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    ترفند  مستنطق همايون را وادار به اعتراف كرد-  3
  

از  . "!  بيا بيرون ": ود و گفت  صافي دروازة اتاق را باز نمبود كهبه خاطرم نمانده كه چند بجه روز دهم سنبله 
جايم كه بلند شدم ، با گذاشتن  نخستين گام احساس درد شديدي در قسمت بجلك و تولة پاي راستم كردم ؛ طوري كه 

. از اتاق كه برآمدم اين مكار بي ننگ و عار، من را به نزديكي يك اتاق برد . دلم نمي خواست پايم را روي زمين بگذارم 
الال جان كجاستي  « : كه دروازة اتاق را باز نمايد ، يك تن از جالدان كه از دهليز عبور مي كرد به وي گفت  پيش از اين 

تو « : صافي با عجله به من گفت ] صدا مي كردند » الال« جالدان يك ديگرشان را   [»! زودتر برو كسي كارت دارد 
رحيم « وي  . مي كردم بعد از گرفتاري من پنهان شده ؛  ديدم داخل  اتاق كه شدم كسي را كه فكر . »داخل اتاق برو  

فكرم طوري متشتت شده بود كه حضور ذهن همه جانبه نگرم از ميان . از گرفتار شدن آن سخت تكان خوردم . بود » 
شد ؛ برخاست ؛ زيرا چيز هائي از همايون در حافظه داشتم كه هرازگاهي تصور گرفتاري اش سبب  ناراحتي زيادم مي 

. از همين سبب شرايط كنترول اتاق را در نظر نگرفته مرتكب اشتباه جدي و خطرناك شدم . حتا موجب هراسم مي شد 
: همايون هم به آهستگي گفت : » از حلقه هايت گپ نزدي  ؟ « سرم را نزديك گوشش برده به آهستگي از وي پرسيدم 

حيات اهللا « ، »جوان احساساتي«، » ح«(   تن هوادار سازمان 4، از بعد . » ... من را بازي دادند مجبور شدم بگويم « 
« اگر از : با لحن اخطار آميز برايش فهماندم . كه اسماي مستعارشان را فراموش كرده ام ؛ نام برد ) » صالح « و» تائب

« واز » بايسكل ساز« ، از  ] را فراموش كرده ام» داكتركاظم پردلي« نام مستعار .... [، از ... )محصل فاكولتة (» يوسف 
و ساير سازمانهاي » ساما«بعد ها كه گرفتاري اعضاي . [ نام بگيري باز من مي فهمم كه با تو چطور برخورد كنم » معلم 

را از زندان صدارت به كوته » ساوو«طيف چپ انقالبي شدت اختيار كرد ، ادامة تحقيقات اعضاي زنداني شدة سازمان 
در آن كوته . ، منزل دوم زندان پلچرخي الزم ديدند و تحقيقات ما را در آن زندان ادامه دادند » 2الكب«قفلي هاي مجرد 

در حالي كه از سؤالم بسيار . را كه قلمداد كرده بود، از همايون پرسيدم » ساوو«قفلي ها جريان چهار تن از هواداران 
اينها « : اش منعكس نموده بود ، جريان را اينچنين  توضيح كرد ناراحت شده ، عاليم و آثار ندامت را هنرمندانه در چهره 

 « -، » جوان احساساتي « ، » ح « زماني كه نوشتم  كسي را  نمي شناسم ؛ آن گاه قيوم صافي نام . من را فريب دادند 
همة شان نوشته اند كه . اين رفيق هايت را پيش از تو به اين جا آورده ايم « :را گرفته گفت » صالح«و » حيات اهللا تائب 

تو آن ها را به راه ضد انقالب كشانده اي و حاضر شده اند بااليت شهادت بدهند ، اگر صداقت نشان ندهي و از شناختن 
آن ها انكار كني در آن وقت  تمام آن ها را با تو روبه رو مي كنم ، تا حال ؛ حتا يك سيلي هم به تو نزدم در آن  وقت باز 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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. دفعتاً شوكه شدم . من از اين كه آن ها را گرفتار كرده و بااليم شهادت داده اند . كه با تو چه خواهم كرد خواهي فهميد 
زماني كه جريان شناسائي با آن ها را در پارچة تحقيق نوشتم ؛ مستنطق خنده كرده  . "آن ها را مي شناسم": نوشتم 
فوراً من را در موتر .  بي حد متأثر شدم »!  شان را نشانم بده احمق جان زود باش بخيز كه برويم آدرس هاي«  :  گفت 

  .  »جيب باال كرده باخود بردند ، و مجبورم  ساختند تا خانه هايشان را نشان بدهم 
 وارد اتاق » نفس سوخته « ظاهراً  صافي دقيقه از گپ و گفت ما سپري نشده بود كه  مستنطق2 ، يا 1بيشتر از 

از . »! بيرون شو « آن گاه به من  گفت . »بلي «  : همايون گفت . كبير توخي را مي شناسي : د  شده از همايون پرسي
بعد از چند » ! همين جا ايستاده شو « : آن گاه در باالي صفة سنگي كه رسيديم  گفت »  ! بيا « : اتاق كه برآمدم ،گفت 

اينجا « : برده گفت ) اتاق  غذا خوري اعضاي خاد ( لي دقيقه توقف دو باره آمد و مرا با خود به اتاق بزرگ روي حوي
آن ها باالي چوكي  .در گوشه و كنار اين اتاق دو تن زنداني بر افروخته ديده مي شد . خودش بيرون رفت » ! بنشين 

 آن يك تن از آنان توجهم را به خود جلب كرد كه وي را تا. نشسته بودند و جواب سؤالهاي مستنطقين را مي نوشتند 
اين همان رفيقي . كه بعداً در زندان پلچرخي با وي معرفي شدم [ وي يكي از كادر هاي ساوو بود . لحظه نديده بودم 

زماني كه جواب .... مستنطق ] است كه تأكيد كرده  خوش ندارد  در مسايل مربوط به زندان  رفيق ها ازوي نام ببرند 
بعداً . ن شد كه از جايش بيدرنگ بلند شده پدر اين رفيق را دشنام داد سؤالش را از وي گرفت و خواند ، طوري خشمگي

ناموس فروش مزدور به روي كسي سيلي زده بود كه . اين رفيق كامالً دگرگون شده بود . سيلي محكمي به رويش زد 
  . مريضان زيادي را با عمل جراحي موفقانه از مرگ نجات داده بود 

  
   . افزار شكنجه ؛ نوع ديگري از شكنجه بود كه بر زندانيان اعمال مي گرديد  تدارك و ترديد در گزينة- 4
  

! ايستاده باش « مانور اين خاين ، يا به بيان رساتر ، كشاندنم از اين جا به آنجا ، از اين اتاق به آن اتاق ، و گفتن  
« ه مستنطق برايش دستور مي دهد كه  ؛ همه به خاطري بود كه  اسير در زماني ك... و ... و » من دوباره برمي گردم 

. به كجا خواهد برد اين فكر ذهنش را اذيت مي كند كه شكنجه گر او را . زنداني سخت دچار تشويش شود »  ... بلند شو 
: گفته شده ) كه در بخش مقوله هاي برجسته و چشمگير شامل  بوده ( »  انتظار«  كه در مورد حالت بي جهت نبوده

باالي زنداني به جا » حالت انتظار«از شدت و ميزان ناراحتي ، وسواس و اضطرابي كه . » تر از مرگ است انتظار سخت «
اين نوع شكنجه مانند ساير وسايل و افزار . مي گذارد ؛ محافظان طبقات حاكمه در درازناي تاريخ بشري آگاه بوده اند 

  .مواره تكامل داده  شده است هاي رواني و فزيكي در تمام دوره هاي سياسي در كشور ها ه
 در اصل براي اين جريان داشت تا جالدان در زماني كه بعد از گذاشتن  ،  تحقيق از زندانيان در اتاق غذا خوري

پارچة تحقيق در برابر زندانيان ؛ به بهانه اي آن اتاق بزرگ را ترك مي كردند ؛ خادي موظف مخفيانه ببيند كدام زنداني 
  ) . مجال تشريح اشكال رابطه گيري در اين بخش اكنون ميسر نيست (رابطه برقرار مي كند با زنداني ديگر 

اين را . جواب هايت را درست نوشته كن « : قيوم صافي وارد اتاق شده ، ورقة استعالم را در برابرم گذاشته گفت 
.  معدودي در روي كاغذ  ديده مي شد چند سؤال.آن گاه از اتاق خارج شد » بدان كه ما موي را از خمير جدا مي كنيم 

  . سؤاالت در مورد چگونگي رابطه من با همايون بود 
از صحبت چند لحظه كه با همايون نمودم ، به درستي استنباط كردم كه وي درجريان تحقيق دچار ضعف شده 

داد ؛ همچنان از شبنامه هائي كه مطالبي را در رابطه با من و حلقة هواداراني را كه مي ديد و گزارش آن ها را برايم مي 
برايش مي آوردم تا خود و ساير اعضاي حلقه اش آنها را در محل اقامت شان پخش كنند و خطرناكتر از آن از بمبي كه 
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، به مستنطق چيز هائي گفته  ؛ مگر نگفته بود  ؛ زيرا  بعد ها متوجه شدم كه مستنطق در ... در اختيارم گذاشته بود و 
  . مبي كه همايون  در اختيارم قرار داده بود  در اين باره هيچ چيزي از من نپرسيد  رابطه با ب

 خويشاوندي و پيوند  فاميلي با رحيمه  وانمود ده ، آمدنش را به خانة ما مراودةجلسة سياسي با همايون را انكار نمو
  : كرده ،  نوشتم 

درجريان صحبت . ه يكي دو بار به ديدن ما مي آمد  پيوند خوني كه با رحيمه دارد ، مااين جوان به خاطري« 
پيرامون مسايل عام ، سؤاالتي هم در زمينة اوضاع كشور و رخداد هاي سياسي از من مي نمود كه نمي توانستم سؤاالتش 

گاهي هم از دوستانش ياد مي كرد كه در هنگامي كه آنان . به جواب پرسش هاي وي مي پرداختم . را بي جواب بگذارم 
نزدش مي آيند و يا خودش به منزل آن ها مي رود ، برخي قضاياي سياسي را كه برايش تشريح داده ام ، براي آن ها 

س خوشي زياد به وي دست تشريح مي نمايد كه ماية تعجب شان مي شود و خود از تشريح و تفسيري كه كرده  احسا
ه حق العضويتي در كار بوده ، و نه كدام كمك پولي كسي به ن. اين صحبت ها  ابداً منظم و پالن شده نبود  . ...داده  

  ] .   متن به مفهوم [ »  كسي مي نمود ؛ زيرا كه پاي كدام سازماني در ميان نبود 
در بيرون . جالد اشاره نمود كه از اتاق خارج شوم . مدتي بعد قيوم صافي با عجله داخل اتاق شده استعالم را از من گرفت 

 و معلوم مي شد عمري را در پاك كاري دفاتر  صدرات گذرانده و زدوراني كه در دهليز ايستاده بودي از ماز اتاق به يك
شايد اين شخص . به اين كشور حكم مي راند » اكسا « و » كام « ، »  ضبط احواالت « شايد هم در گذشته ها زماني كه 

ي زجر و شكنجه و كشتن و بستن و به دار آويختن بوده در اين دستگاه ها» باشي« و يا » خانه سامان«و يا » قابچي«
قيوم صافي دوباره آمد و به . مدتي سپري شد . خودش رفت . » ! تو  همين جا باش « : خدمتگار كهنه كار گفت . باشد 

ره كرد كه به نزديك همان اتاقي كه قبالً درآن بودم رسيد ، دروازة آن را باز كرده به من اشا. من گفت كه با وي بيايم 
به مجردي كه وارد آن اتاق شدم ، اين بي ناموس دروازة را بسته و با مشت هاي محكم به سر وصورتم و لگد . داخل شوم 

 به سبب همان ضربة نخست به رويم ، از .دفاع از صورتم بدون حملة متقابل امكان نداشت . هاي خري اش به پايم زد 
مشت هايش كه به قبرغه هايم اصابت مي كرد ،  . اين بار ضرباتش بسيار سنگين و محكم بود .بيني ام خون فوران زد 
اينبار در جريان مشت و لگد زدن ، از داو زدن و دشنام هاي شخصي خود داري نمود ؛ مگر . خيلي ها درد ناك بود 

... ة تان وطن فروش  وخاين  هستيد تو و تمام دار و دست« . توهين و دشنام هاي سياسي از دهن كثيفش بيرون مي شد 
من هم توهين هاي سياسي اين جالد فرومايه را با توهين . و از اين قبيل جمالت مهمل» ... به چين  ارتباط داريد« ؛ » . 

اين شرف باخته كه ظاهراً از ضرب و شتم من خسته شده بود ، نفرت و خشم بسيار شديدش را در . متقابل پاسخ گفتم 
بهمنت . اين يك چاشني اش بود ، باز خواهي ديد كه چه طور خرد و خميرت مي سازم « : انده چنين گفت صدايش پيچ

از زير هر ) مرامش انجنير لطيف محمودي بود ( ميداني يا ني ، لطيفه خو ديدي كه شناخته نمي شد . پيشم تاب نياورد 
  . » !ي فهميد. ، دندان هايشه شكستاندم  تار موي مجيد هم گپ كشيدم

واكنش متقابلم كه اين وطن فروش را ديوانه ساخته بود ، براي شكستنم از سه تن شكنجه شدگان نامور جنبش 
  .جالد بعداً  اتاق را ترك كرد. كمونيستي افغانستان بدين سان نام برد 

. سرم دور مي زد  . ي شدشدت دردش هرآن بيشتر و بيشتر م . بود  هر دو پايم تا باالتر بجـلك ورم كرده ، كبود شده
 مقدار خون دلمه شده توأم يني ام را  پاك كردم ، متوجه شدمزماني كه با نوك پيراهنم ، ب. بيني ام نيز صدمه ديده بود 

. اين ماية نگرانيم شد .  زير پيراهني و پيراهنم را رنگين ساخته بود خون. ه به رنگ جگري از بيني ام بيرون شد با خوناب
. خون بيني ام ايستاد ؛ مگر پيراهنم طوري به خون آغشته شده بود كه دركمتر جاي آن سپيدي ديده مي شد به تدريج 

 معين شدة اين نگاشته كاش مجال آن را مي داد به هر رو ، گسترة. يشتر شده بود بيره هايم كه ورم كرده بود ، دردش ب
  .واني خود در آن لحظات سرنوشت ساز  مي پرداختم  كه بيشتر از اين به تشريح و ترسيم وضع رقتـبار جسمي و ر



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

4 

سردار » مصونيت ملي«شاه و » رياست ضبط احواالت«  خادي ها كه پيشينة جنايت و خيانت به وطن و مردم را در 
هم داشتند ، از بدو تأسيس خاد جنايت كردن را حرفة شريف و انقالبي امين جالد » كام«تره كي  و » اسكا« و داوود 
نتايج شكنجه كردن هاي وحشيانه و اعتراف گرفتن هاي اجباري هر . نداشته از آن لذت ساديستيك هم مي بردند خود پ

  فرومايه ميهن فروشان و نعمات مادي براي ايناز زندانيان در واقع راه رسيدن به منصب و مقام» دقيقتر« چه زودتر و 
يك جا كه مي نشستند ، . مي پرداختند » رفيقانه « ان به رقابت اين جاني ها دركار جنايت كردن با يكديگر ش. شده بود 

خادي هاي شكنجه . زندانيان را به اتمام رسانده اند ، سخن به ميان مي آوردند  ) ةپروند( از اين كه  به چه تعداد دوسيه 
معينه كه در قانون و لوايح ترفيع نمودن به يك رتبه باالتر ، بعضاً مراحل . گر همواره به سرعت كارشان مي انديشيدند 

 و مهارت درگرفتن »انقالب ثور«كارمندان نظامي ثبت شده بود را طي نمي كردند ؛ بلكه لياقت در گرفتاري دشمنان
به هر حال ، شب گذشته را [*] . اعتراف از آنان در زود ترين فرصت ممكنه ، سبب ارتقاي مقام و منزلت آنان مي شد 

اين سگ . با پينكي رفتن در حال دراز كشيدن به روي صفة سنگي نمي شد تجديد قواء كرد . نگذاشته بودند بخوابم 
  وقت را تلف نمي كردند كه امر نمايند  تا چند سرباز كار و بار شان را كنار  توسط روسها آموزش ديده بوي كش وهاي

و نگذارند كه زنداني شكنجه شده ، دمي  زنداني ايستاده شده كشيك بدهند  هرگذاشته بروند و شب طور نوبتي باالي سر
اين جنايتكاران مي دانستند با تحقيقات  دوامدار عالوه به اينكه مانع خواب زنداني مي  شدند ،  بيشترين انرژي . بخوابد 

  .زنداني را هم ضايع مي كردند 
دمي نمي .  كوتاه و زود گذر بود  موجه هاي خواب تالش داشتند من را با خود ببرند ؛ مگر فاصله هائي كه تنها مي بودم

كه درد ناشي از ضرب و شتم نمي گذاشت لحظاتي چند خواب سطحي ، كه به ) اگر آسودگيي در كار بوده باشد ( آسودم 
بيدار خوابي يكي از مضر ترين و بدترين و مؤثر ترين . ؛  به چشمانم راه يابد » پينكي «  : اصطالح دري به آن مي گويند 

هاي كالسيك است كه در درازناي تاريخ بشري اعمال آن باالي زندانيان معمول  بوده و نتايج  مطلوب را نوع شكنجه 
  . براي شكنجه گران داشته است 

در حالي كه از درد و سوزش شديد ، تن كوبيده شده ام درهم مي پيچيد ، تالش مي ورزيدم تا لحظه اي چشمم را پت 
، اگر به خواب سطحي فرو روم ؛ هنوز لحظه اي  نگذشته بود كه دو تن مستنطق كه چشمم را بستم تا . نموده بخوابم 

بود و يك نفر ديگر كه نه اسم و نه چهره اش به يادم مانده ، هر دو مزدور » حميد كومه كته «يك تن شان معروف به 
ه كردن و پارچه پارچه شدنم  را بعد از اين كه با نگاههاي گرگي شان به طرفم ديدند و خيال تكه تك. داخل اتاق شدند 

  .در سر فروخته شدة شان پروراندند ، دوباره از اتاق بيرون شدند 
شايد روسها كمره هاي بسيار كوچك الكترونيك را مخفيانه در اتاقها نصب كرده باشند كه متوجه «  در فكرم خطور كرد 

 بي درنگ دروازة اتاق را  باز مي كنند  و زنداني را زنداني به مجردي كه مي خواهد  چشم هايش را ببندد ؛ . مي شوند 
   .» ؟ ! مورد بازجوئي  قرار مي دهند 

  
 خواجه عطا محمد وفا كه پيش از تجاوز شوروي به افغانستان ، يك مأمور بي مقدار ترافيك روي سرك در چهار راه هاي ، - [*] 

اليزم شوروي اشغال شد ، اين ناكس فروماية قوي هيكل كه قد بلند شهركابل بود ؛ زماني كه كابل توسط قواي نظامي سوسيال امپري
 نفره  به 27مدتي بعد كه توظيف شد يك  گروپ . و شانه هاي پهن داشت ، به سمت شكنجه گر درخاد صدارت گمارده شد 

ينما پامير و يا ايراني را در درون س» محسن رضائي«  مسعود به سركردگي  -رباني » جمعيت اسالمي«هاي » چريك«اصطالح 
به دستور مشاوران نظامي سوسيال امپرياليزم شوروي كه آمران اصلي . دراطراف آن دستگير نمايد ، وي موفقانه اين كار را انجام داد 

مهاجر امده ( البته نقش خانم ازبكش . رياست عمومي خــاد بودند ، به سمت قومندان عمومي زندان مركزي پلچرخي گماشته شد 
)  در كابينة داوود خان KGBمهرة مشهور و مهم ( »  محمد خان جاللر« در تقرر قومندان خواجه  را كه پيوند خوني با ) ي از شورو

  .]داشت ، نمي توان در مقرري اش به اين مقام بسيار پراهميت زندان ناديده گرفت 
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(  خاد بعد بازهم دو تن از جالدان مشهورلحظاتي.  » فكرم به هم ريخت « به گفتة رفيق هاي ايراني از رفتن آن ها   

لطيف شريفي، قيوم صافي را مخاطب ساخته با لحن تحقير آميز چنين . داخل اتاق شدند ) قيوم صافي و لطيف شريفي 
آن گاه . » الال اينبار توخي صاحب را به جائي مي بريم كه رفيق هاي نامدارش بيشتر از يك شب را تاب نياوردند «: گفت 
بعد از پيمودن كج و راست . » ! بخيز كه برويم  « امر كرد  ، كرده ناموس نگاهش را مستقيماً به چشمم متمركزاين بي

» !بنشين « : وي به من گفت .  شدم من هم كه به دنبالش وارد آن اتاق. دهليز ، لطيف شريفي داخل يك اتاق شد 
در . درميان انگشتان ضخيم و كوتاهش قرار دارد ) بند دست(زماني كه به چوكي نشستم ، متوجه شدم يك جوره  الچك  

سرم را آهسته . جالد معروف الماري را باز كرد . اين اتاق نخستين بارچشمم به يك الماري دو پله ئي داخل ديوار افتاد 
لحظه هوش در همان . دور دادم ، تا درون الماري را ببينم ؛ مگر نتوانستم بفهمم جالد در جست و جوي چه چيزي است 

در پي يافتن افزار ) كه بعد ها زندانيان وي را قسي القلب مي خواندند (و حواسم متمركز شده بود ؛ فكر كردم اين مزدور  
فكر كردم  شايد انبور هاي مخصوص ناخن كشيدن و يا . احساس كردم سرم از شدت گرما مي سوزد . دلخواه خود است 

از دنبال كردن حركات اين مزدور ، موج نفرت انگيز اضطراب بر سراسر .  شده بودم دندان كشيدن را مي پالد ، دچار توهم
به فكر خود . مسلط شدن بر خود درچنين جو هراس انگيز بسيار دشوار مي نمود . وجود كوبيده شده ام  فرود غلتيد 

با گوشة چشمش به طرفم نگاه مي كشي شدم ؛ اما چگونه ؟ چه وقت ؟  با كدام وسيله و افزار ؟ اين بي ناموس هرازگاه 
كه نشان دهد  فكرش متوجه پيدا كردن افزار دلخواهش است ، ) نه متمركز و ارادي( نگاهي به ظاهر از روي اتفاق - كرد 

  .تا توسط آن شكنجة من را بياغازد 
.   گردندة آن شده بود مانع حركت چرخ» مافوق الطبيعه « توگوئي يك نيروي . در هر حال ، زمان ازحركت باز مانده بود 

سرانجام اين خاين ملي به مانور نفرتبار و هراس انگيزش پايان داده ، طوري وانمود كرد كه شيوة كارش را تغيير داده ، تا 
! دست هايت را پيش كو « : بعد از لحظاتي چند به طرفم پيش آمده امر كرد . بدينسان به اضطرابم هر چه بيشتر بيفزايد 

حلقة الچك هاي وارد شده از المان غربي را بازتر نموده  . از جايم بلند شدم . به دستهايم  الچك مي زند فكر كردم »  
: طوري نشان داد كه مي خواهد  به دستهايم الچك بزند  ؛ مگر الچك را به روي ميزي كه در اتاق بود گذاشته گفت 

  .» !پيش شو كه برويم«
    ادامه دارد                                  

  
 

 
 


