خود بودم كه چشمم به يك تازه جوان بسيار شيك ، آراسته و بسيار خوش سيما افتاد 

ميدم اسمش حميد كه بعداً فه (وي با يك تن از مستنطقين . زيبا روي الجوردي و موهايش زرد كم رنگ مي نمود 
 از اتاق نظارت كه هم سطح حويلي بود ، بيرون شدند و )و يكي از جالدان قسم سه بود » حميد كومه كته « مشهور به 

مستنطق سرش را بيخ گوش وي نزديك نموده بود و چيزهائي مي . دور تر از دروازه هاي سه اتاق نظارت ايستاده شدند 
مستنطق گوش مي داد ، و جوانك درحالي كه چشمانش را به زمين دوخته بود ، با دقت به گپ هاي آن . گفت 

مستنطق . هرازگاهي سرش را به عالمت تأئيد تكان مي داد و با چنين حركت گفته هاي آمرش را تصديق مي نمود 
» عمليات اپراتيف «كه زندانيان تحت تحقيق و شكنجه درآنجا زير ( رفت و جوانك دوباره به اتاق نظارت » كومه كته«

يكي دو تن زنداني بدون آنكه از اتاق . نپائيد كه آن جوانك بار ديگر از اتاق خارج شد ديري . ؛ داخل شد ) قرار داشتند 
يك زنداني به خاطر ندارم از كدام  طرف . خارج شوند نزديك دروازة باز آن اتاق ، با وي چند كلمه اي رد و بدل كردند 

ويلي به طرف صفه آمده ، در حالي كه  جوانك خوش چهره هم از آن سوي ح. حويلي به طرفم آمد و نزديك صفه نشست 
كسي . با انگشتان سفيد و دخترانه مانندش پطلون اتو كشيدة خود را از باالي زانوانش بلند مي كرد ، بر روي صفه نشت 

قسمي كه من هم برخي گفته هايشان را مي شنيدم . كه بر روي سطح حويلي  نشسته بود با وي خود ماني صحبت كرد 
كه از لحن و سيمايش مشهود بود ، از (  وضع خودش در نظارت خانة صدارت صحبت كرد و از آن جوان در رابطه به. 

) دستشوئي ( نوبت استفاده از تشناب . خواست كه  احوال وي را به فاميلش برساند ) جملة تازه جوانان پنجشير است 
يكي بعد از ديگري از اتاق شان خارج مي شدند و به زندانيان شكنجه شده و آناني كه زير تحقيق بودند ، . هم رسيده بود 

شخصي كه به . زندانيان اتاق هاي زير نظارت هم به نوبت به تشناب مي رفتند . تشناب رفته ، رفع ضرورت مي كردند 
« گفتم . » شما هم تازه گرفتار شده ايد « : روي زمين نشسته بود با مهرباني من را مخاطب ساخته به آهستگي گفت

اگر كدام احوالي ، كدام گفتنيي داريد  به اين  جوان كه امروز خالص « وي با همدردي ، مهربانانه  اظهار داشت . » يبل
  .» مي شود  مي توانيد بگوئيد تا به فاميل تان برساند 

طور را  هم اكنون كه اين س.   مي دانستم رحيمه همسر و همرزمم در چه وضع اندو هبار غير قابل تصوري قرار دارد 
مي نويسم ، از تصور وضع آن شب سياه  وحشت بر انگيز ؛ از تصور گرية رحيمه در آن شب كه جيپ حامل من در حال 
حركت به صوب كشتارگاه روسها بود ؛  قلبم چنان به هم فشرده مي شود كه تصوير و ترسيم آن به روي كاغذ از من 

 صفحات ذهنم  چنان دچار ناراحتي  شديد و آميخته با نفرت و از بازگشت آن تصاوير سه دهه پيش در. ساخته نيست 
اي كاش . خشمي به سنگيني كوه مي شوم كه آرزوي نابودي شكنجه گران خاك فروش خاد را به يكبارگي مي نمايم 
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و شنيده اين توان و تسلط بر واژه هاي گويا و پر مفهوم و بافت آن ها را در جمالتي سليس و روان مي داشتم كه ديده ها 
 را با همان اثراتي ي و رواني خود و ديگر همزنجيرانمهاي پر از درد و شكنجه و داغ و فغان و نا اميدي و بسا حاالت عاطف

 اثراتي كه -كه تا هم اكنون در من و در ساير همبندانم گذاشته ، بعد از طي سه دهه به روي  كاغذ به تصوير بكشم  
 و بسا حوادث ناگوار ديگر كه بر ما نازل شد ؛ نتوانسته آن  اثرات استخوان سوز گذشت  سي سال آگنده از رخداد ها

جريان تحقيق و شكنجه هاي رواني و فزيكي را از ذهنم پاك نمايد ؛ دريغا كه چنين تصوير گري متهيج و برانگيزاننده از 
ذهن قوي نيستم ؛ ابداً ساخته مني درهم كوبيده و شقه شقه شده كه نويسندة چيره دست با حواس متمركز و حضور 

با آن هم تالش مي ورزم تا شمه اي از اين همه بيداد گري ها و مظالم استعمار سوسيال امپرياليزم شوروي و . نيست 
را اگر بتوانم به خوانندگان با درد اين اثر انتقال بدهم ؛ خودم را  موفق )  خادي - پرچمي -خلقي ( نوكران زرخريدش 

  .  مي پندارم 
 خوشحالي  ام لحظه اي. وشحال شدم از شنيدن آن بسيار خ. در هر حال ، منكه  چنين چيزي را انتظار نداشتم 

از اين جوانك شيك كه نمي خواست خط . نپائيد كه بيدرنگ سؤال اذيت كننده اي بر صفحة ذهن پرسشگرم  نشست 
 "شما " –صيغه هاي جمع ( »  پنجشير هستيد ؟فكر مي كنم شما از! آغا جان « : اتوي پطلونش چملك شود ؛ پرسيدم 

انتظار . » چرا شما را اينجا آوردند ؟ « : بارديگراز وي پرسيدم. » بلي « : جوان گفت )  را عامدانه به كار بردم "هستيد"، 
  :بيدرنگ  بر ناراحتي خود غلبه كرده گفت . چنين سؤالي را نداشت 

تحان  مي كردم تا اگر خوب باشد آن را بخرم ، كسي من را ديد ، بعداً من در نزديك دريا تفنگچة يك نفر را ام« 
حاال كه فهميدند تفنگچه را به خاطر حفاظت فاميل از دزد آزمايش مي كردم ، يكي از قوم هايم ضمانت . گرفتار شدم 

  . » امروز به من گفتند خالص مي شوم  . يك هفته شد كه در اين جا هستم . كرد 
ة ما در خير خانه است ، اگر چيزي برايت  بگويم  به خانه ما رفته مي تواني كه احوالم را برساني بسيار زياد خان« :  گفتم 

  . » خوش مي شوم 
  :با استواري وخوشي اطمينان برانگيز اظهار داشت 

تان جمع دل .  هر چه  مي خواهي بگو ، حتما به خانة تان مي روم و مي گويم  .خانة ما هم در خيرخانه است « 
  . » باشد 

» خودماني« و بسيار شيك به شك انداخت،  يكي صحبت كردن  را در مورد اين تازه جوان مقبولدو چيزي كه من
 با اين جوانك بود كه با دقت به حرف هاي وي گوش مي داد ؛ دوم چملك نشدن "كومه كته"آن مستنطق قد بلند و 

و نه در پطلونش ، كرتي كوچكترين چملكي نه در»  نظارت خانه « اتاقاتوي پطلونش بود كه درهفت شبانه روز بودنش در
زماني كه زنداني نشسته بر روي زمين وي را به من معرفي كرد ، متعجب شدم كه اين جوان چطور . ديده نمي شد 

من . يشان برساند جرأت كرده كه بعد از رهائي از زندان صدارت يكراست به خانة زندانيان رفته احوال آنان را به فاميل ها
اين نخستين باري بود . كه چنين شيوة كار استخباراتي را تا آن زمان در هيچ جاي نخوانده و از هيچ كس نشنيده بودم 

به طور يقين اين جوانك از . مواجه مي شدم ) ديو خاد ( كه با يك تن از آموزش ديده هاي استخباراتي خاد داكتر نجيب 
جناح پرچمي ها و يكي از اعضاي اصلي »  دموكراتيك  خلق« و سازمان جوانان باندعض» فريد مزدك« جذبي هاي 

KGB مدتي بعد كه در داخل زندان پلچرخي انتقال داده شديم ؛ جواناني از همين طيف را ديدم كه  بعد ها در .   بود
  .مورد آنان خواهم نوشت 

ظار راز ناگفته اي را داشت ، تا بشنود و آن را به  به هر رو ، جوانك زيبا روي خوش لباس خادي با بي صبري انت
بعد از اين كه نشاني خانه را برايش دادم ؛ اضافه كردم كه به خانمم رحيمه بگويد كه . شعبة مربوطة  خاد گزارش دهد 

 تمام زماني كه حرفم. كامالً صحت دارم ، در اين جا كدام شكنجه و بد رفتاري نيست ، پريشان نباشد . من خوب هستم 
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خوب « : با بي ميلي  گفت » ! نه « : گفتم » ديگر كدام گپي نداريد « : آميخته با كنجكاوي گفت » احترام « با . شد 
  .» مي روم دلتان جمع باشد 

  
                         ادامه دارد

  
    

  


