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   .  انكار از شناسائي فوتوي يك شخص  واقعاً ناشناس و پيامدش -1

   
قيوم صافي به روي صفه آمده و . بود  1359 بجة صبح روز دهم سنبله 9 و يا 8گرماي آفتاب بيشتر شده مي رفت حدود  

به يكي از اتاقها داخل شد ، كه بعداً .  روس پرست روان شدم به دنبال اين. از جايم بلند شدم » همراه من بيا !  بيخيز «  : گفت 
زماني كه داخل اتاق شديم ، يك قطعه عكس را از جيبش كشيد و آن را پيش رويم . معلوم شد خودش از آن استفاده مي كرد 

ي را ديدم  كه مو هاي نماي مرد چاق. با دقت به آن عكس نگاه كردم . » خوب ببين  اين آدم را مي شناسي «  : گذاشته گفت 
  [*] . چنين چهرة گوشتي را هيچ گاه نديده بودم . عينك هم داشت . باالي پيشاني اش كم و بيش رفته بود 

 ، الم نداد با مشت محكم به رويم زداين بي ناموس مج. » نه ،  من اين آدم را هيچ وقت نديده و نمي شناسم «  : درجوابش گفتم 
 خري اش به جائي اصابت كرد كه قبالً با لگد خري  هايلگد( كوبيد يم  محكم به استخوان پاند لگد چهمچنان با لگد خري اش

مائويست وطن فروش و نوكر « مرا : مثل آن سگ ديگر دشنام و داو نزد ؛ مگر با اين جمله  ،) برادرش ضربه ديده و كبود شده بود 
و اندكي تسكين ، گرفته اش گذاشته باشد به روي عقده هاي حقارت و بورهمي خوانده خشم حيواني اش را بروز داد ، تا م» چين 
نخستين باري بود كه چنين اتهام سياسي را مي شنيدم ، آن هم از زبان يك ميهن فروش پرچمي خادي كه به ليسيدن . يابد 

  .مشاوران روسي در خاد ، مباهات و افتخار مي كرد  چكمه هاي خون آلود 
 ، نعره مي شد و قصر سر دستة جالدان خاد را تخوان سوز در دو ناحية بدنم آنقدر درد ناك بود كه بايد فرياد مي شدضربات اس

ضربة وارده به بدن ، درد بار مي آرد ، و درد نمي . چنين واكنشي در برابر ضربات  شديد امريست كامالً طبيعي . به لرزه در مي آورد
واكنش من . اجسام حيه در طبيعت ، عكس العمل شان به غير از اين بوده نمي تواند . ان تبديل نشود رياد و چيغ و فغتواند كه به ف

 هيوالي ترس ناگهاني  زماني كه انسان قادر شود. در برابر اين جالد بي مقدار سبب مي شد اندك و يا بيشترك از دردم كاسته شود 
به زودترين فرصت ممكنه ترس فرا گرفته سرا پاي وجودش را با شتاب هرچه را كه در وجودش به يكبارگي دويده ، مهار نمايد و 

تمام تر به خشم تبديل  نمايد ؛  علم ثابت كرده كه چنين خشم  نيروي ذخيره ، خفته و فراموش شده اي را در وجود انسان و يا 
را به خود اين مردك نامرد و ) نش گفت» وطن فروش« ( به همين سبب توهينش . حيوان خشمگين به يكبارگي آزاد مي سازد 

بروزخشم حيواني اش ، نه به خاطر وطن فروشي خودش بود ؛ بلكه به خاطري بود كه من را در يك ... .  ناموس فروش برگرداندم 
؛ كسي كه من را برده و غالمش مي پنداشت ) قسماً از همين سبب هم ( جنگ اعالن ناشده ، غافلگيرانه و نابرابر به چنگ آورده بود 

  .خود و رفيق هايش ساليان دراز وي را تحقير كرده بودند ؛ حاال مي خواست بااليش خدائي كند 
اساساً در دولت هاي طبقاتي كه مالكيت خصوصي مقدس شمرده شده ، اجازه نمي دهند كوچكترين صدمه اي متوجه آن 

زجوئي آنان گردند ، توقع دارند كه جواب اهانت و دشنام هائي گردد ؛ مستنطقين و بازجويانش ، هر متهمي را كه مأمور تحقيق و با
جنايتكار اجير شده كه برادرم از همدوره هاي مكتب وي بود ، و . را كه  به متهم مي دهند ، آنان نبايد  به واكنش متقابل بپردازند 

 با هم بودن من را با دوستان زنده يادم  از سمت و سوي سياسي من هم ازسالها قبل آگاهي داشت ، و از جانب ديگر گشت و گذار و
 كه نمي من. ديده بود ، چند مشت محكم به سر و صورت و بازو و شانه ام حواله كرد ) ميرزا محمد كاوياني و شاهپور قريشي ( 

آگيني بود كه به خواستم داد و فرياد راه بيندازم ؛ وي را خاين وطن فروش مي خواندم كه چنين كلمات ، به مثابة ضربات پيكان زهر
در هر صورت در . مغز فروخته شده اش فرود مي آمد و بيشتر عصبي اش مي ساخت و بيشتر به ضرب و شتم من دست مي يازيد 

  . اتاق را ترك  كرد  نفس سوخته را دشنام مي داد ،] در ص بعد -  [*»مائويست ها « حالي كه 
  

  
زندان پلچرخي كه براي تحقيق برده شده » 1بالك« د ؛  بعد ها دركوته قفلي  شخصي را كه قيوم صافي فوتويش را نشانم دا-[*] 

كه  سخي انتظار  نام داشت  و در كشور چين هم رفته بود  ، خواهم [ در بخش هاي بعدي دربارة وي . بوديم ، باهم آشنا شديم 
  ) ] .پرداخت 
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. استخوان پايم  درد طاقت شكن داشت .  مي كردم احساس تشنگي و گرسنگي. تنها بودم ، حالت نيمه بي حالي داشتم 

  ....مي پنداشتم رنگ صورتم به كبودي گرائيده . شايد التهابي شده بود  . شديد داشتدرد . قسمتي از بيره هايم ورم كرده بود 
 از اتاق خارج شده به  مي خواستدلم.  زبانه مي كشيد  كه هردمتشي برافروخته بودحس انتقامِ آميخته با نفرت شديد در قلبم آ

در برابر ) آماده باش (  به روي ماشة ماشيندارش گذاشته به حالت تيارسي ش را كه انگشت  سرفروختهروي صفه برآمده به آن سرباز
ماشيندارش را به چنگ آورده ، بعد از كشتار خادي هائي كه در راهرو نخست دروازة هميشه بسته كشيك مي داد ؛ حمله ور شده 

اين حس ، لحظه به لحظه در ذهن آشفته ام . ليز و روي حويلي در آمد و شدند بودند ؛ به زندگي خود هم خاتمه بدهم هاي ده
ديري نپائيد كه يك جوان قوي هيكل و قد . جاي باز مي كرد و براي لحظاتي خشمم را با اين دل مشغولي جديد تسكين مي دادم 

 آن من هستم «: با تعجب گفتم » كبير توخي خودت هستي « : رد اتاق شده از من پرسيد وا. بلند كه تا آن وقت وي را نديده بودم 
  : آن گاه نزديكم آمده در برابرم ايستاد شده و بيدرنگ اين سخنان را با من در ميان گذاشت . » 

.  در همين اتاق هستي فهميدم كه. از خودت نام برد . اقاي توخي مستنطق شما كه وارد اتاق ما شد ، بسيار عصبي بود «  
با متهم بدون درنظر داشت . آمدم تا برايت بگويم كه برخورد برخي از كارمندان امنيت مطابق معيارها و مقررات تحقيق نيست 

اشاره به داكتر  [داكتر صاحب . موقعيت اجتماعي اش با خشونت و حتا ضرب و شتم برخورد مي كنندقومي و  فاميلي و ثيتحي
در اينجا گپ هائي است ؛ . من به خاطر چنين برخوردي با اعضاي سازمان ساوو ناراحتم . خبر ندارد ]  جالدان خادنجيب سر دستة 

برخي . مثالً من اگر وقت مالقات با داكتر صاحب را بگيرم و گزارش چنين خشونت ها را به داكتر صاحب بدهم  يقيناً مي پذيرد 
در آينده ] اشاره به ديو خاد [ شما به رفيق نجيب   پي آمد هاي ناگوار گزارش ": د به من مي گوين. ازهمكاران مانع مي شوند 

 ، درهر صورت ما تالش داريم كه اين مشكل راه حلش را پيدا نمايد "مشكالتي را به بار خواهد آورد كه دامنگير شما هم خواهد شد 
من از مركز به يكي از واليات .  با حزب ما در تقابل قرار نگيرند  ،، تا روشنفكران با اعتبار زنداني شده ، زماني كه آزاد مي شوند

مشوره ام را ؛ حتا با رفيق هايت در ميان . اينجا به خاطري آمدم كه يك مشوره برايت  بدهم . من هم توخي هستم . تبديل شده ام 
اومت و حوصله در خود احساس مي كني ، از اصالً تا حدي كه مق. نگذار كه اگر همكارانم خبر شوند ، برايم مشكل خلق مي شود 

شما جواب متقابل . عضويت خود درسازمانت انكار كن ، و در برابر كارمندان اينجا خشن نباش ؛ دشنام اينها كدام اهميتي ندارد 
ي رفيق برخي از مطالبي را كه فكر مي كنيد ، سبب دستگير. ندهيد كه معني ضديت سرسختانة تان با دولت را نشان مي دهد 

 ، ئيدهايتان نمي شود ، و به كسي كدام آسيب نمي رساند و يا اصالً چنين مطالبي واقعيت  ندارد را با بي ميلي و حالت دودلي  بگو
به .  كه خالف نظرت و از روي اجبار وخالص شدن از زير فشار تحقيق آن را مي گوئي ، تا واقعيت وانمود گردد يدقسمي نشان بده
كه كسي باالي شما دست از آزار و اذيتت بر مي دارند ؛ مگر اين .  ديد كه روية اينها در برابرت تغيير مي كند اين طريق خواهي

  ) . نقل هم  به قول و هم به مفهوم ( » . بيشتر از اين بودنم در اين اتاق خوب نيست . حاال من مي روم . شهادت بدهد 
ا به اصطالح انسان با عاطفه نشان داد ، با همين رويه به من تفهيم نمود كه خودش ر،در جريان صحبت هاي اين شخص ناشناس 

 راضي نيست و ديگر اين كه احساس و عاطفة قوم دوستي اش را تا كنون از دست ازكار كردن در چنين  شرايط چندانكه گويا 
   .نداده است 

  
  

تبارز نكرده »  مائويست « ا حزب كمونيست تحت عنوان هيچ گروه و سازمان و ي ) 1980( 1359 در آن سالها  -]  از ص قبل-[* 
در واقع براي نخستين بار اين واژه از ماشين استخباراتي برژنف بيرون شده بود ، تا تمام كمونيست ها را در سراسر جهان با . بودند 

« سيس و خادي هاي نفوذي شان از در درون زندان نه خود مستنطقين و نه جوا. كاربرد همين واژه ،  وابسته به چين نشان بدهند 
ها در ميان مردم افغانستان از محبوبيت » شعله ئي« نامي نمي بردند ؛ زيرا مي دانستند كه ) چپ انقالبي(بودن زنداني » شعله ئي

، »  ه ئي شعل« حفيظ اهللا امين با نظر داشت همين محبوبيت شعله ئي ها بود كه با بلند گويانش به جاي واژة . خاصي برخوردارند 
  ] ها به كار مي بردند » شعله ئي« را تركيب نموده  در مورد » چپ افراطي « 
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.  شديد تر  شده مي رفت  ناشي از مايگرن در ناحية پيشاني ام هر لحظه بيشتر و درد. عاليمش را نشان داد » مايگرن«حملة شديد 
ان به دستور  مشاور روسي از دادن تابليت هاي ضد مايگرن به از همين سبب اين خاين. تحمل اين درد خيلي ها طاقت فرسا است 

 درد و زجري را بايد چيداكتران خاد به درستي مي دانستند كه طيف مريضان مايگرني از نبود دوا ، . من خود داري مي كردند 
 ناشناس و اي اين خادي متن صحبت ه] 1[هيچ مسكن قوي درد ناشي از اين مريضي را تسكين داده نمي توانست  . تحمل كنند 

نسبت به من » قوم دوستي« ، در نقش گويا )  توسط رفيقش" ضد انقالب "بعد از ضرب و شتم يك ( ظاهراً قوم دوست را كه 
ي از روي حسن نيت به من داده بود ، در طي سه دهة گذشته » رهنمود «  برخورد كرده ، و به اصطالح "دلسوزانه " و "احترامانه"

 است كه  متن صحبت هايش را بازتاباين نخستين باري .  فراموشم نشده استتداعي شده ، از همين سبب تا كنونذهنم بار ها در 
تاكتيك   شيوه از جملةدر واقع امر ، اين. وانمود كرد  احساس قوم دوستي را به گونه اي اين شگرد »قوم  دوست « خادي  . داده ام 

قوم «   خادي اين» رهنمائي  « منتها باالي  . ، تا در موقعش آنرا به كار ببندندخته  بودندروسيه آمو كه خادي ها در بوده هاي 
ام آسيب نمي برخي از مطالبي را كه فكر مي كنيد ، سبب دستگيري رفيق هايتان نمي شود و به كسي كد«   :مبني بر » دوست 

 دودلي بگو ، قسمي نشان بده  كه خالف نظرت و از روي اجبار  مطالبي واقعيت ندارد را با بي ميلي و حالترسد و يا اصالً چنين
گپ هاي اين خادي در ذهن متشتتم ميدان .  تمركز كردم ».وخالص شدن از زير فشار آنان مي گوئي ، تا واقعيت  وانمود گردد 

 و جاسوسي وكتاب هائي افتادم به فكر ده ها جلد كتاب پوليسي و جنائي.  به وجود آورد پژوهشگرمتازه براي تمركز و جوالن فكر 
 چاپ شده  نوشته وكه در بارة فعاليت هاي مأموران استخباراتي و اطالعاتي كشور هاي متخاصم ؛ همچنان كشور هاي درحال جنگ

 آموزنده و به ياد عاليترين سريال هنري اطالعاتي بسيار. اين كتاب ها را  از ايام نوجواني تا قبل از زنداني شدنم خوانده بودم  . بود 
از ساخته هاي شوروي و بلغارستان افتادم كه مدتها پيش از » آخرين تفتيش «  و » هفده لحظة بهار « پراهميت ؛ مانند سريال 

به ياد سرگذشت و خاطرات زندانيان كمونيست و . ضربه خوردن سازمان ؛ آن ها را در تلويزيون كابل با دقت دنبال مي كردم 
كه در زندان ها ، برخي از آنان با هوشياري انقالبي چگونه ذهن بازجويان و مستنطقين شان را به بازي گرفته به آزاديخواهاني افتادم 

خاطر انحراف افكار بازجويان شان ، با دادن كمترين چيز و يا چيز هاي بي اهميت كه زيان  و صدمه اش نه در حال و نه در آينده  
  .   بخش مي كردند » پرازيت « مي شد ؛ به گفتة خودشان راد ديگر نــمتوجه سازمانشان و يا اف

ردد ، ذهن پريشان ؛ اما  اين يك  اصل رواني است كه انسان در هنگامي كه تداوم حياتش دستخوش خطرات احتمالي  مي گ
 با توانمندي چندين بار بيشتر از پيش و شتاب حيرت برانگيز و غير قابل باور به تفكر در مورد  همان خطر و شناخت متجسس وي

من در .  بيابد ي كمتر فاصله دارد ، راهي را براي بيرون رفت از خطري كه با و  آن ، و راه حلش مي پردازد ، تاتمام جهات ممكنة
ة  كتاب هاي مطالعه شده  به سرعت از برجسته ترين نكات و شاخص هاي  عمد. شده بودم چنبر چنين خطر حياتي قرار داده  

 پاگذاشتن در درون مرداب  بسانستر داز كردن گوشه اي از گپ با مستنطق به اين نتيجه رسيدم كه ب. عبور كرد فضاي ذهنم
  .» هرچه حركت كني فروتر مي روي « است 

 امنيتي آنها -آن كه منكر موجوديت تضاد هاي دروني طبقات ستمگر و نمايندگان سياسيدر همين مورد بايد بيفزايم، بدون 
بگردم و از اساس فرض را براين بگذارم كه وي دشمن بوده و مي خواسته من را اغفال نمايد ، نبايد اين حقيقت را فراموش نمود كه 

 نيت نيكي هم به سراغ انسان بيايد و توصيه هاي آنچناني نمايد در همچو موارد و در جريان تحقيق افرادي از آن قماش ؛ حتا اگر با
زيرا تجربه ثابت ساخته است كه به محض اين كه زنداني به صحبت آغاز . ، نبايد انسان به دام آنها افتاده و به توصية آنها عمل نمايد 

 را در عملش و افزودن بر شكنجه هايش نمايد ؛ حتا اگر آن صحبت به منظور فريب مستنطق باشد ، نفس عمل صحبت ، مستنطق
از آن گذشته هر نوع معلومات ؛ حتا معلومات . تشويق نموده ، به اميد آن كه هرچه بيشتر بشنود به شدت خشونتش مي افزايد 

ت دشمن سوخته و در همان هنگام كامالً بي ضرر، مي تواند به مثابة يك قطعة پازل، در كنار قطعات ديگر عمل نموده ، بر معلوما
  .كاري كه هيچ گاهي و در تحت هيچ نوع شرايطي نبايد صورت گيرد. بيفزايد 
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   اشاره ا ي كوتاه بر شگرد كار مستنطقين   – 2
  

 به اين طرف و آن طرف »مايگرن«، ودرد شديد بود ؛ با خستگي مفرط )  خورشيدي1359دهم سنبله(دوازده يا يك بجة روز 
»   قوم دوست «آن خادي » دلسوزي « ت سوزندة اتاق  ذهن پژوهشگرم  در جست و جوي  علت اتاق نگاه مي كردم ، درسكو

آن را به روي ميز گذاشته گفت  . را آورد ) نهار ( سرباز موظف نان چاشت . سكوت را صداي  دروازة اتاق برهم زد . مشغول شده بود 
در داخل بشقاب ، مقداري برنج باريك و مقداري گوشت با سالند ديده . گرسنه بودم . وي از اتاق خارج شد . » نانت را آوردم  «  : 

دهانم  . در جريان صرف غذا ناراحتي هاي به من دست داد. برنج اعلي به درستي پخته شده بود ؛ همچنان گوشت و سالند . مي شد 
حكم مي كرد ، نان چاشت را به هر شكلي از آنجائي كه ضرورت زنده ماندن و نفس كشيدن و تداوم مبارزه  . به مشكل باز مي شد

 از لحاظ كميت براي يك نفر كافي بوده  داراي كيفيت مقدار مواد خوراكة  پخته شده«: سؤالي در ذهنم شكل گرفت . بود خوردم 
 - حويلي  آن طرف- علتش را بعداً كه در اتاق نظارت . » اين ديگر چه معني مي دهد ؟ !  توجه خاد به غذاي زندانيان .هم است 

غذاي مكفي و با مزه ، معني تالفي انرژي از دست رفته در جريان شكنجه « : پرتابم كردند ؛ زندانيان طيف چپ انقالبي برايم گفتند 
 سپري مدتي از صرف غذا. »  داشته باشد را مي دهد ، تا زنداني انرژي ضايع شده را باز يافته براي  شكنجة بعدي آمادگي فزيكي 

ورق رسمي چاپ شده اي است كه با خط عمودي از ميان  [ اتاق آمده استعالم قيوم صافي به داخل. اتاق باز شد دروازة . شده بود 
اين ورق را در دواير رسـمي دولت . نصف شده ،  سؤال به طرف راست ورق  درج مي شود و جواب به طرف چپش بايد  نوشته شود 

: در ورقة استعالم ، سؤال اينطور مطرح شده بود . » جواب اين را بنويس « : گذاشته گفت را در برابرم ] مي گويند » ورقة استعالم«
) اسم مستعار همايون( تو كبير ولد غالم محي الدين مسؤوليت ديدن با يك نفر را در سازمانت  داشتي ،  نام اين شخص  رحيم  «

  » ! بدون كم و كاست واقعيت را در باره اش بنويس . است 
 چه آناني كه اعدام شده اند ، چه اناني كه تا -ي مربوطه به طيف چپ انقالبي  از رفيق ها زيادي و شمارذكر بدهم كه منبايد ت

جناب شما « ، » محترم « يا » صاحب « قبل از نوشتن پاسخ ، كلماتي مثل )  استعالم ( در پارچه هاي تحقيق -كنون حيات دارند 
  ) :وشتيم  نمي نرا به هيچوجه...  و...و » 

  :به پاسخش اينطور نوشتم 
  .» من چنين فردي را نمي شناسم  « 

به پايم ) قسمت پنجة كفش ( » پيش بوتي«  با -وي در حالي كه ايستاده بود ، ورق استعالم را از دستم گرفت و با خشم و نفرت 
اينجا خاد است ، .  كه چطور پيدايش كرديم ببين. اين شخص خودش مي گويد كه  تو را مي شناسد « :  گفت - زد و با صداي بلند 

گفته اش كه تمام شد با . » مي داني يا ني ؟ ما هركي را خواسته باشيم  ؛ در هركجاي دنيا كه باشد  به اينجا آورده مي توانيم ! خاد 
 اتفاقاً اين بار  لگدش به .نگاهي به پايم كه بسيار درد داشت ، نمودم . اتاق را ترك  كرد )  »خشم كذائي« در اصل (خشم زياد 

  .ناحية التهابي پايم اصابت نكرده بود 
مستنطقين و بازجويان در پروسة تحقيق درست به سان جسم حيه ؛ ولي سيال مي مانند ، كه با ضرب و :  با خود انديشيدم 

شت زخم برداشتة زنداني وارد شتم ، با شكنجه و ضربه زدن به هرجاي بدن و زخمي ساختن متهمان سرانجام از ناحية پوست و گو
جريان خون آن ها شده هرچه سريعتر خودشان را به درون  مغز زنداني  مي رسانند و با تمام انرژي تالش مي ورزند از صفحات 

 بخش حافظة آنان را با خود بيرون بياورند و تقديم آمرانشان داري نمايند ، مكنونات و راز هاي ثبت شدةحافظة  زنداني  عكس بر
  . نمايند ، تا به مراتب و موقعيت هاي بهتر و واالتر و پر درآمدتري دست يابند 

) از جمله قيوم صافي كه هزار ويك عقدة حقارت چركين وبوي گرفته از وي يك خود نماي احمق ساخته بود ( مستنطقين 
 روز باالي آن كار كرده باشيم ، 2 كنيم ؛ ولو  ما ، هر وقتي كه بتوانيم يك دوسية  ضد انقالبي مثل شما ها را تكميل« : مي گفتند 

به همين سبب گلة سگهاي درندة خاد به جان .  » البته عالوه بر امتيازات معنوي ديگر .  هزار افغاني دريافت مي كنيم 5  تا 3از 
الدان ناموس فروش قادر شوند ، به ناكردة شان اعتراف نمايند كه اين ج» گناهان« زندانيان مي افتادند ، تا زندانيان هر چه زودتر به 

( هرگاه در يك ماه . سرعت كار خود باز هم بيفزايند و دوسية ديگري را روي دست گرفته به زودترين فرصت ممكنه تمامش نمايند 
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 25000ا  ت15000 زنداني را به اتمام برسانند ؛ پول گير آوردة شان مي رسيد به 5موفق مي شدند كار تحقيق و بازجوئي ) حد اقل 
 هزار افغاني 28000  تا 18000 هزار افغاني در هر ماه بود ؛ سر مي كشيد به 3000هزارافغاني با جمع معاش ماهوار هريك شان كه 

 افغاني در 2000از ) بود » مديريت« كه رتبة  ( 5در حالي كه معاش ماهوار يك كارمند رتبه ( دريك ماه ، به اضافة ساير امتيازات 
از همين سبب .  فروش كاال در بازار آزاد بود  در صد كمتر از80ص به  خاد ؛ تا خريد شان از فروشگاه هاي مخت. ر نبود ماه اضافه ت

در كمال شوق و ( جالدان خادي مرفه الحال بودند ، و درست مانند سگ هاي چست و چاالك درخدمت سوسيال امپرياليزم شوروي 
    .  قرار داشتند ) ذوق و فخر فروشي 

پرچمي هاي خادي شده  در بارة تحقيق و شكنجة زندانيان . نام برده ام » خشم و قهر كذائي « ر نوشته هاي قبلي و در باال هم  از د
  مطالب زيادي را از استادان روسي شان فراگرفته ) »اشرار بي فرهنگ «يا به گفتة خودشان  ( سياسي 

اينها مي دانستند كه خشم و قهر . گوشزد شده بود ) اكيداً(ياسي براي اينها داشتن حوصله و شكيبائي در برابر مجرم س. بودند 
براي جست و جو و كاوش هاي ( واقعي باالي زنداني زير تحقيق ، سبب ضايع شدن انرژي فراوان آنان مي گردد و كمترين حوصله 

ديگر اين كه ، اينها از خطرات  قهر . نمي ماند  باقي در وجودشان) بعدي در امور زندانيان و تفكيك صحت و سقم گپ هاي زندانيان
كه ناشي از نا اميدي اينها در برابر موضع ( خشم  و يا خشم شديد  . شدن خارج از كنترول به درستي آگاه ساخته شده بودند 

ان فرومايه ، عقده اي در وجود آگنده از عقده هاي حقارت چركين و بوي گرفتة اين اجير) استوار و محكم زنداني مقاوم و شجاع بود 
» غرور« نمايند و پاي )  در واقع امر، حقارت (زماني كه مستنطقين در برابر زندانيان مقاوم احساس كمي . تازه خلق مي كرد 

به زمين كوبيده شدة شان به ميان بيايد ، عملكرد شان ديگر در برابر زندانيان جنبة وظيفه ئي  و اقرار گيري » حيثيت«شكسته و 
از همين سبب مستنطق . را از دست مي دهد و تحقيق جنبة  انتقام گيري شخصي وحذف فزيكي زنداني را به خود مي گيرد خود 

كه با اعتراف نكردن و يا جواب دادن متقابل به توهين ها و ( شكست خورده براي نشان دادن قدرت و صالحيت خود ، زنداني را 
در نتيجه زنداني كه تا آن لحظه اسراري را بروز نداده ؛ تلف مي گردد  ، و .  مي كند بيشتر از حد معينه شكنجه )  دشنام هايش 

مطالب مهمي ناگفته مي ماند ؛ هكذا در بسا موارد كه زنداني مواجه با خشم شديد و حيواني مستنطق مي گردد ، داو و دشنام وي 
 با خشم متقابل را در زنداني بيدار مي كند ،كه اين امر اين قهر و خشم شديد مستنطق احساس دفاع خودي آميخته. را مي شنود 

  .ماية مقاومتش در برابر مستنطق مي گردد 
به گونه اي بود  ] 1357 ثور 7در طي دوسال تداوم كودتاي ننگين [جانب روسها به خلقي هاي كودن ز ا كار ديكته شدهشيوة

اينها  در جريان شكنجه به زندانيان دشنام هاي ركيك . كنجه كنند كه  اين وحشيان  اجازه داشتند تا آخرين رمق زندانيان را ش
ها در زير چنين شكنجه هاي وحشيانه و دشنام هاي ناموسي » شعله ئي«شمار زيادي از زندانيان به طور اخص  . ناموسي مي دادند 

 –ه گفتة يكي دوتن  زنداني دورة  تره كي ب. از خود مقاومت نشان مي دادند و دشنام اين جانيان  مزدور را بي جواب نمي گذاشتند 
  :  مي گفتند . امين  كه زنده از زندان خلقي ها برآمده بودند 

در جريان شكنجه از . قبل از سؤال با دشنام هاي ركيك زير شكنجه قرار دادند ) » حيدر لهيب « زنده ياد ( يك شعله ئي را « 
  :داد وي پاسخ . وي در بارة  شعله ئي ها مي پرسيدند 

يك تن از جنايتكاران با . » ! شما كي هستيد كه از من سؤال مي كنيد برويد تره كي خر را بياوريد  كه از من سؤال كند  « 
به عساكر . را شنيد،  از شدت خشم مثل ديوانه ها شده بود ) »نابغة شرق«( صالحيت خلقي ، كه توهين اين شعله ئي  به رهبرش  

اين آدم نوله قيف را به دهنش  درون كرده ، بعداً اين . قيف تيل موتر را حاضر نمودند . » !  قيف را بياريد  زود  شويد":  امر كرد 
آن شعله اي در حالي كه دست و . "!به دهنش ادرار نمايند": خلقي جنايت كار به شكنجه گران و عساكر  حاضر در آنجا امر كرد

  .» و سربازان زير فرمانش  به ادرار كردن خود پايان دادند  آن گاه خلقي ها . جان داد . پايش بسته بود 
 اين نه قصه است و نه افسانه و نه تبليغ دشمنانه ؛ بلكه واقعيت هائي است كه به هزاران شكل ديگر آن در زندان هاي خلقي 

ر زندان خلقي ها از حوصلة اين ها و در زمان حاكميت شان به وقوع پيوسته است ، كه درج  شماري از چنين واقعات و رخداد ها د
  .نگاشته خارج است 
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زماني كه سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز كرد و نجيب ديو خاد را خداي شكنجه گاهها و زندان هاي افغانستان 
) ة آن صحبت خواهم كرد و بعد ها هم در بار( ساخت ، شيوة تحقيق و شكنجة زندانيان را به گونه اي كه در باال به آن اشاره  شد 

   .آموزش مي دادند) هم در شوروي و هم در داخل كشور ( به جالدان نازدانة پرچمي 
   

  
  
  

       ادامه دارد                                                                                                        
  
  

  توضيحات
  

: ؛ همچنان  رفيق هاي داكتر در زندان مي گفتند » پروفيسر داكتر علي احمد خان « عالجم  زنده ياد   قراري كه داكتر م- ] 1[
روشني . اقدامات عاجل در مورد مريض چنين است كه در هنگام آغاز حملة مايگرن به مريض بايد آكسيجن خالص داده شود 

زندانياني كه به چنين . وشد و تا چند ساعت در بستر آرام بخوابد مريض حتماً آب و يا مايعات بيشتر بن. چراغهاي اتاق كمتر شود 
مريضي مصاب  بودند  در اثر تحقيق و ضرب و شتم  و شكنجه هاي حيواني جالدان خاد ، جريان خونشان  سريع شده و مزيد برآن 

  .يگرن را بار بياورد صرف انرژي دفاعي پيهم ، سبب مي شد كه آب وجود شان رو به تبخير برود و كم شود و حملة ما
لخته هاي بسيار بسيار كوچك خون » علقي و عصبي«  طبق تشريحات پروفيسور علي احمد خان و داكتر كمال سعيد داكتران 

  شكل گرفته به هنگام عبور از مويرگ هاي بسيار باريك مغز ، دچار بندش هاي گذرا مي - از جمله كمبود آب در بدن - بنابر عللي 
در بيرون از خانه كه دچار  . مين لخته هاي كوچك خون سبب درد طاقت شكن  توأم با  تهوع  در مريض مي شود عبوره. شوند 

. مي شدم ؛ بيدرنگ دواي آن را كه هميشه در جيب داشتم  مي خوردم و عينك سياه را روي چشمانم قرار مي دادم » مايگرن«
  ]. ن  يا ايستاده مي شدم و يا مي نشستم  اغلباً از راه رفتن خود داري مي كردم و دريك جاي ام

  


