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مدخل
جلد چهارم جنايات حزبي
خاطراتي از روايت هاي هولناك زندان است...
سخن دربارة شكنجه هر قدر مﻼيم باشد باز هم ادبيات فاجعه است
آنچه در زندان هاي خلقي و پرچمي طي چهارده سال گذشته است ،به تنهايي مي توانند ،ديكتاتوري خونچكان حزب
دموكراتيك خلق را معرفي نمايند .در جلد اول ،دوم و سوم جنايات حزبي ،از طريق بيان قصه هاي تلخ شكنجه و
اعدام ،به پرده برداري از روي ذخاير پنهان جنايت ،پرداخته ام .جناياتي كه بطور مستمر و سيستماتيك انجام يافته
است.
ياداشت هاي حاضر ،بار دگر با قصة غمناك شكنجه آغاز مي گردد .تجربه به من آموختانده كه گذشتة شكنجه بار از
آن زخم هايي است كه تا پايان عمر قابل فراموشي و جبران نمي باشد .در پلچرخي ،زنداني از زندگي خﻼقانه و
تفريحي محروم بود .قلم و كاغذ در دايرة مواد ممنوعه و جرمي قرار داشت ،بخشي از اين نوشتار به اين موضوع
اختصاص يافته است.
مقاﻻت زندان بخشي از خاطرات مستند زندان است
زنداني به جرم دزديدن آتش و سركشي ،بر چكاد ناي نشسته است
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فصل يكم

ديكتاتور خلقي
سرنوشت پنسل
تابستان ١٣٦٥
ريش و بروتم را دانه دانه كش مي كرد و با غضب بروي فرش مي انداخت .كافي بود تا شورخوردنِ بروت
هايش را ببيني و منتظر فاجعه اي باشي كه مانند برق بدنبالت مي آيد .نميدانم چي رابطه اي بود بين ريش
من و بروت او .ريش مرا كه مي كَند بروتش به شدت مي پريد .ديكتاتور خلقي ،زندان را به سلطنت و شكنجه
گاه خونين تبديل كرده بود.
در ارعاب و شماتت ،غرشِ صاعقه آسايي داشت .از حفره هاي چشمانش رنج و ساديسم ميتراويد .با قد و قيافة
ذغالين ،خشونت و مرگ مسجل بود .فرمانرواي قلمرو ترس و اعدام .هيچ اهميتي نداشت كه چرا شكنجه مي
شوي مهم اين بود كه ولو بخاطر هيچ ،به چنگش افتيده اي .هر زنداني را مطابق جثه و قيافه اش ،در زير بغل
قرار ميداد ...قد دراز و كوتاه را با چند كش و كوب اصﻼح مي نمود .عقيده و انديشة زنداني برايش هيچگونه
ارزشي نداشت .زندانيان سياسي از هر طيفي كه بودند ،زير نام اشرار و ضد انقﻼب ،بطور برابر ،در زير يك
چكمه مي غلتيدند.
ديكتاتور
كلة زنداني در زير قولش
مانند آخرين لحظة سر گنجشك در زير تيغ ،مي جنبيد.
ديكتاتورخلقي ،نامش حنيف شاه بود .قومندان حنيفشاه درين زمان در بﻼك پنجم پلچرخي فرمان روايي
داشت .دراكوﻻي سياه چهره ،با لبخند مؤقتي ،تا سرحد جنون عﻼقه داشت تا كنترول محبس را در زير
چنگ و چنبره داشته باشد .با يك فرمان،كه متشكل از چند واژه است ،زنداني را سر به نيست كند .قاطع و
بيرحم بود با تمام ازدحام كاري ،به شب هاي اعدام نيز بي وقفه رسيدگي ميكرد ،و از تماشاي شليك بر
شقيقه مست ميگرديد .شنيدن صداي بولدوزر ،زيباترين نغمه اي بود كه در گوشهاي گوش به فرمانش طنين
مي انداخت .وقاحت لهجه داشت ،پنهان نمي كرد كه مي خواهد پنجره هاي زندان را به كورة آدمسوزي
تبديل نمايد .ماه به ماه و سال به سال مدارج هارشدن و رشد مدال هاي سربسته را مي پيمود .حمايت از باﻻ
و خودكامگي از پائين ،دو دليل مقنعي بود كه او را در هيچ شرايطي از پلچرخي دور نمي ساخت .ساطور
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پلچرخي به اين دستة منقور و خونچكان ضرورت دائمي داشت .يگانة خلقي مقتدر كه در دورة پرچمي ها ،در
درون پلچرخي از خود دانگ و ديكتاتوري داشت .حنيف شاه خلقي از پكتيا بود  .از طرف حلقات حزبي و
قومي )سيد محمد گﻼبزوي وزير داخله (....حمايت مي گرديد .چون مربي داشت مربا ميزد ،از اينرو از ترس
پرچمي هاي زندان بروت هايش از پرش باز نمي ماند.
داكتر غيرتمل خلقي ،سرطبيب زندان بود )از لغمان( ،يكي از جﻼداني كه در شب هاي اعدام معاينة نهايي را
انجام ميداد .غيرتمل نيز با آنكه خلقي بود اما از مهره هاي كليدي بشمار ميرفت و مانند حنيف شاه ،تا آخر
در شفاخانة بﻼك دوم باقي ماند .از طرف خلقي ها و مشاورين حمايت مي شد.
سيطرة زندان مربوط به پيروان عجوزة هزار داماد و گاو خاد بود .قومندان عمومي پلچرخي خوجه عطا محمد
وفا )از شكردره( ،آمر عمومي اوپراتيفي و خاد پلچرخي عبدالرزاق عريف )از چاريكار( و قومندان بﻼك اول -
بﻼك اعدامي ها ،استنطاق و جزايي -شمس الدين )از پنجشير( ...از پرچمي هاي آهنيني كه در پلچرخي
براي دايم ميخ شده بودند .وفا ،عريف و شمس الدين از طريق خاد و حمايت هاي قومي كه در خاد نهفته
بود ،به اين مقامات نصب گرديده بودند و خاد ،دولتي در درون دولت شده بود ،حزب و دولت از نيش خاد
ميترسيدند ...قومندان عمومي ،آمر اوپراتيفي و جﻼد بﻼك اول ،مهره هاي اصلي و كنترول كنندة زندان را
تشكيل ميدادند .و اما قومنداناني مانند :ضبطو ،سرور ،شيرآغا ،ودود ...در بﻼك هاي دو ،سه ...و مديران خاد
بﻼك ها ....مي آمدند و ميرفتند .و در نقش مهره هاي درجه دو ،استفاده مي شدند .مطابق نياز از مقعري به
محدبي مي لغزيدند .زندان پلچرخي به لحاظ وسعت ،استحكامات و تراكم بﻼك هاي يازده گانه ،از عجايب
بود .در واقع مي شد اين جهنم ترسناك را مجمع الجزاير پلچرخي ناميد.
قومندان حنيفشاه خلقي ظاهراً از پرچمي هاي زندان كه آمرين و مافوقش را ميساختند ،نمي هراسيد ،آنان
را از شيرة شر و شوروي ميدانست و خود را از خميرة خلق ...مشاورين همة شانرا در زير چشم و سيطره
داشت .از مشاور ،هردو جناح ،مانند جن از بسم اﷲ مي ترسيدند و با گردن هاي پت دست به ناف بودند.
چهره هاي كليدي زندان ،كنترول زندگي و مرگ اسيران را بدست داشتند .همة شان داراي تعريف و توصيف
مشترك بودند:
گزنده ،بيرحم و مرگ آفرين
دد منش ،چاكر و بي عاطفه
از همينروست كه شايد مطالعة زندان ،شكنجه ،اعدام و كارنامة خاد ،به تنهايي بتوانند ماهيت ديكتاتوري
دستنشانده را با تمام ابعاد آن تشريح و معرفي نمايند .زندان و پوليگون كه با تعصب خونآلود ،رهبري ميشد،
تاريخ خشونت حزبي را بيان مي دارد .در ميان ماران قرمز ،ديكتاتور خلقي يكي از همين اژدهاست كه بر
هشت ضعلعي پلچرخي حلقه زده است.
سرنوشت پنسل
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بسوي شكنجه اي جريان داشت كه من تصويري از عاقبت آن نداشتم
حنيفشاه ،به مفهوم حقيقي كلمه ،ديكتاتور و ميرغضب خونريز بود .شكنجه گري كه از نوك بوت تا برق
انگشترش ،در شكنجه و توهين ،سهم مساوي ادا مي كردند .چشمانش هيچگاهي نسبت به ناخنهايش كار
كمتري را انجام نميداد .غير از شكنجه و آزار به چيز كمتر از آن راضي نبود و دلش آرام نمي گرفت .پلچرخي
خانة دايمي اش شده بود ،از پكتيا و كابل ،خود را منزوي كرده بود و اكثراً در دفتر قومنداني روزگار
ميگذراند .معتاد بود به قهر و قدرت نمايي ،و زندان يگانه جايي بود كه مي توانست او را به وجد بياورد و
خشم و اقتدارش را با ضريب مضاغف ،به نمايش بگذارد .از اينرو زندان باني ،به كار بيست و چهارساعته اش
تبديل گشته بود .يك ساتنمن جوان و خوش صورت خلقي را با خود باﻻ و پائين ميدواند ،اين ساتنمن
گل وزير نام داشت از پكتيا بود و بزم شاهد بازي حنيفشاه را بوسيلة غمزة خود ،گرم مي كرد .گل وزير
خلقي ،در جاي پاي ديكتاتور خلقي پاي مي گذاشت ،قهر و اداي حنيف شاه در او رشد كرده بود ،صد فيصد
آماده بود تا بخاطر دفاع از حزب و دولت ،سر زندانيان را با تيغ كين ببرد ...خواندن و نوشتن را بلد نبود اما
حس گنگي كه در او مي جوشيد وادارش مي كرد تا با سوتة ديكتاتور ،سر خواننده و نويسنده را از تن جدا
كند.
اذيت كردن براي ديكتاتور مست ،فقط شغل نبود بلكه تفريح و خوشگذراني هم بود .هرچه اراده ميكرد في
الفور همان مي شد ...لذت ميبرد كه با موزه هاي بلند در دهليز هاي منازل راه برود و قفس هاي زندانيان را
زيركنترول داشته باشد .بجاي نان ،گوش زنداني را چك بگيرد و بجاي چاي خون بنوشد ...از لحاظ رواني،
ضرورت داشت تا گردن زنداني را مهره به مهره بشكند ...بر ستون فقرات دو لگده جمپ بزند ...شطي همواره
در دلش تﻼطم ميزد كه فقط دنبالة هول انگيز آنرا چشمها و چنگال هايش مي دانستند .در ساده ترين
حاﻻت ،بطرز وحشتناكي غير عادي و خوف انگيز به نظر مي رسيد ...تا اين زمان ،شايد از فرمانروايي حنيفشاه
در پلچرخي بيش از شش سال مي گذشت .شش سالي كه پر از تجربة شكنجه و عذاب روحي است.
تابستان  ،١٣٦٥از شانزده سال حبسم ،مدت شش سال آن گذشته بود و اين مدت را در بﻼك هاي اول ،دوم،
سوم و اينك در بﻼك پنجم در زير سيطرة ديكتاتوري حنيفشاه بسر ميبردم .جزئيات شكنجه و تحقير در هر
بﻼك متكي بر سليقه قومنداني ،ادارة خاد و مشاورين ،طراحي مي شد .كافي بود كه بخاطر هيچ ،براي زنداني
توطئه بچينند و نگذارند كه زنداني حبسش را بدون زجر و ماجرا به پايان برساند .حقه بازان ،دژخيمان و
فاقدين احساس را در پلچرخي به كرسي زندانباني نشانده بودند.
تا اين سال ،پلچرخي پر از هزاران هزار زنداني سياسي بود .زندانيان سياسي قيد شده را از وﻻيات نيز به
پلچرخي مي آوردند .زندان پلچرخي مانند دولچة اَرد پر و خالي مي شد .از طريق دستگيري پر مي شد و از
راه اعدام يا سوق شدن به عسكري ،خالي مي گرديد .در همين زمان بﻼك پنجم در چنگال ديكتاتور خلقي
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قرار داشت .فشار و تلفاتي كه در بيرون بر دولت و شوروي فرود مي آمد ،زندانبانان و مشاورين ميكوشيدند تا
عقدة شانرا در داخل زندان بر زندانيان فرونشانند و
از عقابان بال شكسته و زخمي انتقام بگيرند.
در تابستان اين سال
محبس براي من هواي تابستاني نداشت
پنجره سرد بود  ،توطئه رونق داشت و قفس اندوهناك...
چشمهاي شان مست و من از شش جهت در زير مشتها و لگد ها
تﻼشي بستره
تابستان  ١٣٦٥بﻼك پنج پلچرخي

خاد ،حوالي شام ،با پرسونل مخوف و تعليمي ،مرا در محاصره قرار دادند .بر بكس و بستره ام هجوم آوردند و
بطرز وحشتناكي تﻼشي كردند ،مثل اينكه بر انبار اسلحه و مهمات حمله كرده باشند .ظاهراً چيزي كه بدرد
خاد بخورد ،از اين شبيخون و تﻼشي طراحي شده ،نصيب شان نشد .خانة زنداني نه در دارد نه ديوار ،گور
معلق و كوچك .خاد ،عادت داشت تا براي تﻼشي ولو يك نفر ،جهت تﻼشي يك بستره ،حالت مزدحم و پر از
ارعاب برپا كند .ترساندن زنداني يكي از اهداف اصلي اين گونه عمليات هاي غافلگيرانه بود ،اينهمه لشكر
كشي را بخاطري طراحي مي كردند تا نشان دهند كه همه چيز زير كنترول خاد است.
بﻼك ،داراي چهار منزل و در هر منزل سه پنجره ) اتاق كﻼن( ،دو اتاق قفسي كنار هم و يك اتاق بنام
گشواره .در هر قفس حدود سيصد زنداني مانند طويله ،در كنار هم بوديم و سهم هر زنداني فقط يك دوشك
و چند بلست جاي بود .زندانبانان ،بستره و اشياي مرا تا توانستند زير و زبر كردند .دورة دو توشك سه نفر
ختم شده بود ،زماني در پلچرخي در دو توشك سه نفر خواب مي شديم .برخي از اتاق ها چپركت هاي دو
منزله داشتند و مانند قبرستان آهن روي هم انبار شده بودند ...چه در زمين چه در چپركت ،زنداني همان
حفرة تنگ و معين را در اشغال داشت.
دفتر قومنداني
بعد از تﻼشي دوشك ،بالش و بكس آهنينم ،مرا از منزل سوم بﻼك پنجم ،كشان كشان پائين كرده و با
خشونت و تحقير ،بر فرش قومنداني انداختند ...از قفسم كنده شدم و در مكان ديگري قرار گرفتم .در ميان
مدير خاد ،قومندان بﻼك ،ساتنمن و عسكر .از چهار سو در محاصرة چشمها و دستها .استنطاق بزودي آغاز
گرديد.
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قومندان حنيف شاه :
بي شرف خائن

زد عنقﻼب

قلم و نمشته هايته كجا پت كدي

با لحن استوار گفتم :
كدام قلم كدام نوشته
من قلم و نوشته ندارم

با گفتن ندارم ،متوجه شدم كه بروتهاي ديكتاتور خلقي اتومات به پرش در آمد ،بي انكه منتظر بقية حرفم
باشد مانند ديناميت منفلق گرديد :
بي حيثت بي وجدان
عشرار كسيف
زنداني استي مگم ماناي زنداني ره نفاميدي
اطاعت اطاعت
ندارم ندارم نگو هر چه كه مه ميگم

هموره اقرار ميكني

د بﻼك پنج كس قلم داشته نميتانه داشته باشه  ...باد از اي ندارم نگويي رذيل كه منكر خوشم نمي آيه

}با زبان بدني كﻼمش ادامه يافت{
با پنجال هاي كﻼنش دو دسته برويم كش كرد و پيش از آنكه در اثر بي موازنگي بزمين بخورم كه از پشت
سر ،لگد خاديست بدرقة راهم شد  ...در حالي كه تﻼش داشتم تا نيرويم را جمع كنم كه بار دگر دو تا انبور
سياه و سنگين بطور موازي برخسارم اصابت كردند.
ايستاد شدن پيش روي حنيف شاه كار آساني نبود .به هر دليلي كه گپت به دفتر و پرسش هاي قومندان
ميرسيد ،مانند اين بود كه با كفتار ديوانه در جوال سربسته افتيده باشي .قيافة حنيفشاه ،مرگ آور بود و شب
هاي اعدام و گلوله باران را در زنداني بيدار مي ساخت .با قد سياه و بلند ،موزه هاي سنگين ،يونيفورم
پوليسي ،بروتهاي پرشي ،لكچر هاي يورشي ،هميشه در صدد ماجرا و اذيت ...وقتي در زير شكنجة حنيفشاه
باشي ،خاطرات كشنده نيز بر سرت هجوم مي آورند .در ذهنم تداعي مي شد كه چگونه يك دگرمن زنداني،
شقيقه و زنخش بوسيلة نوك بوت حنيفشاه و مشت هاي ساتنمن گل وزير شكسته بود به جرم اينكه با اشارة
سر ،با زنداني اتاق دگر سﻼم كوتاهي رد و بدل نموده بود ...بيادم مي آمد كه در اتاق يا تفريح ،چگونه
زندانيان تﻼش مي كردند تا خود را از زير چشم حنيف شاه و شاهدش ،بچ كنند تا در تهمت نا حقي گير
نمانند ...حاﻻ من بجرم داشتن قلم و نوشته ،در برابر اين ميرغضب بيرحم و شكنجه گر خاد ،قرار گرفته
بودم...
دستي بر صورت خراشيده ام كشيده گفتم :
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شايد در مورد قلم و كاغذ كدام غلط فهمي شده باشد
اگر من اين چيز ها را ميداشتم پرسونل بستره و بكسم را بطور مفصل تﻼشي كردند اما اثري از اين قبيل چيزها نيافتند

مدير خاد :
كسافت بي شعوور
ساكت باش گپ مفت نزن اقراركو
پيش روي قومندان صيب زبان نكو

ما راپور دقيق داريم تو كتاب قلم و قاغذ داري نيم شب

با پنسل زرد تاحرير ميكني كار ما كنترول شماس خوده بازي نتي ادارة اطﻼعاته خو نبرده

مدير خاد بﻼك نذير حسين نام داشت ،پرچمي و از لوگر بود .براي آنكه نزد قومندان حنيف شاه دروغگوي
جلوه نكند با عصبانيت و دشنام هاي براق و مكرر براي دفاع از حقانيت خاد و نبوغ در كشف اﻻسرار ،به
سبك و لحن ايدئولوژيك ،به خطابة تبليغاتي ادامه داد :
مزدور آمپرياليزم !
نوكر ارتجاح !
نمي فامي كه وظيفة ما مبارزه با باندتيزم اس قلم و قاغذ مطلقن ممنوع س ما تابع امر هستيم
باﻻ و مشاورين اس

همو عملي ميشه

چيزي كه فرمان رفقاي

شعار ما بود و شعار ما اس خاد بيدار تا قل و قم نهايي زِد عنقﻼب و عشرار

وقتي كه لكچر ميداد فكرش نبود كه در دفتر قومنداني ايستاده است ،دفتر ديكتاتورخلقي ،كسي كه پرچمي
را مثل زنداني بي ارزش ميدانست .تضاد بين خلقي و پرچمي از تضاد هاي كهنه و سرطاني بود كه هيچگاهي
حل نمي شد .در حين خطابه و اولتيماتوم بود كه ،حنيف شاه بطرفش ديد و لكچرش بند شد و ﻻجرم با
چيغ دو رگه سخنانش را جمع بندي نمود :
به شرافت قسم كه سرت اقرار ميكنيم
تو مجرم استي بگو وسايل جرمي ره كجا پت كدي؟
ادارة اطﻼعات بدون سند گپ نميزنه راپور مؤسق داريم كه يك دانه پنسل زرد

دو ورقِ كارتن نمشته شده داري

راپور اضافه مي كنه كه در عايشة مصنوي نيز چيزهايي تاحرير كرده اي ما از تو همين سه سندجرمي ره ميخاييم
فاميده شد ؟

اساساً سه چيزي را كه از من مي خواستند نه سند بود ،نه مدرك و نه هم جرم ،اما قومنداني و خاد ،متحد
شده بودند تا با سندسازي عمدي ،جرمم را بوسيلة زور و شكنجه اثبات نمايند .استعمال كلمة جرم و مجرم
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براي اين مخلوقات غير مدني ،كار بسيار عادي و آسان بود .زنداني را در جريان استنطاق ،متهم نمي گفتند
بلكه بدون ثبوت و محكمه  ،صاف و پوست كنده  :مجرم ،خائن و اشرار ميناميدند.
دو تا كتاب مصادره شده ام هردو روي ميز قومندان گذاشته شده بودند و ميدانستم كه مابقي ،حقه بازي خاد
است .چيزي كه بدست دارند همين دو دانه كتاب است كه از من گرفته اند .با لحن عادي جواب دادم :
در پنجرة شما دو متر طول و يك متر عرض جاي دارم و يك بستره
پائين آن يك بكس آهني و يك سطل آب باﻻي سرم كانكريت و پائين سرم كانكريت
اگر اسنادي كه شما بدنبال آن هستيد

وجود ميداشت حاﻻ بعد از تﻼشي گير مي آمد

اگر پنسل و كاغذ پت شود

مثنوي كتاب خورد نيست كه پت شود دو كتاب را پيدا كرديد مثنوي را نيز پيدا مي كرديد

حنيف شاه در برابر زنداني حوصله نداشت ،با زنداني يك و دو نمي كرد ،مستقيماً بطرف لت و كوب ميرفت و
ميكوشيد تا آنچه را كه ميخواهد در ظرف چند دقيقه از زنداني بگيرد .خوش داشت كه زنداني از او بترسد ،و
باﻻي خود تا سرحد مرگ تهمت نمايد .لذت ميبرد كه زنداني از مقام و يونيفورمش بلرزد .ايجاد ترس و رعب
برايش وظيفة دروني گشته بود .عﻼقة داشت كه در هنگام گپ زدن با سرخميده مكالمه كني .استدﻻل و
بگومگوي زنداني را به هرقيمتي كه تمام مي شد ،سركوب مي نمود .از مردن و معيوب شدن زنداني در زير
شكنجه ،كوچكترين احساس و دغدغه اي نداشت .در جريان عمل ،عقلش برايش كفايت نمي كرد به همين
خاطر بيشتر از بدن خود كار مي كشيد .تحقيق و استعﻼم بازي خوشش نمي آمد ،كسي كه به پرسش هايش
جواب مخالف ميداد ،قبر خود را بدست خود ميكَند ...در دايرة بسته و مبهم قرار داشتم .حس ميشد كه در
سيه چال تيم مرگ غلتيده ام.
قومندان حنيفشاه :
نمي گي بي شرف د زير لغد شفترت ميكنم
قبرغايته تكه تكه مي كنم جگرته ميخورم چشمايته بيرون ميندازم

دمقابل مه چرا گپ ميزني

به مافوقت چرا اطاعت نمي كني نميفامي كه د شعبه قومندانيستي يا ميخايي كه دپوليگون روانت كنم

با شنيدن واژة پوليگون ناگهان در ذهنم جاري شد :
تا زماني كه به اين سادگي براي مردن حاضريم شما موفق نمي گرديد
ميدانستم كه در برابر ديكتاتور ،هر جوابي پيآمد وحشتناك و غم انگيز دارد ولي با آنهم با كﻼم روشن اضافه
كردم :
پنسل زرد،
دو ورق كارتن نوشته شده و مثنوي

ندارم
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بعد از هر پاسخي ،غرش خون در قلبم سريعتر ميخروشيد .چون حنيف شاه ،نماد واقعيِ حزب و دولت بود،
فشردة توتاليتاريسم و ديكتاتوري حزبي .خوش داشت كه زنداني مطيع مطلق باشد .اول مطيع خودش بعد
مطيع انضباطي كه به شيوة خود در زندان وضع كرده است .خودش جار ميزد كه من از زنداني اطاعت و
تسليم مي خواهم نه استدﻻل و سركشي .چهار نوع انضباط در وجود ديكتاتور گره خورده بود :انضباط نظامي،
انضباط حزبي ،انضباط محبسي و انضباط دولتي .تلفيق اين انضباط ها بود كه حنيفشاه را به افسر ديكتاتور،
خلقي متعصب ،زندانبان قسي ،و مامور گوش به فرمان تبديل نموده بود ...حنيفشاه با خشونت هاي بي
بازخواستي كه انجام ميداد ،حس مي كرد كه در حيطة مسؤليت خويش داراي اقتدار و صﻼحيت هاي
نامحدود است .ظاهراً نشان ميداد كه اين كار ها را براي استحكام پايه هاي رژيمي انجام مي دهد ،كه حفظ
آن به ريختن خون هاي زيادي ضرورت دارد.
عكس العمل زباني در برابر ديكتاتور ،از هر طرفي كه مي بود به جنجال كﻼن و خونين تبديل مي شد .بر
جسم و روحم خنجر ميباريد اما من حق نداشتم كوچكترين عكس العملي از خود نشان بدهم .مقرررات و
انضباط زندان حكم مي كرد كه پاسخ هاي زنداني ميبائيست ملتمسانه ،مؤدب و كوتاه باشد .زنداني حق ندارد
كه مقامات زندان را دروغگو ،شكنجه گر و حقه باز بنامد .هر چه آنان مي گويند همان شريفانه و صائب مي
باشد .درستي و نادرستي را زندانبان تعين مي كند نه زنداني .زندانبان اگر هزار دشنام ميبارد زنداني حق يك
دشنام را ندارد ،قومندان و مدير خاد اگر هزار لگد و هزار سيلي ميزنند ،زنداني حق يك لگد و يك سيلي را
ندارد...عكس العملم را در برابرخشونت كﻼمي و ضربات بدني ،سر به سر قُرت مي كردم .عكس العمل جسمي
كه اصﻼً ممكن نبود )با دست بسته در ميان خيل كرگدن( و عكس العمل كﻼمي نيز پيآمد مرگبار و ويران
كننده اي را بدنبال مي آورد .در ظرف چند دقيقه ،ده ها نوع فحش و هجمه را بر من وارد آورده بودند ،و من
چاره اي نداشتم مگر اينكه همه را در غمخانة دل تلنبار مي كردم .ضمير ناخود آگاه هرچه باشد براي زنداني،
كه فاقد هرنوع عكس العمل است ،همان غمخانه است.
ديكتاتور خلقي در برابر زنداني مانند مار زنگي از جا مي پريد .متوجه شدم كه در برابر انكار و پاسخ كوتاهم،
بروتهايش بار دگر بگونة كنترول ناپذيري به حركت درآمد ،گفت و گفت و گفت و بعداً با مهارت يك جﻼد،
كله ام را در زير قول برد و چيغ زد:
مي گي يا كليته بپرانم
مي گي يا كليته بپرانم

بدون گفتن ،كله ام در حال پريدن بود .بمب خوشه اي بر فرقم منفجر شده بود .سه واژه مانند سه توته بم،
به گوشهايم اضابت كردند .پيش از آنكه جوابي از دهنم بيرون شود ،گردنم در زير قولش ترق كرد و حس
كردم مهره هاي گردنم از هم جدا شدند .چشمانم در سياهي رفت .وقتي رهايم كرد ،مانند نعشي بر زمين
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افتادم ...حنيف شاه باﻻي سرم پيروزمندانه زهر خند ميزد ،لبها و بروتهايش نمي جنبيدند شايد به تسكين و
تسﻼي نسبي رسيده بودند .ساكت مانده بود و فقط قرباني خود را در فضاي فرحبخش تماشا مي كرد ...در
حالت كيف ،منتظر مرگ يا معيوبيت زنداني بود ...براي حنيفشاه ،سند و دوسيه ،قلم و كاغذ  ....همگي يك
بهانه بودند ولي اصل گپ ،قرار گرفتن زنداني در زير فحش ،قُول و لگدهايش بود ...من بروي فرش افتيده
بودم و دردم ثانيه به ثانيه افزونتر مي شد.
گل وزير ،به تقليد از استاد ،در چار طرفم مي جنبيد .نذيرحسين خاديست ،در ميان لكچر هاي پراگنده ،لگد
ها يش را در هر نقطة بدنم كه ﻻزم ميديد ،بدون عاطفه اما با شدت تمام حواله ميكرد :
بخي بي غيرت

كسافت

گردنته قومندان صيب پراند پوز و چنيته مه مي پرانم
كده حزب و دولت زور زده نميشه يا مرگ يا معيوب يا اقرار

انتخاب كو خائن بيشعوور

جسم و روحم را به تكرار مورد تهاجم قرار مي دادند .در زمان كوتاه ،ضربات سنگيني بر من وارد آوردند:
گردنم را قومندان ،قبرغه هايم را خاديست و روحم را هرسه...
حنيفشاه با زهرخندي كه زنداني معنايش را ميفهمد ،بسوي دو كتاب مصادره شده كه باﻻي ميز قرار
داشتند ،اشاره كرد و از من پرسيد:
اي كتاب ها چيس

جواب دادم :
طﻼ در مس از رضا براهني
رياليزم و ضد رياليزم از داكتر ميترا

ديكتاتور گردنش را بسوي مدير خاد چرخاند :
اي كتابك ها ممنوئه نيس؟

نذير حسين:
صيب
كتاب زرد مس و طﻼ شايد در مورد مسايل معادن باشد باز هم از رفيق عر عر عريف

پرسان مي كنم

اما كتاب آبي زِد رياليزم حاجت پرسان نيس از نامش پيداس كه ممنوعه اس و براي دارنده اش جزا داره

توضيح نداد كه چرا ضد رياليزم ممنوعه است و جزا دارد .غلتيده بودم و حواسم از حركت نورمال بازمانده
بودند .گوشهايم صدا ميدادند .در زير شكنجه ،ارگانيزم بدن و پرده هاي ذهن ،به لرزه مي آيند ...بدن ،از
يكسو خود را به دژ مستحكم تبديل مي كند و از سوي ديگر ،آهسته آهسته در پرتگاه افول قرار مي گيرد .و
روان نيز در تجربة اين دوحالت گير ميماند .كتاب طﻼ در مس كه جزء معادن شد از دايرة جرمي خارج
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گرديد و كتاب ضد رياليزم مانند خوشة انگور بر تاك جرم ،معلق ماند .اما از بركت سواد و نبوغ زندانبانان،
بررسي هردو كتاب به تحقيقات بيشتر و تماس به مقامات داناتر پس انداز گرديد.
ديكتاتور خلقي كه سرش از رمز و راز كتاب هاي زرد و آبي باز نشد با تبسمي كه خود ،تدارك خون بود ،دو
باره به اصل موضوع آمد :
رفيق نذير !
پنسل خو پنسل

كارتن هم كارتن

سند سومه نفاميدم

ماسنوي

باز عايشة ماسنوي چيس

ماسنوي

نذير حسين :
صيب! صيب!
ماصنوي نام يك كتاب مﻼيي س از كدام مﻼ بنام جﻼم الدين اس
شعرخورافاتي داره زِد ترقي و سوسياليسم

كتاب كتاب مذهبي و بي ماناست

بكلي چرنديات چلي سازي و عشرار سازي ارتجايي و زد عنقﻼب از كتاباي قديمي س
صيب!
همي بين دوخطه عايشه ميگن د داخل عايشه راپور نمشته ميكنن
نام و آدرس رفيقاره به شفر باز كتابه د مﻼقاتي به بيرون ميزنن موضوع عايشه هميس قومندان صيب

از بي تفاوت ماندن حنيفشاه معلوم مي شد كه قضية ماسنوي و عايشة ماصنوي ،در دل ديكتاتور چندان
چنگ نزده و در مسخره ترين حالت نيز برايش از آن جاذبه اي كه قهرش را بجنباند ،برخوردار نبوده است.
قومندان كه در سفاكي قريحة ويژه داشت اما با كتاب و بخصوص ادبيات ،هيچگونه ارتباط دروني تأمين كرده
نمي توانست .مثنوي را تا هنوز نامش را نيز نشنيده بود و كتاب هاي طﻼ در مس و رياليزم را حاﻻ ديده بود.
ديكتاتور ميدانست كه كسي در بﻼك پنج هر كاري را بكند كتاب شفر را به بيرون زده نمي تواند .مدير خاد
در زير عظمت سنگين مثنوي گير مانده بود.
صداي ديكتاتور به طرف مدير خاد با لحن شك آميز بلند شد :
تو ماسنوي ره خانده اي؟

مديرخاد با سر خم و متمايل به تضرع :
ني صيب خودم نه خانده ام
د باره ماصنوي از آمر صيب اوپراتيفي رفيق عريف شنيده بودم به شما مالوم اس كه براي ارتقاع شعوور سياسي و مهارت
اوپراتيفي رفقاي خاد د اتاق جلسات درس هاي سياسي و اوپراتيفي داريم دهمي درس ها به ما د باره كتاب هاي مﻼيي و
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خطرناك كه د پلچرخي خانده ميشن گپ و تخنيك ياد ميته

يكي هم همي كتاب لعنتي ماصنوي اس اگه يادم نرفته

باشه گفته بود كه ماسنوي از كتاب هاي خبيث و خرساز اس

شش يا شصت قسمت داره

كليمه و دمينه

حديسات

ديو و پري

پاچا ها

جادوگري

اجنه و پهلواني

ديكتاتور :
كليمه و دمينه
قرار شنيدگي قصه هاي ريشخندي س بره ساتيري اشتكاست
و  ..........خطرش د كجاس

خاديست حزبي كه تيشه اش دسته پيدا نميكرد ،متوجه وضعيت شد و موضوع را بطرف ديگر انتقال داد :
صيب !
جائيليت خو شاخ و دم نداره

اي عشرار اي زِد عنقﻼب

اگه بجاي موزخرا فات و چرنديات ماصنوي
از رفيق ليلند يا رفيق پوشيكان يا رفيق يف يف يف دايفسكي بخانند ...

از گلوي حنيفشاه و نذير حسين واژه هاي قراردادي و آموزه هاي سياسي به نرخ تره و بادنجان باد مي شد.
در زير باران كلماتي غلتيده بودم كه تن و روح را با ضربات مجاني به هيچ تبديل مي كردند .درحالتي قرار
داشتم كه كلمات حاكم و محكوم ،نمي توانستند بطور روياروي در برابر هم قرار بگيرند .دلم مي شد كه
دربارة ابهت مثنوي چند جمله اي بگويم ،قطعه اي از آنرا بخوانم اما حس مي كردم كه با مثنوي يكجا در زير
پاي جﻼدان به نعشي تبديل ميگردم كه بر حﻼج و حسنك نرفته باشد.
در فضاي عجيبي قرار گرفته بودم .اتاق شكنجه در عطر شعر فرو رفته بود .حس مي كردم كه كلمات مثنوي
بر فراز سرم مي چرخند .درب و ديوار در خشم وخروشند .كرگدن ها به گردن هاي خميده تبديل شده اند.
در درون ذهنم ،مثنوي جوﻻن ميزد .بياد آوردم كه در زير غرشِ فاجعه نيز مي توان در حوض انرژي و معنا
غوطه ور ماند .يورش بي وقفة شعر مرا به مثنوي وابسته تر مي كرد .واژه هاي مثنوي چون تيغ هاي بران ،مرا
در محاصرة مجلل و نجات دهنده ،محكم گرفته و بي آنكه مصرعي از زبانم جاري شود ،ابياتي از مثنوي در
زير چشمانم رژه ميرفتند.
توبدان بز ماني اي مجهول داد

كه نژاد گرگ را او شير داد

كانك از زجر تو ميرد در دمار

برتو تاوان نيست آن باشد جبار

خندة تو گريه ها انگيخـته

آب رويت آب روها ريخـــــته

ليك محبوسي براي آن حقوق

اندك اندك عذر مي خواه از عقوق

يا به زخم دره او را ده جزا

آنچنان كه راي تو بيند سزا
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مرگ
يك قتلست و اين
سيصدهزار
هر يكي را خونبهايي بي شمار

دبنگ مسافري
من شيمة پاسخ ،حركت و انگيزة گپ زدن نداشتم .در مربع جهل ،لباسم با خاك و خون آلوده شده بود.
گوشهايم نيز در فضاي سخنراني هاي زندانبانان ،راه شنيدن را گم كرده بودند .حنيفشاه كه بلحاظ جسمي
خسته معلوم مي شد ،خلم خود را بدون دستمال فش كرد و با ترسيم كردن يك نيم دايرة هوايي آنرا بسوي
من انداخت اما بروي فرش افتيد .و بعداً مستقيماً بسوي ميز جبروتي خود رفت و در پشت آن تكيه زد ،جايي
كه به قيمت ريختن خون بني آدم پاسداري مي شد .متوجه شدم كه حتا طرز نشستن اش رعب آور و هول
انگيز بود ...روك هاي ميز را زير و رو كرد تا سرانجام يك كتاب پوش سرخ را بيرون كشيد و با صداي محكم،
كتاب را بر روي كتاب طﻼ در مس كوبيد :
رفيق نذير!
دبنگ مسافري

دبنگ مسافري

پشت ليلن ميلن نگرد پشت اُف و يوف نگرد

كتاب كتاب نبوغه

يكدفه بخواني تا كل عمر از كتاب خواندن بيغم ميشي هرچه بخايي د درونش اس نبوغة رفيق تره كي د همي كتاب بره
رفيقا و جيان مالوم شد عشرار و زِد عنقﻼب هم اگه دبنگ مسافري ره بخانن انسان و حزبي ميشن
نشنيدي يك ميلون خلقي
كتاب كه سرخ نبود

بلكل كافي

كتاب نيس

}طﻼ در مس را كه پشتي زرد داشت ،برداشت و با شدت بروي من زد .مست كتاب سرخ شده بود و مشت
راستش را دوبار به شدت در ميان آوازش به باﻻ جنباند{
د خلك دموكراتيك گوند مشر
د خلك دموكراتيك گوند مشر

نذيرحسين پرچمي ،در صدد بود تا خود را از شر دبنگ مسافري نجات بدهد .تضاد بين خلقي و پرچمي در
هر چيزي خود را نشان ميداد .بين شان جوي خون مسافه بود .خلقي ها طي هجده ماه ديكتاتوري اولية
خويش ،كه هزاران انسان سياسي و بيگناه را در چند ماه بزير خاك كردند ،يك عده پرچمي هاي بي نام و بي
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مقام را نيز شكنجه كردند و اما زور شان به كشتن كشتمند و رفيع كه نزدشان در اگسا زنداني بودند
نرسيد ...قدرت خاد و قومنداني عمومي بدست پرچمي ها بود ،اما حنيفشاه خلقي از آنان نميترسيد چون
وزارت داخله بدست خلقي ها بود و بﻼك هاي پلچرخي ،غير از بﻼك اول و دوم مابقي بﻼك ها مربوط وزارت
داخله ميشد .پرچمي ها با آنكه صد فيصد ضد حنيفشاه بودند اما ميكوشيدند تا در دايرة كاري با مصلحت و
مدارا برخورد نمايند .در آن سال ها جنگ عليه شوروي و دولت دستنشانده در سرتاسر مملكت جريان داشت،
همه جا بشمول دروازه هاي كابل ،خط اول جبهه شده بود .هر حزبي ،افسر،كارمند ،عسكر و خاديستي تﻼش
مي كرد تا با صد واسطه و حزبيگري و امكانات قومي ،در پلچرخي بماند و ماندن خود را درين سنگر مطمئن،
حفاظت شده و غير جنگي ،غنيمت ميدانستند...
گردپاي ،نام توهين آميزي بود
كه از طرف پرچمي ها بر تمامي خلقي هاي پشتون تبار اطﻼق مي گرديد
گردپاي از اختراعات كارمل بود كه تره كي و امين و پيروان شانرا به همين نام ياد مي كردند .اين نام را در
همه جا تكرار مي كردند .حتا سازمان ملل متحد از اين نام آگاهي داشت.
" كارمل پشتو زبانان را " گرد پاي " خطاب مي كرد .همان طور كه كشمكش بر سر قدرت در داخل رژيم افزايش يافت ،نجيب
اﷲ كه يك پشتون بود ،كارمل را بيشتر تحت فشار گذاشت ،كه عﻼوه بر آوردن پشتونهاي با نفوذ غير كمونيست به داخل رژيم،
به رهبران كمونيست پشتون )خلقي ها( قدرت بيشتري داد ...به نظر روسها ،كارمل به مشروب روي آورده است"....

كورد ويز ،پشت پردة افغانستان ،ترجمة اسداﷲ شفايي ص٢١٢

پرچمي هاي زندان نيز ،خلقي ها را بطور كل ،گردپاي مي ناميدند .رهبري گروپ امين كه در بﻼك اول و
دوم زنداني بودند نام رسمي شان از سوي محكمه اختصاصي انقﻼبي ،بانديست و جاسوس نوشته شده بود و
در زندان پسوند گردپاي را نيز بر آنان چسپاندند .شوروي ،پرچمي ها را اجازه نداد تا بانديست هاي اميني را
اعدام نمايند) شاه ولي ،سوما ،محك (...هر جناح ،جناح ديگر را با نامهاي تحقير آميز و ضديت آفرين ،مي
كوبيدند .خلقي هاي پيرو تره كي را جاهل ،بيسواد ،قبيله گرا  ،نوكر و فاشيست مي گفتند ...خلقي هاي نوع
تره كي هنوز در دولت در زير ساية شوروي از قدرت باﻻي نظامي برخوردار بودند ...اما اينك نذير حسين
پرچمي كه خلقي را گردپاي مينامد ،خودش در سبد گردپاي افتيده است .گردپاي از بنگ مسافري مي
گويد و نمي گذارد كه هيچ كتابي نسبت به آن ارزشناك و برجسته جلوه كند.
مدير خاد:
صيب د پالوي دبنگ مسافري
ميشه از تايزس هاي ده گانه هم ياد كد تايزس هايي كه د شوراي انقﻼبي تاعيد شده

د كميتة مركزي تاعيد شده

دكابينه تاعيد شده دمشاورين تاعيد شده اگه تايزس هاره بنديا بخانند دست از اشراريت مي كشن دبنگ مسافري خو
15

ديكتاتور خلقي :
بس اس دگه تايزس

تايزس

تايزس چيس كتاب خو نيس چند تا گپ بود
امروز صبا نامش كشمش مانده ميشه

زده شد و رفت اگه تايزسا مهم مي بود خليفه از رهبري پس نميشد

كليته واز كو مه از كتاب گپ ميزنم تو از تايزس دبنگ مسافري ره يك نبوغه

نمشته كده و تايزس هاره يك آدم لشمك و اشرافزاده رفيق نذير!  ...مقايسه نكو

خود را بطرف ديوار كش كردم ،تا گردنم را به ديوار اتكاه بدهم ...براي من چانس خوبي مهيا شده بود تا با
استفاده از آن ،كمي دم راستي و خود را براي لحظه هاي رنج آور بعدي آماده كنم .در جريان شكنجه با آنكه
مي خواهي بميري تا از شر شكنجه خﻼص شوي ،اما ميكانيزم دفاعي بدن بطور غير ارادي تﻼش مي كند تا
مرگ را به تعويق بيندازد ...مكالمه بين قومندان و مدير خاد ،كميك و مسخره بود اما هرچه بود براي من غم
نبود مرهم بود .كمتر اتفاق مي افتد كه در زير شكنجه ،زنداني را تفريح و هواخوري بدهند .مثل اينكه از
مزرعة خنجر گل ابريشم بچيني ،از صراحي زهر ،انگبين بنوشي .چيزي كه به من فراهم گشته بود .اولين بار
بود كه  ،تقابل فكري دو جﻼد بلند پايه و مهم خلقي و پرچمي را در اتاق شكنجه ،از نزديك مي ديدم و مي
شنيدم.
من به متاع
يعني به هيچ
و مسخره شدن براي جانيان تبديل شده بودم
در ميان دبنگ مسافري ،تايزس ها ،طﻼدرمس ،رياليزم و ضد رياليزم و مثنوي قدرت انتخاب را نداشتم
حنيفشاه ،كتاب دبنگ مسافري را دوباره بدست گرفت و با نوك انگشتانش چندين صفحه را با تبختر احمقانه
اي ورق زد و در حالي كه لبخند زننده اي بر لبانش مي رقصيد ،دوباره اولين صفحه كتاب را برگرداند و با
صداي موذيانه اي به مدير خاد امر كرد :
ت تايزس نگرد
پيش بيا پش 
ببين كه در صفحة اول چي نمشته شده
بخان

بگي

بلند بخان

مدير خاد با سيماي ترسيده و لرزان در كنار ميز حنيفشاه ايستاد .گل وزير و عسكر باﻻي سر من ايستاده
بودند .نذيرحسين ميدانست كه اصطكاك بين قچ و كرگدن به نهايت رسيده است .هرچند از لوگر و پشتو
زبان بود ،ولي مي هراسيد كه حين خواندن ،كدام غلطي نكند و در جنجال گردپاي كه خود را شاگرد نبوغه
ميداند ،نماند .تمام زورش را در چشمانش انداخت ،و دهن را براي خواندن باز كرد :
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د بنك مسافري
ليكونكي :نور محمد تره كي
د افغانستان د علومو اكاديمي

خپرونه

 ١٣٥٧كال

دچاپ شمير  :لس زره
تقريظ او لندي خبري  :ستاسو په خلقي مينه كي دوب
حفيظ اﷲ امين

}حنيفشاه با تبسم طويلش در واقع خودش از خود قدرداني نمود و با لحن غير آمرانه اي عﻼوه كرد كه
دچاپ شمير را يك بار دگر تكرار نمايد{
نذير حسين با تعظيم و تأئيد تحسين آميز :
صيب

لس زره

لس زره

لس زره

حنيفشاه از اينكه برتري دبنگ مسافري را بر تايزس هاي لشمك تثبيت كرده بود ،به سبك خود ،كمي
وحشتناكتر خنديد ،ايستاد شد اما دوباره نشست ،بطرف گل وزير نگاه كرد ،لبخند زد و از فرط شعف ،بطور
غير ارادي نوك انگشتانش بروي ميز غلتيدند و در حالي كه قرباني خونينش در برابرش جان كني مي نمود و
مدير شكست خوردة خاد ،با سرافگندگي ايستاده بود ،در ميان ضربات طبله ،آوازي از اعماق دلش بيرون
شد:
بي دلداره مي نه دي ژوند پكار
بي دياره مي نه دي ژوند پكار
نه دي ژوند په كار نه دي ژوند په كار نه دي ژوند په كار

وي وي وي وي

گل وزير نيز لبهايش را به تقليد از قومندان مي جنباند .صداي حنيف شاه كه خاموش شد ،مراسم اهانت به
جسد دوباره آغاز گرديد .كميدي موزيكال ،تداركي براي سوگ بود .همينكه از پشت ميز برخاست و مستقيماً
بطرف من ديد ،حس كردم كه در وضع خوبي قرار ندارد و ميخواهد روي شكمم لگد كند ،حس ششم مدد
كرد و ﻻشة خود را اندكي رخ بزمين گشتاندم و حنيفشاه با گفتنِ نه دي ژوند په كار با يك جست كوتاه
بر ستون پشتم ايستاده شد ،اگر رخ بر زمين نمي شدم ،بروي شكمم ايستاده بود
ضربات دو لگده را بطور همآهنگ سه بار بر ستون فقراتم وارد نمود و در هربار ،واژه هاي آهنگين را نيز بر
فراز جسدم منفجر مي ساخت:
نه دي ژوند په كار
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نه دي ژوند په كار
نه دي ژوند په كار

بعد از ضربة سوم ،شايد منتظر ماند تا
وي وي را من تكرار نمايم ...
اما من از حال رفته بودم .از گلو و سوراخ هاي بيني ام صداي خفيفي كه به هيچ صداي انسانيي شباهت
نداشت ،بيرون مي شد ...همينكه نفسك زدن خود را از راه بيني شنيدم  ،حس كردم كه هنوز عﻼئم زندگي
در من وجود دارد ...گل وزير ،با هنر نمايي خويش ،جسد زخمي را نوازش ميداد .مدير خاد ايستاده بود و
دبنگ مسافري مغزش را شارانده بود.
بكلي ناتوان شده بودم ،نفسم را براحتي كشيده نمي توانستم .چيغي كه وزن و آهنگ داشته باشد از گلويم
بيرون شده نتوانست .مثلي كه تن مجروحم را بروي فرش نمك چارميخ كرده باشند به همان شكل ،غلتيده
بودم.
نا اميد ،بي پناه،
بي نفس ،جسد وار ،زنخ بر زمين
به اين باور كه تحمل هرگونه زجر
تلخي رنج را به آساني به شهد تبديل نمي كند
به خﻼقيت هنري حنيفشاه حيران و متعجب شده بودم كه اين انسان قسي چگونه شعر و موسيقي را با
خشونت و خونريزي مخلوط كرده مي تواند .براي خود حل كرده نتوانستم كه چه رابطه اي بين هنر و
خشونت وجود دارد؟ چه مناسبتي مي تواند بين شاعري و ديكتاتوري وجود داشته باشد.؟ آيا حنيفشاه از شعر
و موسيقي فقط در لحظاتي لذت ميبرد كه نعش قرباني اش در اتاق پيش رويش افتيده باشد؟ ...چيزي نمانده
بود تا بپذيرم كه ديكتاتور هم مي تواند شعر بسرايد و شكنجه گر آواز بخواند ،جﻼد نقاشي كند و ميرغضب
رقص ...گيچ شده بودم و حواسم در دايرة فاجعه مغشوش مانده بود.
تا اشباح فرمان داد
بعد از فرمان ديكتاتور ،در آغاز فكر كردم كه داستان ،خﻼص شده ،دو كتابم را برايم ميدهند و دوباره با
جسدم به پنجره ام خواهم رفت .ذهن و بدنم خود را براي پايان ماجرا و شكنجه آماده كرده بودند .با آنكه
اميدهايم در خون غوطه ور مي بود اما باز هم اين هوس دو گانه را با خود داشتم كه يا در زير شكنجه بميرم
يا بزودي از شر شكنجه خﻼص شوم .حاﻻ به گمان دومي رسيده بودم كه شايد شكنجه ام خﻼص شده باشد
و در خود احساس آرامش مي كردم.
عسكر با اشارة لگد فهماند كه از دفتر خارج شوم.
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مرا از دفتر به اتاقي ديگر انتقال داد :
كوته قلفي،
جايي كه درجة صفر زيستن است .انزوا و تنهايي كه هر كدام غم جداگانه اي را روايت مي كنند ،در سلول
انفرادي با هم تركيب مي گردند .زنداني سياسي ،يك بار با زنداني شدن ،از فاميل و جامعه منزوي ساخته مي
شود و بار دگر از درون اتاق عمومي به كوته قلفي .منفرد سازي در درون زندان ،در واقع انزواي مضاعف است
كه بر زنداني اعمال مي گردد .انزوا و تنهايي در سلول انفرادي ،معناي واقعي و مرگبار پيدا مي كند .با
شكنجه و زجر همراه مي شود .انتقال شكنجه از دفتر به كوته قلفي ،انتقال تنهايي در درون تنهايي است،
تنها ساخته مي شوي كه شكنجه را نه با مغز بلكه با دانه دانه حجرات وجود درك نمايي .حالتي را بر سرت
مي آورند كه نتواني در مورد بقاي بدنت فكر نمايي .ذره ذره شدن وجودت را ببيني و هيچ اقدامي در جهت
جلوگيري از مرگ و تخريب ،نتواني.
زنداني را منزوي و تنها مي سازند تا جسم و روحش را متﻼشي كنند .زنداني حق زيستن را از دست مي دهد
و حتي حق انتخاب مرگ را از زنداني ميگيرند.
زنداني پس از زجر متوالي به اين برداشت ميرسد:
كوته قلفي،
زايل شدن حواس انساني است.
تشناب قلفي
بعد از درامة بنگ و تايزس ،لگد ها و فحش هاي واپسين را تسليم شده و به اصطﻼح بدون تثبيت جرم ،از
دفتر قومنداني بيرونم انداختند .مكاني كه بعد از آن جايگاه مجازاتم شد ،تشنابي بود كه پهره داران منزل ،از
آن براي رفع حاجت استفاده مي كردند ،تشناب قلفي بدترين نوع كوته قلفي است ...تشناب تر بود و كمود
فرشي داشت....اين كوته ،به اندازة چار دانه تابوت جنرال هاي روسي ،حدود دونيم متر در دو...
حيران بودم كه با گردن ،كمر و قبرغة مجروح درين تشناب ،چگونه لحظه هاي باقيماندة عمر را سپري نمايم.
معلوم نبودن آينده ،تلخ ترين رنجي است كه زنداني متحمل مي گردد ...در زير ضربات خاد و قومنداني به
جسد تبديل شده بودم ...كسي توتة پسماندة نان سيلو را بروي فرش تشناب انداخت .نان دوباره به اصل خود
برگشت يعني خمير .در هواي تابستاني احساس خنك و سردي ميكردم .هوا سرد شده ميرفت و من زخمي
حس ميكردم كه در اتاق دونيم متره مانند مردة متحرك ،در درون تابوت نشسته بودم ....در اتاقي كه نم
داشته باشد ،چاره مي شود اما در اتاق آبدار و بويناك چي مي توان كرد .هيچ مضمون و اتكايي براي آرامش
ذهنم ايجاد كرده نتوانستم .مغزم توان ايجاد تمركز را از دست داده بود .تجربة شكنجه برايم ميگفت كه ذهن
و احساس با حاﻻت بدني ارتباط تنگاتنگ دارد .حافظه اي كه به انبار سركوب و تحقير تبديل شده باشد ،بدن
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زخمي ،فرو ريخته و ناآرام را بدنبال دارد .آيندة مبهم مرا در جالِ منحوس مي پيچاند ...ايستاده شدم اما
نتوانستم كه قدم بزنم و خود را از شر فرش آبي نجات بدهم .عكس العملم در برابر سرنوشت به همين
نشستن اجباري در كنار كمود ،خﻼصه مي شد.
چون گناه و جرمي را مرتكب نشده بودم ،باز هم در سيه چالِ هوس افتيدم و گمانم اين شد كه بزودي از اين
تشناب بيرونم خواهند كرد چون اين تشناب براي پهره داران است ،و عساكر انقﻼب برگشت ناپذير بدان
ضرورت دارند .خود را با اين تصورات قانع مي ساختم ...هجوم حس ها و افكار پراگنده رهايم نميكردند .در
زمهرير پوچ ،منتظر هيچ بودم .زمان بسوي هيچي و مرگ پيش ميرفت .چاره نشد و مجبور شدم روي
كانكريت لشم و آبي دراز بكشم نميدانستم كه فاجعه به كدام سو ميتازد .غلتيدم و پيراهن و تنبان نازكم با
آب ها و ادرار هاي موجوده آلوده گشتند .از فرط درد ،سردي و بي جايي خوابم نمي برد .فقط اشتهاي چاي
داشتم و هوسي به اندازة يك تابوت جاي خشك براي لميدن .در شرايطي كه من قرار گرفته بودم ،كمترين
توقع انساني نمي توانست در ذهن بيايد چه رسد به آنكه تحقق يابد .در آن موقعيت ،نمي شد شعري از
بهشت دانته آليگيري بشنوي ،هرچه مي آمد هواي جهنم ابوالمجد مجدود بود.
تيره چون روي زنگيان از رنگ

ساحتش همچو چشم تركان تنگ

افعي ديدم اندرين مسكن

شش سر و هفتروي و چهار دهن

هر دمي كز دهان بر آوردي

هـــر كــرا يافتي فرو خوردي

بيدار بودم و تارهايي كه از بروت و ريشم ريختانده شده بودند ،به تلخي حس مي كردم كه نوبت به نوبت
سيخ و نشتر ميزدند ...لشكر درد هجوم مي آورد و دمبدم در اذيتي پايان ناپذير .ذهنم در چرت و بدنم در
گور سرد و معلق.
بر فرش تشناب به پشت خوابيدم تا اگر شود به اين طريق مقداري رفع خستگي كرده باشم .سردي كانكريت
اذيتم مي كرد ،مثل اينكه بر فرش سوزن خوابيده باشم ...در چنين حاﻻت ،انتظار ،يگانه شمشيري است كه
بر گردن آويزان مي باشد .وقتي كه با فحش و اخطار به تشناب پرتاب شده باشي ،در طول شب بجاي خواب،
منتظر تيزاب و استجواب ميماني ...ثانيه ها به سال تبديل مي شوند و نه مانند مورچه بل همچون ماموت در
زير پوست ذهن راه ميروند .منتظر بودم اما در طول شب كسي به ديدنم نيامد ...برس و كريم دندان اصﻼً
بيادم نمي آمد ،چون حق انساني ام بكلي سلب شده بود و من در موقف نه حيوان ناطق بل حيوان عاتق قرار
داده شده بودم و نمي توانستم به ملزومات انساني بينديشم .شرافت و حيثيت زنداني در زير شكنجه ،پامال و
فراموش مي گردد.
شب ،بدون آنكه خوابيده باشم در حال پايان يافتن بود .دم دم صبح ،يك عسكر با عجله درب را باز كرد و به
داخل تشناب شد .ديدم همان عسكري است كه شانه به شانة مدير خاد مي ايستاد و مرا با همدستي
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گل وزير از دفتر قومنداني تا اينجا آورده و كوته قلفي نموده بود .عسكر عجله داشت ،پيش از آنكه گپي بين
ما رد و بدل شود ،من در حالت تخته به پشت بودم و او در كنارم رخ به كمود ايستاد ،پتلونش را باز كرد و
جاري شد ،قطرات ادرارش به هرطرف پراگنده مي شد ...در حيني كه صداي ادرارش كمتر شد ،صداي
خودش بلند گرديد :
عشرار بچيم!
زور دولته هنوز نديدي وﻻ بﻼ پوستته كاه پر ميكنه
مره رفيقا گفته بود د دانت شاشه كنم اما شكر بكش كه نكدم

چي خوردي كه هضم كده نميتاني اگه مره اجازه بتن

كارته د يكسانيه يكترفه ميكونم يا ﻻندي يا باندي اقرار كو بفايديت اس دمي تشناب پوده ميشي كده كﻼنا زبان بازي نكو
به وﻻ پيش مه مثل يك مورچه گك نيستي

حيني كه واژة مورچه گك را ادا كرد بوتش را نيز بسوي كلة من بلند نمود و بطور عملي نشان داد كه مورچه
چگونه در زير بوت بسادگي پوچ مي شود .از بي عفتي عسكر ،بي حوصله شدم ،نميدانم كه چرا در آن لحظه
به اين انديشه فرو رفتم كه سن ام از اين انسان جاهل و بيسواد كﻼنتر است من در هنگام اين ماجرا ،بيست و
شش ساله بودم و قبل از زندان در فاكولتة طب محصل ،و عسكر نبست به من خورد تر معلوم مي شد .كمي
خود را از كانكريت باﻻ كردم و با لحن عكس العملي گفتم :
به تو لوده چي كه نصيحت مي كني و ميترساني
ترا كي مستنطق ساخته برو پشت كارت يك عسكر هستي مثل يك عسكر گپ بزن
خجالت نمي كشي كه در اتاق من به اين شكل رفع حاجت مي كني تو نه قومندان هستي و نه مدير اطﻼعات و نه حق
داري كه دشنام بدهي دروازه را قايم كو و برو

در پلچرخي از قومندان تا مدير خاد ،از كارمند تا افسر ،از هيأت تا مشاور ،از ساتنمن تا عسكر ...،به خود حق
ميدادند تا صد نوع فحش را در يك لحظه مانند ماشيندار بر زنداني سياسي فيركنند و اما زنداني حق نداشت
تا براي دفاع از حيثيت خود يك كلمة بالمثل را استعمال كند .زنداني نزد زندانبان به اندازة يك مگس و
بقول "سرباز انقﻼب" به حد يك مورچه هم ارزشي نداشت .از حركت چهرة عسكر معلوم ميشد كه فقط يك
واژه و آنهم كلمة لوده برايش سنگيني كرده و طاقتش را به آخر رسانده است .
عسكر :
كسيف عشرار
اقه سكنجيت كنم كه دو دسته سﻼمي بزني
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حالي ددانت شاشه مي كنم عزب و دولت ميفامه كه با زد عنقﻼب چي كنه تو ايجه مجلم استي كليته د كموت تخته ميكنم
بچه خر

بي حيثت تو كده مه زبان ميكني مره هنوز نشناختي مره لوده ميگي اگه لوده ميبودم مثل تو سرِ شاشه خَو مي

كدم كده مه خوده نزن كه پشيمان ميشي مه عسكر اطﻼعات استم

مره رفيقا بناحق گژدم نميگن

مه از پشت نيش

ميزنم منجنيقي ره سرت بيارم كه از كارت چيق زده پشيمان شوي

شكنجه و بيانية عسكر ،براستي كه سكنجه و گژدم بود .ادامة شكنجه هايي كه قومندان  ،مديرخاد و گل وزير
آغاز كرده بودند .حلقه هاي بهم پيوستة يك زنجير .در برابر توهين هاي مكرر عسكر بي طاقت شده بودم فكر
ميكردم كه عسكر حق چنين خشونت هايي را ندارد .هتاكي و رفتارش نشان ميداد كه شكنجه دادن را در
شعبة خاد آموخته و حاضر است كه به ميل خود لباس ميرغضبي به تن كند .گيچ شده بودم كه چگونه
ممكن است عسكري كه نه سواد دارد و نه ايدئولوژي حزب را ميفهمد اما حاضر بود تا سر زنداني را بخاطر
حزب و دولت از تن جدا كند ...عسكر ميدانست كه من در اثر جبر قومنداني و خاد ،در منتهاي بي پناهي قرار
گرفته ام ...تا حدي كه در برابر فردي مانند اين عسكر نيز عكس العمل جدي نشان داده نمي توانم .عسكر نيز
از بيچارگي من لذت ميبرد ...بيانات عسكر مرا بار دگر وادار كرد تا بغضي را از گلو بيرون بريزم ،عكس العمل
در برابر عسكر از درونم فوران ميزند :
براستي كه تو احمق هستي

آدم بي عقل

تره به اي گپها غرض نيست

تو حق توهين كردن را نداري

تو عسكر هستي

من ميفهمم و دوسيه ام

تو به من غرض نگير از اتاق بيرون شو

عسكر :
چپ چپ
دانته پاره مي كنم

زد عنقﻼب عشرار

چرا به مه چي مه عسكر اطﻼعات استم كارم چنگك انداختن د گلون دشمن اس
دشمن عزب دشمن مه س دشمن دولت دشمن مه س دشمن شوروي دشمن مه س تو خاين عسﻼح نميشي
دگه دفه دخَو باشي بجاي شاشه يك سطل اَو جوشه سرت خالي مي كنم تو بدرد زندگي نميخوري حيف نان سيلو

با چپه كردن سطل پﻼستيكي آب بر فرش و حواله كردن چند لگد به ضد انقﻼب ،از تشناب مستانه بيرون
شد .درب آهنين را با صداي فحش آلود و پانكدار قفل زد .جوان بيسوادي كه فقط براي رفع ادرار آمده بود با
خلق صد زخم ،با كاشتن سطل آب جوش در ذهنم ،پيروزمندانه از صحنه ناپديد گرديد .خود را ميكاويدم كه
چگونه يك عسكر ،پاي خود را در جاي پاي قومندان و مدير خاد و ساتنمن ميگذارد .خود را با آنان هم
هويت مي سازد .با شليك فحش هاي سياسي ،خود را در هويت حزبي و دولتي مي پيچاند .كشش دارد تا
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مانند آنان غُر بزند و صيد بادآورده را ببلعد .محيط خشونتبار زندان ،عسكر خاد را تغذية روحي مي كرد.
فحش دادن ،پلة اول و تداركي براي كشتن احساس و عاطفة دروني است ،بعد از تمرين در شكنجة رواني ،پله
هاي ديگري را طي مي كند و تا جايي رشد مي كند كه به بسيار سادگي مرمي را بر سينة اعدامي بنشاند.
اعتياد به خشونت كﻼمي به مرحلة نوين و تكاملي ميرسد يعني اعتياد به كشتار و پوليگون.
كلمات و جمﻼتش مانند حركت برمه در مغزم فرو ميرفتند .رفتار و گفتار عسكر خاد ،نشان ميداد كه تا حد
ﻻزمه به شكنجه و اذيت كردن عادت كرده است .فخر دارد كه با تمام بي رتبگي ،مثل مافوق خويش قهر كند
و مانند ارباب خود ،خشونت نمايد ...شعبة خاد كاري جزء تحقير و اذيت كردن زندانيان برنامة ديگري ندارد،
عسكري كه مرادش ولو سپري كردن دورة عسكري باشد ،با عادت كردن و خوي گرفتن به شكنجه ،آهسته
آهسته به سفاك و شكنجه گر حرفوي تبديل مي گردد .اين عسكر ،كه در نقاب جمعي خود را پنهان كرده،
از بركت حزب و دولت ،شوروي و خاد ،اكنون به جايگاهي قرار گرفته كه زنداني را در موقف مورچه يا پائينتر
از آن هم تحويل نمي گيرد.
سطح تشناب از هيبت و خشمِ عسكر زير آب شده بود .من بودم و زخمهايم با يك مقدار آب جديده.
احساس تشنگي ميكردم اما دلم از آب سياه شده بود ،چون مرز بين آب و ادرار در نظرم مخلوط گشته بود.
هوس چاي هنوز در من شراره داشت ...درد گذشته را لگدها و سطل آب ،تازه كرد ...روحم از درون گريه مي
كرد و در تنم جايي نمانده بود كه بر آن درد نو رويانده شود .زندگي معناي خود را براي من بكلي از دست
داده بود...در زير شكنجه لحظات فراواني پيش مي آيد كه آروزي مرگ ،محمتل ترين هوس واقعي مي باشد.
حس نزديكي به مرگ را شكنجه بري ميداند كه درد و رنج طاقتش را به نهايت رسانده باشد .طاقتم لحظه به
لحظه به نهايت ميرسيد.
ديكتاتور خلقي ،مديرخاد پرچمي ،ساتنمن خلقي و عسكرچموش دو پدره ...نماد هايي از چهار شكنجه گر
بيرحم .هر كدام شان تﻼش داشتند تا واقعيت پنسل زرد ،اوراق كارتن و حاشية مثنوي و  ...كتاب زرد و آبي
را از من اعتراف بگيرند و بعد از اعتراف ،دوسيه سازي و جنجال هاي متعاقب آن .تا اينجا دست ادارة خاد
خالي مانده است .با ماندن در كوته قلفي اين حس در من رخنه كرد كه شايد يك پنسل زرد ،يك ورق
كارتن و يك مثنوي با چيز هايي نوشته شده را بياورند و بگويند كه اينها را در تﻼشي مجدد ،از بكس و
بستره ات پيدا كرده ايم ...باخود گفتم كه باز هم انكار و مقاومت ...اكثراً در خون و درد شط ميزدم و گاهي
نيز در فكر دسيسه هاي جديد خاد مي افتيدم.
مدير خاد و راپور چي آن ،بخوبي مي فهميدند كه نوشتن در ورق كارتن در جرمي ترين حالت ،مي تواند يك
قطعه شعر باشد و نوشتن در حاشية مثنوي نيز چيزي باﻻتر از يك ياداشت يا نگارش كدام شعركوتاه ،نمي
تواند باشد ...در سرزميني كه نوشتن شعر و ياداشت جرم پنداشته مي شود .در واقع خواندن و نوشتن ،كه
سرآغاز تمدن مكتوب است ،بوسيلة حزب دموكراتيك خلق ،انكار و ممنوع مي گردد.
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حس ها و ايده هاي متعددي در ذهنم ميگذشتند .به انباشت درد و توطئه مي انديشيدم ....و افسوس
ميخوردم كه تبعة كشور اشغال شده اي بودم كه زمامدارانش ،قلم و نوشتن را مانند فرمانرواي اساطيري مصر،
جرُم و ممنوعه مي پنداشتند.
اي تاموس پادشاه مصر!
هنر نوشتن
مصريان را خردمند تر مي سازد به عقل و حافظة آنان كمك خواهد كرد
اي توت اي استاد هنر ها و فنون!
تو هنر نويسندگي را ساخته اي اما،
هنر نوشتن ،فراموشي را بر جان مردمان مستولي مي سازد
پس آنچه تو آورده اي سودش براي كساني ست كه حافظة ناقص دارند
افﻼطون رسالة فدروس
در مورد اختراع نوشتن

 Uncle Tom’s Cabinكلبة عمو توم ،رمان مشهور در ادبيات قرن نزدهم امريكا .اثرخانم هريت استو.
رمان در  1852در امريكا منتشر مي گردد .در اين رمان مناسبات برده داري در امريكاي قرن نزدهم روايت
مي شود .قهرمان رمان برده اي است بنام توم .بردة دانا و متفكر كه خواندن و نوشتن را ميداند.
در ميان صحنه هاي رمان ،يك صحنة تكاندهنده وجود دارد كه به حالت زنداني در كوته قلفي پلچرخي
شباهت دارد .بازار برده فروشي برپاست ،جﻼب ،با صداي بلند برده هاي سياه مؤنث و مذكر را مانند اشياء جار
ميزند ،بازار خريد و فروش گرم است و بردگان در يك صف ايستاده اند.
برده فروش با صداي بلند معرفي مي كند :
توم
خريدار مي پرسد :
چند ؟
برده فروش :نهصد دالر
خريدار  :نه !
برده فروش :خواندن هم بلد است
خريدار  :خواندن باعث فكر كردن ميشه و آنهايي كه فكر ميكنن زود ميميرن
برده فروش  :شش صد و پنجاه دالر
خريدار  :نمي ارزه چون خواندن و نوشتن بلد است
برده فروش  :چند ميگيري
خريدار  :پنجصد دالر
برده فروش  :خيلي خوب بگير بخاطر نوشتن و خواندن ارزان فروختم
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خريدار :خريدم

چهرة حنيفشاه روز بروز خشنتر مي شد .تجربة من برايم ياد داده تا به چهره و قيافة شكنجه گر و جﻼد كم
بها ندهم .تنها تفكر و رفتار نيستند كه ماهيت شكنجه گر را مي سازند .متوجه شده ام كه چهرة حنيفشاه هر
ماه و هر سال بطرف وحشتناكتر شدن رشد مي كند و در حال دگرگوني هاي دايمي قرار دارد .به همان
ميزاني كه دست ،زانو ،شانه و لگد هايش مهارت كسب ميكردند عناصر چهره اش از دندان و بروت تا چشم و
بيني ،از ناخن و گلو تا لب تا گوش ،نيز مراحل وحشت را در پراتيك خونين روزمره مي پيموده اند.
بدينصورت هر عضو بدنش به پرزة ماشينِ شكنجه تبديل مي شدند .اينجاست كه بروت و چشم و بيني و
لباس ديكتاتوران با انديشه و رفتار شان خوانايي پيدا كرده و در بافت كلي ،جزء اي از هويت و كركتر شان را
تشكيل مي دهند.
خوابيدن روي فرش بويناك تشناب
مثل اين بود كه با تنِ زخمي در تاﻻب نمك افتيده باشي
مثل اين بود كه بر تختة ميخ چهار ميخت كرده باشند
مثل اين بود كه ستون فقراتت را در بلوط يخ صليب زده باشند
و من اينگونه بودم
وضعيت تشناب ،بدنم را به جسم مفلوج تبديل كرده بود .در خﻼهايي كه مشت و لگد نرسيده بود ،بوسيلة
كانكريت و آب ،بسادگي پركاري شد ...شب گذشت و روز هم در حال گذشتن بود ...حس مغمومي در فضا
مي پيچيد ،شكنجه هرقدر طوﻻني و خطرناك باشد ،اگر زنداني در كشاكش آن نميرد ،طي شدني است.
حالت لرزش و انتظار موهوم داشتم .نان سيلوي دوم را در بغلم محكم گرفته بودم كه با آب و كثافات آلوده
نشود .يگان لقمه را بزور در دهنم فرو ميبردم تا در تشناب ،به اسكليت مطلق تبديل نشوم ....در فكر اسناد و
مدارك جرمي بودم.
شعرديواري
در فضاي شكنجه ،حسِ درد در درون شب ،بيشتر از روز تلخ و ملموس مي گردد .ثانيه ها به نشتر تبديل
مي شوند .گوش به زنگ بودن ،همة هستي را از زنداني مي گيرد .تداعي خشونت ،باقيماندة انرژي را مي بلعد.
نميدانم كه ساعت چند اما شب سوم بود كه درب تشناب باز شد.
عسكر با وارخطايي فرياد زد :
تيز ايستاد شُو كسافت كه مديرصايب و قومندان صايب آمده
شور بخو شور بخو
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}منتظر ماندم  ،شور نخوردم و شايد كه شيمة اضافي براي شور خوردن را نداشتم شخ مانده بودم{
دومين نفر گل نذير بود كه داخل تشناب شد
با چشماني كه غير عادي و نشئه دار به نظر ميرسيد ،مرا با خشمش بلعيد
حنيف شاه نيز با چشمان قوغي داخل تشناب شد ،ندانستم كه رنگ چشمانش از سگرتي بود يا  ...از روي
كدام ﻻشه برخاسته بود .هرچه بود براي من در آن لحظة شب ،بقاي تن را به تاراج مي برد .با نوك چكمه در
بغلم حواله كرد :
بخي
با زجر برخاستم

ديكتاتور خلقي پس از آنكه دندان هاي خود را خائيد :
سند و مدرك مي خوايي؟
باﻻ سيل كو مرتجي

زِد عنقﻼب

سند و مدرك باﻻيت ايستاده

من از شدت درد و شخي ،نتوانستم بطرف باﻻ ببينم .ساكت و بي خبر پشت بر ديوار ايستاده بودم .بزودي
مشتش بر شقيقه ام نشست ،تكان خوردم ،ضربه كاري بود ،با يك دست از موههايم و با دست ديگر زنخ پر
ريشم را با دقت مرگبار بسوي باﻻ متوجه ساخت و غريد :
بخوان كه چي نمشته كده اي ؟

از ضربة مشت و چنگ انداختن ،سرم تعادل را براي چند لحظه اي از دست داده بود و نتوانستم به هدف
قومندان پي ببرم .ضمناً با شدتي كه كله ام را در چنگال گرفته بود ،ترس ناشي از آن ،مرا هوشپرك ساخته
بود و چيزي را در سقف اتاق نديدم ....سرم را رها كرد و گفت:
به طرف چت سيل نكو
خوده فريب نتي به ديوال ببي سند دپشت گردنت رسيده هنوزام انكار ميكني

بطرف ديواري ديدم كه روبروي دروازه بود ،در آغاز چيز برجسته اي در نظرم نخورد اما وقتي كه چشمانم بر
ديوار ميخكوب ماند ،تشخيص دادم كه چيزي روي آن به خط سياه خيره نوشته شده است.
من از بس كه در حوض درد و اضطراب غوطه ور بودم متوجه اين سه مصرع شعرخيره بر ديوار آدمخوار نشده
بودم .چون بر ديوار خط وخال زيادي وجود داشت .فضا هم چندان روشن نبود كه كلمات از دور خوانده شده
بتوانند .يگانه كلمة خوانا و جاذبي كه كدام عسكر يا افسر انقﻼب ،سي سانتي باﻻتر از كمود نوشته بود ،مانند
يك گلولة آتشين در زير چشمانم مي درخشيد :
مجلونيار
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فقط همين واژه بود كه بر تيررس چشمم هجوم دايمي داشت .فكر من بيشتر مصروف فرشِ تر بود نه بسوي
ديوار و سقف خشك .حنيف شاه با لحني كه بوي خون ميداد ،به مدير خاد فرمان داد تا شعري كه بر ديوار
حك مانده است ،بخواند .مدير خاد كه در زندگي ،نه شعر را ديده و نه خوانده ،كلمات را دانه دانه و بطرز
اطﻼعاتي ،دكلمه كرد:
درخت

موجزه

خشكيده

ست چه

روز

سحر

پيغم بر

اندوه

ست وشب

مفسر

گارغريبي
نوميدي

متوجه شدم كه سه سطر ،از شعر نادرپور با خط تيره و ناخوانا بر ديوار نوشته شده است .تا چشمان بر
كلمات ميخكوب نگردد ،خوانده نمي شوند .سه مصرعي كه حاﻻ به ادلة جرم تبديل مي شوند :
درخت معجزه خشكيده ست چه روزگار غريبي
سحر پيغمبر اندوه ست
و شب مفسر نوميدي

مدير خاد بعد از خوانش شعر ،بطرف حنيفشاه نگاه كرد و نتايج اوپراتيفي خود را از نكات ممنوعه شعر ،
اينگونه بيان نمود :
صيب! صيب!
مهم د ايجه توهين به مقدسات است
خودش ريسمانه د گردن خوده انداخته

پيغم بر

موجزه

خشك شده

ديكتاتور:
پيغامبر

موجزه

حاﻻ رويته سياه كده شيره نمشته كده به گردنت انداخته د تمام اتاق ها گشتانده گشتانده
باشي جار بزنه كه
فاميدي خاين

به پيغامبر

به موجزه

به تفسيل به مقدسات

توهين كده !

يا اعتراف كو

يا رويته سياه كده  ...گشتانده گشتانده

حس كردم كه در توطئة جديد خاد افتيده ام ،خاد زندان براي مطيع ساختن و زجر دادن زنداني از هر نوع
دسيسه ،استفاده مي كند ...يك لحظه ،هوشم دگرگون شد ،ديوار هاي پر نوشته بر ذهنم هجوم آوردند كه
چگونه ده ها مصرع شعر و غير شعر در هر تشناب و ديوار از طرف هر كسي نوشته مي شده و اينگونه چيزها
در هيچ زماني نزد هيچ مقامي به حد يك خردل نيز ارزش جرمي نميداشته باشند ...در خود غرق بودم كه
پنجال هاي پﻼسي حنيفشاه ،مرا دوباره بر فرش تشناب آورد.
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نوشتة ديواري ،براي من سند جرم مي شود .در دام دو حلقه يي گيرمانده بودم .يكسو حنيف شاه خلقي يك
سو نذير حسين پرچمي .ميدانستم كه هردو بخون من دهن خويش كرده رنگ .از عقل كار گرفتم و با
احتياط به حنيف شاه گفتم :
اين يك شعر عادي ست
و هرچه باشد به من ربطي ندارد
من نه زغال دارم و نه قلم و نه شميه كه بر ديوار تشناب نوشته كرده باشم
اين شعر قبل از من نوشته بوده و توهين به مقدسات نيست شعر از يك ايراني بنام نادر پور است

حنيف شاه :
نادر خان كيس نادر خان كدام دووس اس؟
نمشته ره تو مي كني و گنايشه به گردن نادرخان مي اندازي

با تمام درد و غمي كه داشتم ،از نادر خان گفتن جﻼد مسخره ،خنده ام گرفت اما خنده را قُرت كردم ،بياد
آوردم كه زنداني حق خنده كردن را ندارد .تجربه ثابت كرده بود ،هر قدر با حنيف شاه جنجال كني به همان
ميزان خود را در زير دندانه هاي ماشينِ شكنجه اش بيشتر فرو ميبري ،مي سنجيدم كه چه بگويم ،از
ناچاري باز هم محتاطانه گفتم :
شاعر اين شعر نادر نادر پور ست !
نامش نادر است و تخلصش نادرپور

شاعر مشهور ايراني

از ناداني خود و استدﻻل من نشرميد مثلي كه سخنان مرا هيچ نشنيده باشد بار دگر دست به شمشير برد:
تو نزد حزب و دولت مجرم استي

يكي و خلص

بقدر كافي باﻻيت اسناد وجود داره

اعتراف كو

انكار جرمته كﻼن ميسازه
غُم غُم  ...دشنام هاي كوتاه و سكوت خوفناك

حنيف شاه آدم قسي و بيسواد بود ،فقط در شكنجه و ترساندن به قول خودش نبوغه داشت وبس .يقينم شد
كه در جالي افتيده ام كه رها كردني ام نيستند .هرچند با ماجراها و توطئه ها از سابق آشنا بودم و ميدانستم
كه خاد هر از گاهي براي برخي از زندانيان ،به چنين دوسيه سازي هايي مبادرت مي ورزد .اما هر توطئه رمز
و راز شناخته نشده اي را هويدا مي كرد .ديدم كه با يك نادان اما ديكتاتور با يك خاديست اما مقتدر ،با يك
ساتنمن اما جﻼد با يك عسكر اما مقلد ،مواجه هستم ،گپ نمي يافتم اما ناگهان به فكرم رسيد تا بگويم:
نادر پور عضو حزب توده است
و شعرش ممنوعه نيست نوشته هاي حزب توده در همي زندان هم است
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ديكتاتور كه سرش به اينگونه گپ ها باز نمي شد ،بويژه كه سرش كمي با مواد اضافي گرم هم بود ،كله اش
را بسوي دژخيم خاد چرخاند :
چي ميگه

مدير خاد:
صيب صيب بد ميكنه
ﻼ هم د كابل اس رفيق سياوحش كسايي نام داره
شاعر حزب توده كه با حزب و دولت ارتبات داره و فع ً
حزب و دولت و رفقاي مشاورين

نادر پوره برسميت نمي شناسه و اي شعر از ايراني نيس ازخود اي كثافت اس ما و

شماره بازي ميته صيب

من در زير لگد موجوداتي گيرمانده بودم كه نه سواد سياسي داشتند و نه كلة شان به شعر و شاعري باز مي
شد ،زمينة گفتگو و منطق وجود نداشت .شكنجه هاي روزمره همة شانرا به شكنجه دادن و اذيت كردن،
معتاد ساخته بود .از شعر مظلوم ،خنجري بر شقيقة شاعر مي ساختند .شكنجه و قدرت نمايي اكسيجني
شده بود كه بدون آن نفس كشيده نمي توانستند .موقعيت و اقتدار ،هرگونه بحث و استدﻻل را از آنان گرفته
بود .خاد زندان در برخورد با زنداني دو پروژة اساسي داشت يا اذيت دوامدار يا مطيع سازي .راه سوم را نمي
شناخت ...خاديست كه لكچرش خﻼص شد ،گفتم:
سياوحش كسايي نيست

سياوش كسرايي

حنيف شاه بطرف خاديست چشم كشيد :
كدام حزب توده
همو كه رهبرايش تسليم آخوندا شده سال  ٦٢د تلويزيون از اسﻼم و خميني دفاع كدند
طبران و كيانوران خوده جاسوساي شوروي گفتن شوروي ره امپرياليس گفتن

از همو ها نيمش دكابل هستن ...
كدام حزب توده

مدير خاد ،ميفهميد كه پرچمي ها دنباله رو حزب توده هستند اما حنيفشاه در جايي گيرش كرده بود كه از
حزب توده دفاع نمي توانست ،چون اعترافات طبري و كيانوري و ساير رهبران شان به حزب توده آبرو نمانده
بود و در كابل نيز بشكل تف سرباﻻ بروي رهبران پرچمي ريخته بود....
خاديست كمي وارخطا شد اما با دشنامهاي ممتد بسوي من ،خود را از زير ضربه ديكتاتور نجات داد .مور و
ملخ ،از ساديست تا خاديست از سبعيت حنيف شاه ميترسيدند.
حنيف شاه :
به مه مهم نيس كه نادرخان اس يا سيا شو خان
ديوال سند جرم اس قاغذه خو ميتاني منكر شوي اما ديواله چطو مي كني

29

يا اقرار ميكني كه شعر از تُست و خودت به ديوال نوشته كدي يا يا يا دمي تشناب تا وقت مرگ جان كني خواد كدي

مه

خداي زنداني ستم ميفامي يا ني

در عالم درد و جان كني ،پاسخ كوتاهي به ديكتاتور تحويل دادم :
نه شعر از من است
و نه من اين شعر را بر ديوار نوشته ام

ديكتاتور ،با وارد كردن چند مشت و دو دفعه چنگال زدن به رخسارم ،از تشناب بيرون شد ...من از چنگال
زدن و گردن را بزير قول گرفتن مي ترسيدم ...از رفتن حنيفشاه ،در دلم خوشي و رضائيتي جاري شد .گل
وزير نيز بدنبال ديكتاتور رفت .مدير خاد و عسكر ايستاده ماندند ...من بطور طبيعي از شدت درد ،تاب و پيچ
مي خوردم...
مدير خاد :
خيزك و جستك نزن بي شعوور
اقرار كو و توبه بكش در غير آن

با صداي بسيار بلند ،عصبي و تلخناك :
د ميجه تا امر ثاني قوله كشي ميكني
تا وقتي كه د مي تشناب بشاري
پشك هفدم !
استوغانايت پيش سگاي بتخاك انداخته ميشه

خطاب به عسكر :
تا امر ثاني
تا حل و فصل دوسيه دميجه ميمانه

عسكر:
سايب فاميده شد
اجراعات مي گردد

خاديست و دمش نيز رفتند .من ماندم و تنهايي .اولين چيزهايي كه بعد از آنان بر من هجوم آوردند ،فحش
ها و تحقيرهايي بود كه در درون مغزم راه ميرفتند .هر كلمه مانند دندانة اره ،جدا جدا مرا اره مي كردند.
گردن ،قبرغه و ستون فقراتم  ...به تنور درد تبديل شده بودند .با آنهم خوشحال بودم كه در كوته قلفي ،مي
شد بدون پنسل زرد و اوراق كارتن و مثنوي ،شعري را بياد آورد و باخود زمزمه كرد :
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و مرد مار گزيده
ز ريسمان سياه و سفيد مي ترسد
كه ريسمان ،مار است و مار رشمة دار
و دار ،نقطة اوجي است
كه آسمان را با ريسمان گره زده است
و آسمان ،همه در خواب و دار ،بيدار است
چه روزگار غريبي
سحر پيمبر اندوه است
و شب،
مفسر نوميدي

روز ها و شب ها مي گذشت و عبارة تا امر ثاني ،در مغزم همچنان پابرجا بود .يك هفته ،شب و روز به جرم
هيچ درين تشناب چارميخ ماندم .نه سند و نه ثبوت ،نه شفر و نه مثنوي  ...زماني كه خاد تصميم ميگرد كه
زنداني را جزا بدهد ،اين كار را به هر طريقي كه شده انجام مي دهد .از خاد و قومنداني كسي نمي پرسد كه
اين ادعاي شما بي پايه است بلكه از چندين جهت بر زنداني فشار آورده مي شود كه اين ادعا ها و اتهامات را
تا سرحد جرم و جنحه ،قبول كند.
نه شال بود نه دوشك .نه قديفه داشتم و نه بالشت .نه برس دندان و نه چاي و غذا ...نان خشك سيلو بود كه
از مردنم جلوگيري مي كرد .فرش تشناب هم كثيف بود و هم پر آب .از روح تا تنم درد ميكرد .جسدم شبانه
از خنك شخ ميماند .روزانه تا جايي كه توان و شيمه داشتم درين مكان تنگ خود را شور ميدادم و شب ها از
ناگزيري بروي زمين تر ،مي خوابيدم .مطابق سفارش شعبة اطﻼعات ،پهره داران هميشه ،شبانه براي خوابم
مزاحمت خلق مي كردند ....در همان فضاي زجردهنده ،گاهي اتفاق مي افتاد تا لحظاتي پلكهايم را كنارهم
بگذارم و در خواب بروم ...اينهم يكي از همان خواب هاي كوتاه كه تا هنوز مانند يك شكنجة وحشتناك  ،در
من حك مانده است! ،
خواب مي بينم كه همان عسكر
با سطل سرخ پﻼستيكي
پر از آب جوش باﻻي سرم ايستاده
ديكتاتور خلقي امر مي كند كه سطل را برويم خالي كند
و عسكر با بيقراري تمام سطل را بي پروا بر سرم ميريزد
از كابوس مي پرم و سرم به ديوار كانكريتي مي خورد
ترسي داشتم كه كمتر از شكنجه و مرگ واقعي نبود
به اين نتيجه رسيدم كه در خواب نيز
كنترول را از ما گرفته اند
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تا امر ثاني
اين عباره ،روح را سوهان مي زند " .تا امر ثاني" تنها چند واژة معمولي نيست .زنداني با شنيدن آن بطرز
غمناكي بر دار كور و نامعلوم ،آويزان ميماند .خطرناكترين لحظه براي زنداني ،تداوم شكنجه و انتظار موهوم
است .تا امر ثاني در واقع شمشير دو سره است و بشكل چند منظوره عمل مي كند  ،هم تداوم شكنجه را
بازتاب ميدهد و هم انتظار نامعلوم را.
پنسل زرد ،دو ورق كارتن ،مثنوي با حاشية نوشتاري ،طﻼ در مس ،رياليزم و ضد رياليزم و سه مصرع شعر
ديواري ،مجموعه اي اسنادي بودند كه بر مبناي آن مرا در دفتر قومنداني و تشناب ،شكنجه كردند و تا مدت
يك هفته در همين تشناب ،كوته قلفي ساختند...
نذير حسين مدير خاد ،به حنيفشاه گفته بود كه در مورد طﻼ در مس و بخصوص كتاب رياليزم و ضد رياليزم
از رفيق رزاق عريف آمر عمومي خاد زندان مي پرسد.
The Brothers Karamazov
از فرويد و اينشتاين تا كافكا و ويتگنشتاين از اين رمان جذاب و شگفت انگيز ،استقبال نموده اند.
داستايفسكي در رمان برادران كارامازوف ،شخصيت هاي پيچيده را آنگونه كه هستند ،افشا نموده نه آنگونه
كه افراد دربارة خود ميگويند .نويسنده كه جواني را در زندان تباه كرده است ،همه چيز را زير پرسش ميبرد،
از عقايد متضاد تا رفتار هاي متناقض ،از شك و ايمان تا عشق و فلسفه ،از صومعه و شهوت تا تفتيش و
قضاوت ،از عصيان و اعتراض تا رستگاري و بخشش ...داستايفسكي در قرن نزدهم ،يگانه رمان نويس نابغه اي
است كه چند صدايي را از طريق وارد كردن راويان متكثر و غير قابل اطمينان در متن ،به چند روايته كردن
قصه ،دست برده است .داستان بر محور فئودور پاولويچ كارامازوف و پسرانش )دميتري،ايوان ،آليوشا و
اسمردياكوف نامشروع( مي چرخد ...اگر داستايفسكي زنده مي بود مي گفت كه رهبري پلچرخي بدست
برادران كارامازوف بخصوص اسمردياكف ها قرار داشت.
نذير حسين مدير خاد بﻼك ،كتاب هاي مصادره شده از نزد زندانيان را بقول خودش از زير نظر رفيق رزاق
عريف آمر خاد پلچرخي ،ميگذشتاند و اينكه كدام كتاب ممنوعه است و كدام كتاب مشروعه ،سخن آخري را
همين آمر اوپراتيفي صادر مي كرد .همين سانسور و تفتيش عقايد شان بود كه هزاران هزار انسان را بخاطر
عقايد متفاوت شان ،به قتل رساندند .دفتر مركزي رزاق عريف در بﻼك اول بود .سال شصت و دو ،انجنير
شفيق يكي از زندانياني است كه با داشتن پارچة ابﻼغ حبس ،در بﻼك اول در وضعيت جزايي بسر مي برد.
در بﻼك اول زنداني حق مﻼقات حضوري را با فاميل نداشت اما لباس و پول بين زنداني و فاميل ،در روز هاي
معين مﻼقاتي ،تبادله مي گرديد ...روز پايوازي بود كه بعد از ختم پايواي ،انجنير شفيق را به منزل اول به
استنطاق مي برند :
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دگروال عريف :
اصﻼح نمي شي؟
ترا بﻼك اول كه اصﻼح نتانست جاي دوم را ميفهمي كه كجاست؟

انجنير :
باز چي گپ شده كه فيل تان ياد هندوستان كده

رزاق عريف كادر ايدئولوژيك حزب و شخصيت اوپراتيفي خاد بود .بلند رتبه ترين مقام را در پلچرخي داشت،
در واقع نمايندة تمام عيار حزب ،خاد و نازدانة مشاورين بود .شب هاي اعدام ،استنطاق و تبليغات را مديريت
مي كرد .زنداني برايش از هيچگونه ارزش و حيثيت انساني برخوردار نبود ..به اتكاي قدرت ،خود را عقل كل و
امپراطور سياسي زندان ميدانست.
خاد :
امروز پايوازي داشتي ؟

زنداني :
بلي داشتم

آمر اوپراتيفي ،كتابي را كه بزبان انگليسي بود از روي ميز برداشت و از شفيق پرسيد :
اين كتاب از توست ؟

زنداني :
بلي از من است كه شما آنرا بدون اجازة من از خريطة كاﻻي پايوازي گرفته ايد

عريف كه نام كتاب و محتواي آنرا نمي فهمد با تمسخر و دبدبه مي پرسد :
اين چي هست ؟

انجنير :
كتاب است و نامش
The Brothers Karamazov

عريف با شنيدن تلفظ انگليسي كتاب ،منفجر مي شود :
مزدورك آمپرياليزم
اجنتك استعمار
نميفهمي كه انگليسي زبان سي آي اي و استعمار انگليس است

زبان آمپرياليزم است

تمام تبليغات امريكا و اروپا و

پاكستان عليه حقانيت انقﻼب شكوهمند و برگشت ناپذير ثور و بخصوص مرحلة نوين و تكاملي آن
ميگيرد

بزبان انگليسي صورت

هر روزه عليه قطعات محدود شوروي به نفع اشرار و ضد انقﻼب به نفع فئوداﻻن و مرتجعين با اين زبان لعنتي

تبليغ مي كنند اين زبان در پلچرخي ممنوعه است جرمته فهميدي ؟
به شرافت قسم كه امدفعه يا معيوب مي سازمت يا خودت به مرگت راضي شوي

زنداني :
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تا جايي كه من ميدانم كتاب ادبي به هر زباني كه باشد در هيچ فرهنگي در هيچ سرزميني داشتن و خواندنش جرم نيست
من نيز خواسته ام تا يك اثر ادبي را بزبان انگليسي بخوانم فقط همين

دگروال عريف ،اين عﻼمة خاد ،بعد از چند تحقير و چند تنبيه بدني ،بعد از سياست ،اينك به باد كردن
فلسفه آغاز مي كند :
ما خر نيستيم
كتاب هاي ضد روسي را به انگليسي ميخواني؟ ميخواهي ادارة اطﻼعات را فريب بدهي؟
ما اوپراتيفي و اطﻼعاتي هستيم

پوست كتاب ها را در چرمگري مي شناسيم

برضد ما و بر ضد رفقاي روسي ما مي نويسند عليه انقﻼب اكتوبر
دوستي روس ها افتخار واقعي داشته باشد

استخبارات آمپرياليزم اين گونه كتاب ها را

ما اعتقاد راسخ داريم كه افغان واقعي كسي است كه به

تو كثافت افغان واقعي نيستي

حتا بازمچ روسي نسبت به تو شرافت دارد

انجنير :
من خوشحالم كه بنابر تعريف شما

افغان واقعي نيستم

بازهم افتخار دارم كه بازمچ روسي نيستم

يك جوان افغان هستم كه به جرم تظاهرات عليه شوروي از چوكي فاكولته

دستگير و اينك در زير استنطاق شما در بﻼك اول قرار گرفته ام
و اما دربارة كتاب

اين كتاب ضد روسي نيست

خاد :
كارامازوف نام بابه كﻼنت هست

كارامازوف روسي نيست؟

زنداني :
كارامازوف نام بابه كﻼن من نيست اما اسمردياكوف بچة كارامازوف شايد نام پدركﻼن تو باشد
گناه توست كه از داستان برادران كارامازوف خبر نداري و تا هنوز آنرا نخوانده اي بناحق هر چيز را به امپرياليزم و زبان
انگليسي گره ميزني

همينكه زنداني سركش براي دفاع از خود ،اسمردياكوف را پدركﻼن رزاق عريف مي نامد ،در واقع ختم
ديالوگ را اعﻼم كرده است ...هرچند آمر خاد ،به هويت و شخصيت دروني اسمردياكوف آشنايي ندارد ،اما از
بگو مگو خوشش نمي آيد و مي خواهد از زنداني انتقام بگيرد .آتش حمله و شكنجه در جﻼد ،شعله ور مي
گردد .جﻼدي كه در كشتن و بستن مهارت سفيهانه يافته ،اينك طعمة چربي براي تسﻼ و قرت كردن بدست
آورده است.
كتاب  The Brothers Karamazovسند معتبري بود كه آمرخاد مي توانست بوسيلة آن انجنير شفيق را به
استنطاق بكشاند .استدﻻل فايده نداشت چون عريف با قريحة سرشاري كه در تفتيش عقايد داشت ،مطمئن
بود كه اين كتاب بزبان انگليسي عليه رفقاي روسي نوشته شده است.
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عريف با وارد كردن مشت و لگد ،فرمان شكنجة سيستماتيك را صادر مي كند و كارمندان اطﻼعات ،بدون
معطلي شروع به شكنجه كردن مي كنند .انجنير شفيق به جرم مطالعة رمان برادران كارامازوف بزبان
انگليسي ،عدم اطاعت و بگو مگو با رزاق عريف ،تا نيمه هاي شب شكنجة دسته جمعي مي گردد و بعدا در
وينگ شرقي بﻼك ،كوته قلفي مي شود...
انجنير شفيق بعد از سپري كردن شكنجه ها و زندان طويل ،با قلبي كه چندين بار زير عمليات رفته است،
اينك با خاطرات هولناك شكنجه ،مصروف زندگي در هالند است.
يك هفته
يك هفته ،توام با شكنجه و خوابيدن در تشناب گذشت.
تفتيش عقايد پايان يافت
چيزي كه مرا محكوم كند نيافتند
امر ثاني ختم شد
توانستم بدن منقرضم را دوباره به قفس عمومي برسانم.
شكنجة ساتنمن گل وزير و عسكر بيسواد ،نسبت به شكنجة قومندان حنيفشاه و مدير نذير حسين ،مرا
بيشتر اذيت مي كردند .گمان مي كردم كه حنيفشاه قومندان است و نذير حسين نيز مدير خاد و هردوي
شان به اتكاي موقف دولتي و حزبي ،زنداني را به حيث دشمن سركوب مينمايند.گل وزير كه ضابط ماشيني
بود و عسكر كه نظر به تعريف به شخص بي رتبه اطﻼق ميگرديد ،برايم قابل پرسش بود كه چرا پاي در جاي
پاي جﻼدان حزبي ميگذارند.
گل وزير مثل ديكتاتور خلقي پتكه مي كند مثل او لگد و سيلي ميزند .عسكر كه در شعبة خاد عسكري
ميگذراند ،مثل مدير خاد ،از حزب و دولت دفاع مي كند مثل نذير حسين ،دشنام مي دهد و زنداني را تا
سرحد مرگ از زندگي بيزار مي سازد .بعد از جنگ دوم جهاني ،تحقيقات زيادي در مورد شكنجه انجام يافته
است .يونيورستي استنفورد 1يكي از تحقيقات تكاندهنده و آزمايش خطرناك را در مورد شكنجه انجام داده
است .با مطالعة نتايج اين تحقيقات ،به اين نتيجه ميرسي كه براي ساتنمن گل وزير و عسكر شعبة خاد ،با
آن موقعيت هاي ويژه ،فقط يك هفته در پلچرخي بودن ،كافي است كه هردو را به جﻼد و شكنجه گر
حرفوي تبديل كند.
از اينروست كه زندانبانان بعد از مدتي  ،به قاتل ،ميرغضب و شكنجه گر تبديل مي شوند .مهم اين نيست كه
شكنجه و كشتن را بخاطر چي انجام ميدهند ،مهم اين است كه موقعيت خوفناك و اعمال شان ،آنان را به
موجودات هول انگيز تبديل مي سازد.
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سال  1971زير نظر پروفسور فليپ زيمباردو استاد روانشناسي در فاكولتة روانشناسي يونيورستي استنفورد ،آزمايشي در مورد
شكنجه گر و شكنجه شونده )زنداني و زندانبان( روي محصلين انجام يافت 24 .نفر محصل با اعﻼن اخبار براي دو هفته با تادية
معاش ،انتخاب شد 12 .نفر در نقش زنداني و شكنجه شونده و  12نفر در نقش زندانبان و شكنجه گر ) انتخاب از طريق شير و
خط( زندان را در تهكوي فاكولته قرار داده بودند .چند تا اتاق دونفره و يك كوته قلفي براي جزايي .زندانيان با لباس زنداني و
زندانبانان با يونيفورم نظامي ...اين آزمايش آغاز شد و بطور پيش بيني ناشده اي پيش رفت.
زنداني و زندانبان مي دانند كه اين پروژه يك آزمايش علمي و تحقيقاتي است ،واقعيت ندارد ،اما نتايج آزمايش ،خيلي فاجعه
آميز و هولناك به پايان رسيد .تنبيه بدني وجود نداشت ،اما اذيت رواني تطبيق مي گرديد ...زندانيان كه داراي نمبر بودند ،در
واقع به عدد و شماره تبديل شده بودند و موقعيت جديد اتاقها و كوته قلفي ،آهسته آهسته باﻻي روان شان تأثير مخرب
گذاشت و ضربات شديد و صعب العﻼجي را بر آنان وارد ساخت .زندانيان در نقش شكنجه شونده قرار داشتند و زندانبانان در
نقش شكنجه گر و مهاجم ،يكي در پائين بدون هيچ امكان و اختياري و ديگري در قدرت با تمام امكان و اختيارات ...پروژة
تحقيقاتي براي دو هفته ديزاين شده بود.
بعد از  36ساعت يك زنداني كنترولش را از دست داد و بشكل واقعي ديوانه شد ...داكتر زيمباردو برايش مي گفت كه من
روانشناس هستم و تو زنداني نيستي ،ما و شما اينجا يك آزمايش تحقيقاتي داريم ...اما زنداني از خود بيرون شده بود و تﻼش
روانشناس فايده نداشت ...در روز چهارم ،چند تن از زندانبانان به طرز فزاينده اي خشن و بيرحم شدند .محققان متوجه شدند
كه حد اقل يك سوم زندانبانان تمايﻼت ساديستي واقعي از خود نشان ميدهند .محققان بزودي وارخطا شدند و پروژة شان كه
براي دو هفته ديزاين شده بود اما در طول شش روز بطور ناخواسته به پايان رسيد .طي اين شش روز ،زنداني به ديوانه و روان
پريش و زندانبان به ساديست و بيرحم تبديل شده بود .پروفسور زيمبادو مجبور شد تا آزمايش را بعد از شش روز متوقف سازد.
اما اكثر زندانبانان از اين كه آزمايش بعد از فقط شش روز متوقف مي شود ،ناراحت بودند و توقع داشتند كه اين آزمايش ادامه
پيدا كند چون حس مي كردند كه به شكنجه دادن ضرورت دارند.
نتيجة آزمايش:
موقعيت آدمها براي شان هويت و شخصيت مي بخشد .در محيط شكنجه ) زنداني و زندانبان = شكنجه شونده و شكنجه گر(
آدمها در اثر تكرار شكنجه ،به شخصيت هاي شكنجه گر تبديل مي شوند .فرديت زدايي و اطاعت از مافوق ،زنداني را به آدم
مضطرب و افسرده و زندانبان را به شكنجه گر ،اقتدارگرا و ساديست تبديل مي سازد .آزمايش نشان داد كه روح زنداني در اثر
تكرار شكنجه و اذيت ،تخريب مي گردد ،و موقعيت و موقف ،زندانبان را تا سطح شكنجه گر و جﻼد مي پروراند و به ساديسم و
خونريزي مبتﻼ مي سازد ،ولو اين اعمال كوتاه مدت ،ساختگي و آزمايشي هم باشند.
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فصل دوم

نوشتن
گرد ميله ها را ميتكاند
زنداني به جرم دزديدن آتش و روشنايي بر چكاد ناي
نشسته است و مانند پرومته هر شب غول بالدار اجنبي جگرش
را مي بلعد و شام دگر جگر آتشيني ،در درون قفس خاد در قفس سينه اش
زبانه ميزند زخم شكنجه زخم روح و ناسور است .زمان در تاريكي مي گذرد اما او،
مانند جراحتي است كه بعد از چندين دهه ،هنوز تازه و مشتعل است.

عليه فراموشي
مي نويسيم تا گرد فراموشي را از روي ميله ها بتكانيم .مي نويسيم تا به اين پرسش پاسخ پيدا كنيم كه چرا
حزب دموكراتيك خلق هر دو جناحش ) خلق و پرچم ( علرغم ادعاي دموكراسي و اعادة حقوق مردم ،به اين
پيمانه ،جنايات سيستماتيك را مرتكب شده اند؟ زنداني با خون و زخمهايش مي نويسد تا كشف كند كه چرا
يك حزبي كه پيش از كودتا و قدرت ،خود را ضد استبداد و خشونت مي خواند ،بعد از آنكه به ارگ و
صدارت دست يافت ،به خشنترين نوع جنايات ضد بشري اقدام ورزيد؟ روايت مي كنيم تا بدانيم چرا حزب و
دولتي كه خود را انترناسيوناليست جار ميزد سرانجام در سراشيب قومي سقوط كرد؟
ملت آلمان ،آشويتس و ساير جنايات نازي را تجربه كرد اما ،زندانيان ،دانشمندان ،فيلسوفان ،هنرمندان،
حقوقدانان و پژوهشگران اش اين فاجعة عظيم و هولناك بشري را در ابعاد مختلفة آن ،مورد تحقيق و بررسي
قرار دادند )هانا آرنت ،آدرنو ،هوركهايمر ،ماركوزه ،اريش فروم (...و دﻻيل نظري و عمليِ جنايات سيستماتيك
پيشوا ) هيتلر= فرزند يك كارگر گمرك( و حزب نازي را به كرات ،حتا تا امروز به بيان آورده و مي آورند .از
علل و عمق جنايات مي گويند تا جنايات ،فراموش و تكرار نگردند .ملت ايتاليا جنايات فاشيستي حزب ملي،
موسوليني )فرزند يك آهنگر( را كه زير نام احياي شكوهمنديِ روم باستان ،به جنايات بشري دست زد،
روشنفكران و پژوهشگرانش علت اين همه جنايات را تئوريزه نموده و هنوز هم روي آن كار مي كنند.
شكنجه ،اعدام و حبس ،درجة استبداد و خشونت را در رابطه با دولت و حزبِ توتاليتر ،افشا مي سازند .با
مطالعة دقيق و تجربه شدة ميكانيزم شكنجه و زندان ،مي توان چيز هاي پنهان مانده را كه فقط در بدن و
روح زنداني حك شده اند ،مورد شناسايي قرار داد ...ملت هاي آگاه و بيدار با گذشته هاي غمبار با خاموشي و
فراموشي برخورد نمي نمايند ،بلكه با ايستادگي و خرد انتقادي بسوي گذشته ها ميروند.
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ما نيز ضرورت داريم تا جنايات حزب دموكراتيك خلق و اربابان شانرا بدون احساسات و بغض ،مورد پژوهش
علمي و نقادانه قرار بدهيم ،تا معلوم شود كه چرا موسيچه هاي پيش از كودتا ،بطور عاجل به گرگان و قاتلين
مردم تبديل شدند؟ هيچ كس نمي دانست و باور نمي كرد كه اگر خلقي و پرچمي ارگ را بگيرند ،صبح
فرداي آن ،پلچرخي و بولدوزر هاي پوليگون را به حركت مي آورند و با مردم ،مخالفين و روشنفكران دگر
انديش ،زير نام ضد انقﻼب و اشرار ،تسوية حساب فزيكي مي نمايند...
مي نويسيم تا مؤرخين و محققين ،تا آناني كه از اين جنايات خبر ندارند ،با اسـتفاده از ايـن خـاطرات ،كـه
دست اول و نتيجة تجربة مستقيم زنداني است ،به پرسش هاي اصـلي كـه همانـا چرايـي كشـتار و جنايـات
سيستماتيك حزب دموكراتيك خلق است ،پاسخ بيابند.
من ،به حيث يك زنداني مي نويسم .در سه كتاب قبلي ) جنايات حزبي جلد يك ،دو و سه( به انواع شكنجه ،
تحليل شكنجه و برخي از متعلقات آن ،پرداخته ام .در كتاب حاضر ،به مطالب ديگري مي پردازم .به موضـوع
شكنجه ،قلم و نوشتن در داخل زندان...
نگارش در درون ميله ها ،يكي از موضوعات مهمي است كه ﻻزم است تا پرده از روي آن برداشته شود .زندان
پلچرخي ،جايي است كه بسادگي مي توان دستگاه تفتيش عقايد حزبي را مشاهده كرد ،با چشمها ديـد و بـا
گوشها شنيد .زندان ،مكاني است كه شكنجة سفيد بر حركت قلم و نوشتن تطبيق مي گردد .زنداني مي داند
كه زندان هاي حزب دموكراتيك خلق ،مخزنِ جنايات و اسرار است .از هر گوشة آن كه سـر كنـي ،كتـابي و
دفتري به تدوين ميرسد .هر قصه ،مثنوي هفتاد من كاغذ مي طلبد .كو ،دل و حوصله كه اينهمه رنج را بروي
كاغذ بريزد .خاطرات زندان ،خاطرات چند وجهي و چند ﻻيه است ،هر بخش آن ،پرده اي از روي جنايتي بـر
ميدارد .نوشتن ،گرد ميله ها را ميتكاند.
از لحظة دستگيري تا دورة اعدام ،حبس و رهايي ،هركدام عناصر و ماجرا هاي جداگانه اي را درخود پنهـان
دارند ،قصه هايي كه تشريح هر عنصر و هر بخش آن  ،خاطرات تكاندهنده اي را برمﻼ مي سازند ] دستگيري،
تﻼشي خانه ،تحقيق ،شكنجه ،صورت دعوا ،سارنوالي اختصاصي ،محكمة اختصاصي ،مسـتنطقين ،مشـاورين،
اعداميان ،ميكانيزم شب هاي اعدام ،كوته قلفي ،جبر و قهر در دورة حـبس ،نـان سـيلو و قـره وانـه ،جـاي و
بستره ،خشونت قومنداني ،اذيت ادارة خاد ،مﻼقاتي و تحقير پايواز ،مريضي و هردم شـهيدي زنـداني ،صـعب
العﻼجي ،شفاخانه يا قصابخانه ،نبود دوا و دارو ،مرگ زنداني از مريضي ،كمبود تشناب ،معضـلة قلـم و كاغـذ،
تلويزيون و كتابخانة خاد ،تبديلي زنداني از يك اتاق به اتـاق ديگـر ،نبـود سـلماني ،جزايـي شـدن ،اعتصـاب
زندانيان ،چند آذان در يك پنجره ،جنگ هاي بين التنظيمي ،گرمي و سردي داخل اتاق ،باشي و جاسـوس،
هيأت هاي حزبي و دولتي ،هيأت هاي پكت وارسا ،تﻼشي ادواري اتاقها بوسية شعبه خـاد ،ديوانگـان زنـدان،
شپش و خسك ،غسل و قحطي آب ......... ،نام هاي اعدام شدگان ،لست شكنجه گران ،شهرت و كارنامة بلنـد
رتبگان رياست تحقيق صدارت ،لست قاضي ها و سارنوال هاي اختصاصي انقﻼبي ،معرفي رياست هـاي خـاد
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كابل و وﻻيات كه دستگيري و شكنجه مربوط شان بوده ،ديدار فليكس آرماكورا نمايندة كمسيون حقوق بشر
سازمان ملل از پلچرخي ،و پسان ها حضورصليب سرخ در زندان [ ...زندانيان نظر به ذوق و ذخاير خاطرات ،به
نوشتن اين رنجنامه ها ،اقدام مي ورزند.
نوشتن در درون زندان ،يكي از موضوعات زندان است .چيزي كه در زندان هاي حزب دموكراتيك خلق ،كمتر
اتفاق افتيده است .ما كدام نوشته اي به خط و امضاي زنداني ،از درون اگسا و كام و خاد به دسترس نداريم.
اگر هم باشد بسيار كم و ناپيداست و به دسترس خوانندگان و پژوهشگران قرار نگرفته است .زنـدانيان حتـي
دفاعيه هاي خود را نتوانسته اند به بيرون انتقال بدهند.
آنچه كه بيشترين موضوع ،خط و امضاي زنداني را دارد ،دوسيه هاي زنداني ،صورت دعـوا ،دفاعيـة زنـداني....
هستند كه بدسترس قرار ندارند .اين اسناد به ميليون ها صفحه ميرسند .خاد ،پيش از سقوط رژيم در ،١٣٧١
اكثريت اسناد مربوط به زندان و شكنجه ،اعدام و فرامين ،دوسيه  ،دفاعيه و صـورت دعـوا  ....را بـه خاكسـتر
تبديل كردند ...مشكل ديگر اين است كه تا هنوز هـيچ خاديسـت و اگسـايي  ،مسـتنطق و جـﻼد ،قاضـي و
سارنوال كه خون و چيغ هزاران زنداني را در خود ذخيره دارند ،يك خط يـك پراگـراف در مـورد شـكنجه و
اعدام ،دستگيري و زندان ،اگسا ،كام و خاد ... ،محكمه اختصاصي انقﻼبي ،سانوالي اختصاصي انقﻼبي ...نوشـته
نكرده اند و در سكوت و انكار مطلق بسر ميبرند ...نه تنها كه نمي نويسند و اعتراف نمي كنند بلكه صد فيصد
از هر نوع شكنجه و اعدام ،منكر هستند و بطور دسته جمعي تﻼش دارند تا رد پا را گم نمايند.
اينجاست كه خاطرات زندان و نوشته هاي درون زندان ،براي شـناخت جنايـت ،داراي اهميـت بنيـادين مـي
گردند .خاطرات زندانيان ،نقاب جنايت را از رخسار جانيان ميگيرد .نقابي كه بـه دليـل كهنـه شـدن ،بسـوي
فراموشي و عتيقه شدن جريان دارد.
من كه دوازده سال ،زندان و شكنجة خاد را ديده ام ،وقتي كه سرگذشت شكنجة يك زنداني را مي خوانم ،با
آنكه حس مي كنم كه خودم در زير شكنجه قرار گرفته ام ،اما لذت ميبرم از اينكه زنداني با پذيرش رنج
نوشتن ،جنايات را مستند مي سازد ...سلول سلول بدن و ذهن من ،مشحون از تجربة شكنجه هاي خاد است.
تجربة شكنجه ،در خاد يا در  ، ...بدترين نوع تجربة بني آدم است .شكنجه ،ذهن و بدن آدمي را تا پايان
زندگي ،در گرو مي گيرد و آهسته آهسته زايل مي سازد .زنداني اگر ولو مدت كوتاهي را در شكنجه گاه،
بوسيلة خاد  ...شكنجه شده باشد ،تا لحظة مرگ نمي تواند از كابوس اين خاطرات بگريزد .زنداني ،بعد از
ت خويش ،محبوس باقي ميماند.
رهايي نيز در زندان خاطرا 
زندان ،نيش اژدهاست
خاطرات زندان زنده كردن نيش افعي هاي مرده است
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زخم روح ،تداوي ندارد .مرگ ،آخرين مرهمي ست كه شكنجه شده را از رنج گذشته نجات مي بخشد....
گذشته هاي دردناك را تنها مي توانيم از طريق روايت كردن ،بشناسيم و ديگران را در اين شناخت شريك
سازيم .شكنجه ،تا به روايت عيني تبديل نشود ،شناخته نمي شود .شكنجه تجربة منحصر به فرد است يك بار
اتفاق مي افتد .مانند مردن است كه فقط ميرنده طعم مرگ را ميداند .شكنجه گر كه يك رخ شكنجه است،
در هيچ كشوري خاطرات خود را نوشته نكرده است تا دانسته شود كه شكنجه گر در هنگام شكنجه دادن
داراي چي احساس و تفكر است ...شكنجه گران حزب دموكراتيك خلق نيز از همين قاعده پيروي نموده اند.
برخي از اگسايي ها و خاديست ها هنگامي كه از خاطرات گذشته به وجد مي آيند ،بطور شفاهي گفته و
ميگويند كه ما خوب كرديم كه بولدوزر را بر اجساد ضد انقﻼب و اشرار به حركت آورديم .ما كدام كار خراب
نكرده ايم فقط دشمنان حزب و انقﻼب را كشته ايم ...يا اينكه ميگويند ما مامور دولت بوديم هر چي انجام
داديم ،اوامر باﻻ را اجرا كرده ايم ...با اين سكوت شرمبار ،كار زنداني دو چندان مي شود و خاطرات زنداني،
هردو سوي شكنجه را ) شكنجه گر و شكنجه بر ( برمﻼ مي سازد ...گفتن و نوشتن از شكنجه كار آساني
نيست .بيان شكنجه بوسيلة زنداني ،در واقع تازه كردن زخمهايي است كه در روانش به زخم ناسور تبديل
گشته اند ...از اين بگذريم كه اكثريت شكنجه ديده ها ،چندان جسم سالمي نيز براي شان نمانده است.
غم زنداني غمِ غمهاست .پشتارة رنج و قصه هاست ،رنج و غمي كه در درون پنهانش تلنبار مانده است .رنج و
قصه اي كه تا آخر عمر ،در ذهن و شانة زنداني باقي ميماند .صدارت ،نامي است كه محتواي دروني آن ،موي
را بر بدن راست مي كند .صدارت يعني مركز مشترك بين اگسا ،كام  ،خاد و واد .صدارت سالهاست كه به
دستگاه شكنجه تبديل گشته ،دگر كاخي براي صدراعظم نيست بلكه جهنمي براي سوزاندن است .تره كي،
امين،كارمل و نجيب  :چهار ديكتاتور قرمز ،چهار ميرغضب مدرن ،صدارت را به رياست عمومي شكنجه و
عذاب تبديل كرده اند .رياست عمومي تحقيق اگسا ) اسداﷲ سروري( ،رياست عمومي تحقيق كام ) عزيز
اكبري و اسداﷲ امين( و رياست عمومي تحقيق خاد و واد )جنرال غني عزيز( همگي در صدارت تلنار گشته
اند ....اين مطالب براي نسل ما چيزي افشا و تجربي است اما براي نسل هاي بعد ،به حيث سند و مدرك،
استفاده خواهد شد.
خاطرات زندان
ادبياتي كه فراسوي ميله ها به ساختار ميرسد
نوشتاري را كه ما بنام ادبيات زندان مي شناسيم ،خاطرات روايي و مستندي ست كه در واقع پس از زندان،
بوسيلة زنداني ،دربارة زندان نوشته شده اند .ستون اساسي ادبيات زندان را كه همان ادبيات فاجعه است،
خاطرات زندان تشكيل مي دهد .هدف از نوشتار زندان ،ياداشت ها و نوشته هايي نيست كه در درون زندان و
در قفس هاي زندان نوشته شده باشند .در افغانستان ،خاطرات زندان ،به نوشته هايي اطﻼق مي گردد كه
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زنداني بعد از رهايي از زندان ،با تن زخمي به نوشتن آن  ،مبادرت مي ورزد .زنداني رها شده ،صرف به كمك
حافظه ،خاطرات خود را به نوشتار تبديل مي كند .ژانر ها و فرم هايي كه در داخل زندان نوشته مي شوند،
ادبيات واقعي زندان را تشكيل ميدهند .اما اين فُرم هاي نوشتاري در زندانهاي خاد ،به چند تا شعر و چند تا
نامه ،خﻼصه مي گردد .ساير ژنر هاي نوشتاري  :داستان ،ياداشت هاي سياسي ،آثار تحقيقاتي ،نثر در بارة
شكنجه ،گزارش ....را دربر نميگيرد .اينها شكل هاي متفاوتي از روايت هاي زندان بشمار مي روند ...استبداد و
تفتيش عقايد نگذاشته كه زنداني به نوشتن و آفرينش نايل گردد.
ادبيات زندان به دو گونه است :
شعر
نثر
حبسيات يا حبسيه سرايي در ادبيات ما از قديم مروج بوده است .شاعران زنداني در زندان شعر ميسرودند و
اين اشعار بنام حبسيات ياد مي شوند .مسعود سعد )1121 -1046م( مشهور ترين شاعري است كه بيشترين
حجم شعرش را حبسياتش تشكيل ميدهند .مدت هجده سال را در دورة سلطان ابراهيم غزنوي و سلطان
مسعود غزنوي در زندان هاي  :سو ،دهك ،مرنج و ناي سپري كرده است.
هفت سالم بكوفت سو و دهك
پس از آنم سه سال قلعة ناي
حبسيات به شعري اطﻼق مي گردد كه در درون زندان سروده شده باشد .خوشبختانه ،كه از درون زندان
هاي حزب دموكراتيك خلق ،شاعران توانسته اند حبسيات شانرا بسرايند و به بيرون انتقال بدهند و بخشي از
اين اشعار موجود اند و قابل دسترسي مي باشند.
اشكال مختلفة خاطرات زندان كه خود را در داستان ،خاطره نويسي و تحليل هاي علمي و تاريخي نشان
ميدهند ،بعد از زندان است كه به نوشتار تبديل مي شوند .چون جامعة ما تا هنوز يك جامعة شفاهي است و
عﻼقه ندارد تا همه چيزش مكتوب گردد ،و اما از بركت راديو و تلويزيون ،بخشي از خاطرات زندان بشكل
مصاحبه و خاطرات گفتاري نيز وجود دارد كه بوسيلة زندانيان به ساختار رسيده اند ...اما بخش اصلي و
بنيادينِ خاطرات زندان ،خاطرات نوشتاري است.
خاطرات زندان ،حكايت رنج ها و غمهاست .قصه و تخيل شاعرانه نيست بل ،نوعي از روايت دربارة واقعيت
هاي خشن و خونين است ،روايتي كه زنداني در هر واژة آن  ،زيسته و زجر كشيده است .راوي كه روزگاري
زنداني بوده ،حاﻻ در غربت نشسته و با روح نوستالوژيك به وطن و گذشته هاي غمناك نگاه مي كند،
بيشترين حجم ذهنش را خاطرات زندان دربر مي گيرد ...از زبان زندانيان شنيده ام كه بهترين دورة زندگي
ام همان دورة زندان است .هرچند تا هنوز متكي به علم روانشناسي نميدانم كه چرا ما زندانيان دورة شكنجه
بار زندان را بهترين دورة عمر خود ميدانيم؟؟
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تحمل شكنجه و زندان ،توانايي رواني و جسمي مي طلبد ،زنداني خودش ميداند كه چگونه اين همه درد را
به تنهايي كشيده است .نوشتن اين درد و تجربه ،توانايي تازه اي را طلب مي كند تا به حيث راوي ،روايتگر
دردها و زخمهاي روحي خود باشد .چقدر انرژي بكار است تا زخمهاي خوابيده را بيدار كند .خواننده نيز
بدون توانايي هاي ويژه ،نمي تواند در متن و غمي كه بوسيلة زنداني روايت مي شود ،تاريخ شناسي يا
غمشريكي كند ،با دردي كه در زير چشمانش مانند درياچة سرخ جاريست ،شناور باشد.
محبوس شكنجه شده در اگسا ،كام و خاد  ،مي نويسد تا اعتراض خود را در برابر زندان و نظام زندانبان ،بيان
كرده باشد ،مي نويسد تا از طريق جنايت شناسي جنايات سيستماتيك را افشا كرده باشد ،تا بگويد كه در
زندان هاي حزب موكراتيك خلق افغانستان ،طي چهارده سال ،چه فجايع و جناياتي اتفاق افتيده است.
خاطرات زندان را بخاطري ادبيات مستند مي ناميم كه هر سطر آن از تجربة مستقيم و چشم ديد هاي
زنداني فوران ميزند .شعر و نامه هاي زندان يك بخش اصيل  ،ادبيات زندان را تشكيل ميدهند .نامه هايي كه
زندانيان در روز هاي پايوازي به پايواز ها مينوشتند و از گرفتن لباس و پول نقد اطمينان ميدادند .اما نامه
هاي كوتاه و حامل پيامهاي سياسي ،نيز وجود دارد كه ذريعة وسايل و امكانات محدود و خطر آفرين به
خانواده هاي زندانيان رسيده است .يك خاطره ،يك نامه ،يك پارچه شعر ،يك داستان  ،يك ياداشت  ...و
خﻼصه كه يك روايت كوتاه مي تواند تجربة ملموس زنداني را به خواننده انتقال بدهد .هر نوشته اي در هر
فُرم و محتوايي كه باشد ،نوعي از ايستادگي دربرابر خاموشي و فراموشي ست.
در زندان هاي افغانستان بويژه در زندان هاي حزب دموكراتيك خلق ،و بويژه زندان هاي پرچمي كه موضوع
بحث ماست) ،زندان هاي رياست هاي خاد در كابل و وﻻيات ،زندان صدارت و پلچرخي( كمتر ممكن بوده كه
زنداني بتواند شعر ،ياداشت و خاطرات كوتاه خود را بنويسد ،و به بيرون انتقال بدهد .چه رسد به اينكه
زنداني قلم بگيرد و مقاله و كتاب بنويسد .زندان پلچرخي بوسيلة شعبة خاد ،بشدت كنترول مي شد.
زندانياني كه موفق شده اند تا چند تا شعر و ياداشت كوتاه خود را به بيرون انتقال بدهند ،در زمرة تصادفات
بشمار ميروند .صدها شاعر و نويسنده در زندان ها سر به نيست شدند اگر آنان پيش از اعدام ،اجازة نوشتن
مي داشتند شايد امروز ادبيات درون زندان يكي از ستون هاي ادبيات مقاومت و تاريخ مستند را تشكيل
ميداد.
استبداد حزبي ،نتوانست برگشت ناپذيري خود را حفظ نمايد .مستبدين با آنكه هيچ زماني به جنايت خود
بطرز صريع و مستقيم ،اعتراف نكرده اند ،اما در سال  ،١٣٧٠شكنجه گران و خاديست هاي پلچرخي ،كابوسِ
سقوط خود را در بيداري مي ديدند .مي دانستند كه عنقريب دست شان از پوليگون  ،رگبار هاي شبانه ،
شكنجه ،زندانباني و غريدن ،كوتاه مي گردد ...زندانيان نيز حس مي كردند كه زوال دولت دست نشاندة
شوروي نزديك شده است.
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قفس هاي پلچرخي
به استثناي دورة كوتاه در فعالين حزبي و صدارت ،مدت يازده سال و اندي را در قفس هاي آهنين خاد ،در
بﻼك هاي زندان پلچرخي نفس كشيده ام (١٣٧١-١٣٥٩ ) .محبسي كه در چهارسوي ديوار هاي بلند و
سنگينش گورهاي دسته جمعي افتيده است ،پلچرخي مانند اژدهاي سرخ ،در ميان تاﻻب خون در جزيرة
بتخاك نشسته است .زندان مخوف و مزدحمي كه در چند كيلومتري اش پوليگون خونين قرار دارد و اين
ساحه همان قتلگاه مشهوري ست كه هزاران هزار زنداني سياسي بوسيلة هردو جناح حزب دموكراتيك خلق
افغانستان ،از هشتم ثور  ١٣٥٧تا هشتم ثور ،١٣٧١در آن تيرباران گشته اند  ...و اولين كشته شدگان در
پوليگون ،در هفتة اول كودتاي ثور ،برخي از اعضاي كابينة داودخان است .البته خود داودخان با اعضاي
خانواده و نزديكانش در هفتم ثور در درون ارگ به شهادت رسيده اند .داود خان به كودتاچي هاي خلقي و
پرچمي تسليم نشد .قتل دسته جمعي دادود خان و خانواده اش ،سر آغاز كشتاري بود كه خلقي و پرچمي تا
لحظة سقوط به ادامة آن خونريزي و كشتار وفادار ماندند.
جگرن خليل سگباز سال  1358در بﻼك دوم پلچرخي دربارة كشتار هفتة اول كودتاي ثور كه وزيران و
كارمندان رژيم هاي اسبق اند ،جار ميزند :
" من با همين دستهايم سيزده خائن را كشتم .همين محمد رحيم غﻼم بچة پنجشيري را با كلشنكوف زدم ،در خندق افتيد
و جان داد .امين اﷲ نجيب رئيس شركت هوايي آريانا و داماد حيدر خان رسولي وزير دفاع را خودم كه با كلشنكوف ضربه
كردم ،شانة راست او را از تنش جدا ساختم ،بعدا موسي شفيق را ضربه كردم ،تا حدي كه به روي در خندق افتيد .او هنوز
شتلك ميزد كه جاغور آخري را سرش خالي كردم ،همچنان جنرال عبدالقدير خليق و غيره همه را من كشتم ،لذا شما مرا يك
آدم عادي فكر نكنيد "
داكتر عبداﷲ كاظم
مقالة خاطرة از زندان ،اعتراف يك جنايتكار

فعالين حزبي
شب ششم جدي زماني كه قطعة مخصوص كي جي بي حفيظ اﷲ امين را در قصر تاج بيك به قتل رساند و
كارمل را به ارگ نشاند ،دستگاه جهنمي كام نيز نابود گرديد .كي جي بي به زمان ضرورت داشت تا خاد را
بسازد .بعد از شش جدي ،در چند ماه اوليه ،دستگاه مخوفي بنام فعالين حزبي ايجاد شد .فعالين حزبي،
وظيفه اش دستگيري ،شكنجه و زنداني ساختن بود .فعالين حزبي از نامش پيدا بود كه فعال ترين و معتمد
ترين پرچمي ها را در اين ارگان جمع كرده بودند .حزبي هايي كه به مخالفين سياسي به چشم ايدئولوژيك
يعني دشمن و ضد انقﻼب ،مي ديدند.
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من تابستان  ١٣٥٩در فعالين حزبي واقع در شيرپور زنداني سياسي بودم .اين مكان  ،خانة حضرت ها بود كه
با سربريدن مالك ،مصادره شده بود .بعد از اكادمي علوم ،در كوچه و مسير وزير اكبر خان ،اولين تعمير،
دست راست ،فعالين حزبي بود .نميدانم كه در كابل چند تا فعالين حزبي وجود داشت؟ من تا هنوز بعد از
اين همه سال ،شكنجه ها و قيافه هاي شكنجه گرانِ فعالين حزبي را با جزئيات آن بياد دارم .شكنجه گران
فعالين حزبي دو ويژگي برجسته داشتند :
حزبي
تازه كار
چون همة شان حزبي بودند ،در جريان شكنجه دادن ،با اداي ايدئولوژيك و طمطراق پرچميوار ظاهر مي
شدند ،و چون هنوز كورس هاي كوتاه مدت كي جي بي را طي نكرده بودند ،استنطاق و شكنجه دادن را بلد
نبودند و به همين خاطر از بي تجربگي ،به اصطﻼح سوتة شان در هر جا كه ميخورد افسوس نمي خوردند...
مثﻼً با تيغة تختة چوب بطور بي خبر ،بر پشت گردن ميزدند ...براي شان مهم نبود كه زنداني في الفور به
كوما ميرود يا جان ميدهد ...فعالين حزبي ،نطفه هاي اولية خاد بود كه پسان ها همة شان براي سركوب ضد
انقﻼب و دفاع از مرحلة نوين و تكاملي ،به خاد پيوستند .وقتي از تاريخ جنايت و تاريخ خاد سخن ميگوئيم،
فعالين حزبي را كه هرچند عمرش مستعجل بود ،در نظر داشته باشيم.
نوشتن
زندانيان سياسي ميدانند كه در پلچرخي ،داشتن قلم و كاغذ ،به تعبير شعبة خاد از جملة " اشياي ممنوعه و
جرايم خطرناك" بود ،اگر اندك آزادي بيان وجود ميداشت شايد هم اكنون حجم عظيمي از ادبيات زندان
ميداشتيم ،ياداشت هايي كه بوسيلة زندانيان  ،بر صفحات پريشان تاريخ حك مي گرديد و ما حاﻻ ضرورت
نداشتيم كه جنايات را از روي حدس و گمان ،بررسي مي كرديم بلكه بر مبناي ياداشت هاي خود زندانيان ،
واقعيات و لحظات را ارزيابي مي كرديم ...كيها ؟ در كدام زمان؟ در كجا؟ چگونه و چرا شكنجه مي كردند؟
در كدام شب كيها را به اعدام برده اند؟ شكنجه شدگان و اعداميان كيها بوده اند؟ ووو
نوشتن در داخل زندان ،نوشته اي كه مستقيماً در زندان شكل مي گيرد ،داراي صفات و شاخصه هاي منحصر
بخود است :اگر اين نوشته ضبط يك خاطره باشد ،واقعه نگاريِ عيني و مستند است ،اگر گزارش سياسي
باشد ،كوتاه و حماسي است ،اگر داستان كوتاه باشد ،قصة مستند و ريالستيك يك زنداني است ،اگر شعر
باشد ،شعر متعهد و شعر مقاومت است .حبسية حماسي بشمار ميرود .اين ژانر ها ) ادبيات داخل زندان( در
هر قالب و شكلي كه ارائه شوند ،داراي ساختار ويژه مي باشند .نوشته اي كه با حس و درك داخل قفس
نگاشته مي شود ،نوعي از رياليسم تراژيك و ملموس است ..فضاي هول انگيزِ داخل زندان ،روان و انرژي
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كلمات را تعين مي كند ،كابرد كلمات و ساختار جمﻼت ،ويژه و عيني است .با طنز و كنايه همراه ست.
زنداني از حافظه و تخيل كار نمي گيرد ،بل ،كلمات از بستر مشاهدات ،تجربيات و غمهاي روزمره  ،بلند مي
شوند .مطالعة اشعار و ياداشت هاي داخل زندان نشان مي دهند كه زنداني با چه روحيه و مهارتي ،افكارش را
بر كاغذ مي آورده است .مقاﻻتي را كه من در زندان نوشته ام ،نشان مي دهند كه ذهن زنداني در چه فضا و
حالتي قرار مي داشته باشد .لحن تراژيك  ،حماسه و تعهد ،سمبول و استعاره ،كنايه و طنز ،مخفي كاري،
سانسور خودي  ...از ويژگيهاي ادبياتي است كه در درون زندان نوشته مي شوند .نوشته هاي زندان ،برهه اي
از تاريخ زندان را مستند مي سازد .و در تاريخ ادبيات زندان بنام ياداشت هاي زندان ياد ميگردند .ياداشت
هاي زندان) شعر و نثر( ،دقيق ،واقعگرا ،اصيل ،متعهد ...مي باشند.
نوشتن در بيرون از زندان هرقدر واقع گرا باشد ،در صف خاطره نويسي قرار مي گيرد .واينگونه خاطرات داراي
محاسن و نواقص منوط بخود نيز مي باشد .ذهن زنداني زخمي است و از همينرو چيز هايي در خاطرش مي
ماند و چيز هايي فراموش مي گردد .حالت روحي زنداني  ،سيال و پاشان مي باشد هر حالتي سبك نگارش
خود را توليد مي كند .خاطرات زندان به اتكاي حافظه و تخيل به ساختار مي رسند .حس و درك زنداني ،آن
نيرو و فضايي را ندارد كه در درون قفس داشته است ...بخصوص كه خاطرات زندان را بعد از دو يا سه دهه
بعد بنويسي .خاطرات زندان ،از بيرون به درون  ،ديدن است .از برج امروز  ،تپه هاي تاريك ديروز را تماشا
كردن است ....خاطره نويس ،تﻼش مي كند كه خاطرات خود را قسمي بنويسد كه واقعي جلوه كند ...چون
سالهاست كه از واقعيت دور شده است .حس و فكري كه زنداني در درون زندان دارد ،همان حس و فكري
نيست كه بعد از زندان داشته باشد .اكثريت زندانيان بعد از زندان  ،همان افرادي نيستند كه در دورة زندان
بوده اند .داراي فكر و احساس ديگري هستند .حاﻻكه خاطرات زندان را مينويسند ،در زير تأثير افكار و
احساسات امروزي خود مينويسند.
تا هنوز نديده ام ،شكنجه شونده اي را كه بعد از رهايي از زندان ،بﻼفاصله ،قلم گرفته باشد و خاطرات زندان
را نوشته باشد ....در زمانة حاكميت حزب دموكراتيك خلق ،زنداني كه از زندان رها مي شد يا به عسكري
سوق داده مي شد يا به خارج كشور ميرفت .در داخل كشور نمي توانست در كاغوش هاي عسكري در زير
سيطرة خاد ،خاطرات زندان را بنويسد و بخاطر خاطره نويسي اش دوباره به شكنجه گاه رياست عمومي
تحقيق در صدارت  ،رياست ششدرك و پلچرخي آورده شود .و زنداني فراري در پاكستان ،ايران  ،هند ،
آستراليا ،اروپا ،كانادا و امريكا ...در اثر دربدري هاي مهاجرت ،نتوانسته بزودي خاطرات زندانش را بنويسد...
اگر چنين مي بود ما از ميان هزاران هزار زنداني زنده مانده ،صد ها كتاب خاطرات زندان ،ميداشتيم ،كه
متأسفانه ،صد ها نه كه ده ها كتاب نيز نداريم.
خﻼصه اينكه زنداني بعد از زندان ،در زير هزار و يك مشكل جديد قرار مي گرفت و مجال نمي يافت كه
خاطراتش را بنويسد ....اگر نوشتن خاطرات زندان اينقدر آسان مي بود حاﻻ يك كتابخانه ،كتاب هايي زير نام
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خاطرات زندان مي داشتيم ...البته موضوع خاطرات زندان در همة فرهنگ ها و ملل ،همينگونه زار و پريشان
است ...من خودم اولين كتاب خاطرات زندان را در سال  2009به چاپ رساندم  .من در  1992از زندان رها
شدم و بعد از پانزده سال اولين جلد خاطراتم را نوشته و چاپ كردم ....برخي از زندانيان را مي شناسم كه بعد
از سي سال و بيست سال اقدام به خاطره نويسي زندان كرده اند ...خاطرات زندان نويسي ما نظر به مقدار
جناياتي كه در دورة خلقي و پرچمي در زندان ها صورت گرفته است ،بسيار كم و ضعيف است .يك دليلش
اين است كه زنداني ،داراي زخمهاي عميق روحي است و نمي تواند سرپوش را از روي تنور اين زخمها
بردارد...برخي از زندانيان ،از نوشتن مي ترسند و گمان مي كنند كه نوشتن ،زخمهاي شانرا تازه مي سازد.
حجم غمهاست كه بر شانه هاي زخمي زندانيان سنگيني مي كند.
زخمهاي رواني ،حب و بغض ،فقدان سند ،از بيرون تماشا كردن ،حس و درك امروزينه ،فراموشي ،بي
تفاوتي ....نكاتي هستند كه نوشتن خاطرات زندان را در مسير ويژه اي سوق مي دهند .حاﻻ كه قلم و كاغذ و
سانسور وجود ندارد ،زنداني آنقدر زخمي و سركوب شده است كه اكثريت آنان ،توان نوشتن را ازدست داده
اند صدها و حتي هزار ها زنداني در همين اروپا ،آستراليا و امريكا موجودند اما نمي توانند دست به قلم ببرند
و خاطرات شانرا بنويسند .در حالي كه نوشتن خاطرات  ،هم مسؤليت است ،هم تاريخ است و هم نوعي از
لوگوتراپي.
بسيار ضرور است كه روزي تمامي نوشته هاي زندان ) زندان هاي :اگسا ،كام ،خاد و واد( به هر شكلي كه
نوشته شده اند ،جمع آوري گردد .نامه هايي كه به پايواز ها نوشته شده ،اشعار ،حاشيه نويسي در كتاب ها،
عكس شهدا ،نوشته ها بروي تكة لباس ها ،نامه ها و گزارش هايي كه بوسيلة عساكر يا هر امكاني ،به بيرون
انتقال يافته ،جوابيه هاي زنداني در استعﻼم دوسيه .... ،دفاعيه ها  ...خاطرات زندان شامل دو دوره ميگردد:
خاطرات اگسا و كام
خاطرات خاد و واد
اگسا و كام
خلقي ها ،بعد از كودتا ،روز هشتم ثور ،بزودي سازمان هاي حزبي را به حيث دستگاه خونين تفتيش عقايد و
قتلگاه مردم ،فعال كردند و به حمله و دستگيري اقدام نمودند ...و به تعقيب آن سازمان جهنمي اگسا را ايجاد
كرده و بطور سيستماتيك ،به دستگيري ،شكنجه و اعدام پرداختند .اگسا آغاز گر وحشت ،دستگيري ،شكنجه
و اعدام است .ما اين دورة خونين را از روي لست كشته شدگان و خاطرات زندانيان مي شناسيم .در يكي از
خاطرات دورة خلقي مي خوانيم :
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" شب ها تعدادي از زندانيان را به كشتارگاه ها و عده اي را به شكنجه ميبردند .درست بعد از نيمة شب  ،به پشت
دروازه ها مي كوبيدند ،نام زندانياني را كه بايد با خود ببرند ،مي خواندند و هر زنداني با شنيدن نام خود از اتاق بيرون
ميشد و معلوم نبود به چه سرنوشتي مبتﻼيش مي سازند .يا زخمي و پاره پاره بازگشتش مي دادند و يا اعدامش مي
كردند .آناني كه ضعيف بوده ،تاب و توان شكنجه را نداشتند ،در همان لحظات اول تلف شده و به رحمت الهي مي
پيوستند ...ديدار و مﻼقات اقارب و وابستگان مجاز نبود...خانواده ها از زندگي و مرگ ما آگاهي نداشتند... .ما همه
فقط براي شكنجه ،ارعاب ،رنج بردن ،شﻼق خوردن ،شاك برقي ديدن ،دشنام شنيدن ،توهين و باﻻخره اعدام شدن
در چنگ و حصار خلقي هاي خون آشام دقايق و روز هاي پروسواسي را پشت سر مي گذاشتيم ...سه پسر كاكايم:
انجنير نظر محمد و دو برادر نوجوانش محمد انور و محمد اكبر كارمندان كود برق مزار شريف به تاريخ اول حمل
 1358در شهر مزار زنداني گرديدند ... .محمد صادق دلگيمشر محبس قصه كرد كه  ...در پايان ماه جوزاي سال
 1358ساعت  3بجة شب آن ها را با تعداد ديگري از هموطنان ما از محبس بيرون برده در دشت حيرتان به جوخة
آتش كلشنكوف بستند ...محمود جان و نعيم جان نيز كه ماما و پسر مامايم مادرم بودند هردو بدون محاكمه اعدام
شدند...شب  16اسد سال  1358به تعداد  32زنداني را به دشت حيرتان بردند و همه را اعدام نمودند ...شام سه
شنبه  19اسد سال  1358داخل صدارت شديم .قاتﻼن زمان ،شكنجه گران خو گرفته به آزار انسان) خلقيها( جلو
در اگسا رسيدند ....ساعت نو و نيم بجة شب بود ،از آنجا فرياد هايي از براي خدا ،ناله ها و ضجه هاي زندانيان به
آسمان بلند ميشد .رابر سيمدار) كيبل( و دانگ چوب بر فرق و اندام محبوس با بيرحمي زياد وارد مي گرديد كه با
طعنه زدن و دشنام نيز توأم بود .سيم هاي برق در انگشتان دست و پا ،نرمة گوش و جا هاي حساس بدن چون
خصيه هاي زندانيان وصل مي گرديد...ساعت يك شب فيرهاي تفنگچه از داخل اتاق هاي استنطاق زندانيان به گوش
مي رسيد ...بتاريخ  22اسد سال  1358ساعت  10قبل از ظهر ،هشت زنداني به نام هاي تورن سيف اﷲ ،جگتورن
محمد عثمان ،ساتنمن اسداﷲ ،مامور احمد رشاد ،محمد اكبر كارگر ،محمد كريم بازپرس ،و دو نفر ديگر كه يكي
معلم مكتب دهدادي و ديگري عضو بازپرسي وﻻيت بلخ بودند صدا زده شدند كه از اتاق ها بيرون بيايند و با زندانيان
داخل اتاق ها تماس نگيرند ...آنها عقب سرنوشت خود رفتند ...من آن هشت زنداني شهيد را براي سه روز در توقيف
اگسا مﻼقات نموده بودم و هم صحبت بودم...آن شهدا در طول زمان زنداني بودن شان از بس كه شكنجه شده بودند،
همة آنان وزن بدن خود را باخته ،استخواني ،ﻻغر و ﻻسو شده بودند .شهيد اسداﷲ ساتنمن پوليس حتي اخطار ديده
بود كه اگر با آنها همكاري نكند و تسليم نشود ،مورد تجاوز و لواطت قرار خواهد گرفت" ...
داكتر حبيب اﷲ انصاري ،خاطرات زندان  -پايداري در شكنج -
چاپ اول  1365پشاور ،چاپ دوم 1394 ،كابل  ،ص 43 ،22

در دورة خلقي ،صدارت ،مركز شكنجه و تحقيق بود .استنطاق در رياست عمومي اگسا ) د افغانستان د گتو
ساتونكي اداره( و كام )د كارگري امنيتي مؤسسه(  ،صورت ميگرفت .در اين كوره هاي آدمسوزي در دورة
اسداﷲ سروري ،اسداﷲ امين و عزيز اكبري ،زنداني را تا سرحد مرگ شكنجه مي كردند .خاطرات زيادي از
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زندانيان وجود دارند كه جنايت در اگسا و كام را برمﻼ مي سازند ...شواهد عيني گزارش مي دهند كه خود
سروري بدست خود ،چشم زنداني را نشتر ميزد و پوستش را از تنش جدا مي كرد :
" اسداﷲ سروري در داخل صدارت با يك پارچه ريسمان پاهايم و با پارچة ديگر دستهايم با يك جهان خشونت
بست .در اثنايي كه دست ها و پاهايم را ميبست ،صداي خرخر مانندي از وي به گوش ميرسيد كه ،اگر انسان متوجه
روي و نگاهش نميشد ،بيشتر شباهت به غرش حيواني داشت كه به جان شكارش افتاده باشد .ولي اگر به چشمانش
توجه ميشد ،آن غرش ها نوعي از قصور خواني بود كه اندازة غضب و نفرت اسداﷲ سروري را در مقابل من آشكار
ميساخت .در فكر ان بودم كه با دست هاي بسته ،چطور سر و روي ،مخصوصاً بيني شكستة خود را از حمﻼت اين
وحشي محافظه خواهم توانست .او كه در مقابلم مانند پلنگي كه در چند قدمي شكارش توقف و براي آخرين جست
باﻻي شكارش آمادگي ميگيرد ،ايستاده و تند به من مينگريست ،به يكبارگي خم شده و از دوپايم گرفت و به شدت
مرا از كوچ به پائين كشانيد .با دست هاي بسته نتوانستم از شدت تصادم وجودم با سنگفرش اتاق جلوگيري كنم و در
نتيجه فقره اي از ستون فقرات شديداً صدمه ديد ،كه تا امروز ،درد هاي آزار دهنده اي در ستون فقرات احساس
مينمايم .من ديگر بيني شكسته و خونچكان را فراموش كرده بودم .. .اسداﷲ سروري باز هم بانگ زد كه تيلفون را
بياوريد .با لگد هايش به جانم افتاده بود با دست و پاي بسته از اصابت لگد هاي وي به قسمت هاي حساس بدن
جلوگيري كرده نميتوانستم اما با آن هم تقﻼ داشتم تا اقﻼً روي و بيني شكسته خود را از لگد هاي بيرحمانه وي
محفوظ دارم او واقعاً وحشت و بربريتش را به وضاحت برايم نشان مي داد...اسداﷲ سروري چون شتري به زمين زانو
زد و تا سيم هاي به گفتة خودش تيلفون را در پاهاي من ببندد .او مرا در حالت بي دست و پايي ،بي دست و پا تر
ساخته بود .اسداﷲ سروري كه خشم و غضبش لحظه به لحظه بيشتر ميشد ،چون خرس هاي وحشي حمله نموده و
با دو چنگالش گلويم را گرفت و با دو شصتش  ،بروي مجراي تنفسي ،طوري به فشردن پرداخت كه تنفسم تدريجاً
مشكل و مشكل تر گردد .او با اين كارش تلخي عذاب جان كندن را به من ميچشاند .من با دست و پاي بسته بروي
زمين افتاده و اسداﷲ سروري به روي سينه ام نشسته بيرحمانه به فشردن گلويم ميپرداخت به مرور زمانيكه او به
فشردن گلويم ادامه ميداد فضاي اتاق در نظرم تاريك و تاريكتر و چهرة اسداﷲ سروري مغشوش و مغشوشتر و بيشتر
هولناك تر ميگشت .وجودم رو به كرختي ميرفت .نه ديگر قادر به حركت بودم و نه ارادة تقﻼيي داشتم ...تيلفون
اسداﷲ سروري آله اي بود كه برق را در وجود جريان داده و از شدت درد ،فرياد و فغان را بلند ميساخت و اسداﷲ
سروري از آن لذت ميبرد ...اسداﷲ سروري روي شكم من باﻻ شده و به لگد كردن پرداخت .اين كه چطور توانستم
وزن ديو آساي اين وحشي را روي شكم تحمل كنم خود هم نميدانم .وقتي از رقص شيطاني اش روي شكم فارغ
گرديد ،پاهايش را طوري باﻻي زانوانم قرار داد تا قبض آنها هنگام جريان برق جلوگير ي نمايد .به شخص جديدالورود
هدايت داد تا دستة تيلفون را به چرخ آورد .شدت درد به اندازه اي بود كه خود داري از فرياد و فغان را ناممكن
ميساخت .اما ديري نگذشت كه فرياد و فغانم فرو نشست و ديگر صدايي از من بلند نشد .جﻼدانم به اين فكر افتاده
بودند كه من از خود رفته ام و يا جان به حق تسليم نموده ام...چشم گشودم ديدم معاون اسداﷲ سروري در كوچ لم
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داده و وقتاً فوقتاً دستة تيلفون را خفيفاً ميچرخاند .بيش از ده پانزده دقيقه اي از استراحتم نگذشته بود كه هردو
جﻼد يك بار ديگر به جان من افتادند ...اسداﷲ سروري با خشونت پرسيد:
با وليد حقوقي چه پﻼني را طرح نموده بوديد؟ جريان را بدون كم و كاست تا آخر بنويس  ...من واقعاً وليد حقوقي را
نميشناختم و با وي معرفتي نداشتم تنها نظر به شهرت وي در زمان شاهي با نامش از طريق راديو و اخبار آشنايي
پيدا كرده بودم ...سلسلة شوك هاي برقي دوباره آغاز يافت و يك بار ديگر رقص شياطين به دور من برپا شد"...
پروفسور داكتر محمد عثمان هاشمي
فرار از كام مرگ ) خاطرات زندان( چاپ دوم،كابل  1394ص 122 –119

خلقي ها طي ديكتاتوري خونبار هجده ماهة خويش ،محكمه و سارنوالي نداشتند ،بعد از استنطاق با كوبيدن
تاپه هاي ايدئولوژيك ،سياسي ،مذهبي ،طبقاتي ،قومي و فرهنگي ...،اگر زنداني بعد از شكنجه هاي دوامدار
زنده ميماند ،به اعدام سوق مي دادند ...خشونت و بي پروايي اين دوره را نمي توان با هيچ دوره اي مقايسه
كرد .خلقي ها در هشتم ثور يعني يك روز بعد از كودتا ،به گير و گرفت آغاز كردند .هر خلقي )مانند دورة
طالبان كه هر طالب حق داشت هر كس را به هر دليلي كه دلش ميخواست زنداني كند( دركابل و وﻻيات،
دست بكار شد و زندان ها را لبالب از آدم نمودند.
از آرشيف مكاتيب :
اسداﷲ سروري در يك مكتوب به قتل  ٣٥٠زنداني هدايت ميدهد :
بجواب شفر  ١٢٢تاريخي ليل  ٢٢حمل  ١٣٥٨شما
اشخاص مذكور بصورت بسيار مخفي در همانجا محو شوند پيروز باشيد
اسداﷲ سروري
رئيس عمومي اگسا
هدايت به محمد خان والي بغﻼن
اشخاص شفر  ١٢٧مورخ  ٢٣حل ١٣٥٨
خير محمد ولد محمد رفيق ساكن دري لندر را دستگير و محو نموده و خانه اش را حريق نمائيد .پيروز باشيد
اسداﷲ سروري
رئيس عمومي اگسا

مكاتيبي كه از اگسا با قيمانده است ،بسادگي نشان مي دهند كه رژيم خودكامة خلقي ،بدون كوچكترين
عذاب وجدان  ،به محو فزيكي افراد اقدام ورزيده اند .نه تنها اشخاص را با بيرحمي تمام ،در تاريكي ها محو
مي ساختند بلكه خانه هاي شانرا يا مصادره يا حريق مي كردند.
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دورة خلقي ها  ،زنداني زياد زجر نمي كشيد ،سرنوشت زنداني بعد از تحقيقات ابتدايي ،به سادگي در تاريكي
هاي شب ،تعين مي گرديد .از خاطراتي كه زندانيان در دورة اگسا و كام نوشته اند ،بر مي آيد كه چه
خشونتي در دهليز هاي اگسا و كام  ،در كابل و وﻻيات ،جاري بوده است .در اين دوره به جز مشاورين روسي
 ،كارمندان سفارت شوروي و افسران كا جي بي ،هيچ نهاد بين المللي ديگري ،مثل كميتة بين المللي صليب
سرخ )تأسيس 1863ژنو( يا عفو بين الملل )تأسيس  1961لندن( كه بخاطر مبارزه با شكنجه در سال
 1977جايزة نوبل را گرفته ،حق داخل شدن به قلمرو اگسا و كام را نداشتند .خلقي ها زندانيان را بزودي
تاپة ايدئولوژيك ميزدند و بعد از شكنجه بسوي تيرباران مي بردند.
ضد انقﻼب ،اخواني ،مائوئيست ،شعله يي ،شاه طلب  ،ناسيوناليست،سكتاريست ،سرمايدار  ،فئودل ،خمينست،
مساوات ،اشرار  ...از اتهامات برمي آيد كه خلقي ها ظاهراً مخالفين خود را به حيث دشمنان سياسي ،
ايدئولوژيك و طبقاتي  ،نيست و نابود مي كردند.
در دورة خلقي و پرچمي از عين تاپه ها و نام گذاري ها استفاده مي گرديد .باند ،اشرار ،دهشت افگن ،قطاع
الطريق ،خائن ،مزدور ،جنايتكار ،ضد انقﻼب ...،به سازمان ها و گروههاي سياسي ،باند و به اعضاي شان اشرار
و ضدانقﻼب مي گفتند و حكايت هاي زيادي از اتاق هاي استنطاق وجود دارد كه توده هاي خود انگيخته و
بي سواد زنداني ،وقتي به پرسش اولية مستنطق خاد در مورد باند ،مواجه مي شدند ،نميدانستند كه باند
چيست؟ مرداني كه از دامنه هاي كوهساران و دهكده هاي دور دست دستگير شده بودند ،اولين بار بوده كه
كابل را ميديده  ،آنهم در شكنجه گاه ،گوش شان با اين واژه و ده ها اصطﻼح ديگر ،بيگانگي مي كرد و در
زير شكنجه ها  ،حيران ميماندند كه دربارة باند چه جواب بدهند ،فكر مي كردند كه اگر باند را تأئيد كني
اعدام مي شوي  ،چون اولين بار بوده كه با اين كلمه رو برو مي شده اند .
عوام الناس معناي واژة اشرار را نمي دانستند .نمي فهميدند كه اشرار جمع واژة شرير است .و نميدانستند
كه اين كلمه از ترجمة واژة باسمج روسي به ادبيات دولتي رخنه كرده است .برخي از زندانيان روستايي فكر
مي كردند كه اشرار يعني مجاهد و مسلمان .براستي كه كلمه ،داراي قدرت بي پهناست .گاهي يك كلمه مي
تواند طوفان به پا كند .زنداني بيسواد گمان مي كرد كه اشرار نام دوم مجاهدين است و به همين خاطر از
واژة اشرار نمي هراسيد و از آن با لبخند استقبال مي كرد .داستاني را از يك زنداني در بارة كلمة " باند " از
زبان خودش شنيده ام :
مستنطق خاد :
بنويس كه عضو كدام باند هستي
زنداني بيسواد :
50

ديقانكار استم نمشته نميتانم
مستنطق :
احمق ِ بي شعور  ،سواد كه نداري چرا عليه ما و شوروي مي جنگي بزبان خو گفته ميتاني
بگو كه عضو كدام باند هستي ؟
زنداني :
د كدام بانك نيستم مه بيسوات استم !
خاديست :
خوده به لودگي نزن بگو د كدام باند هستي؟ تفنگ گرفته ميتاني اما باند مربوطه ره نميفامي ؟
ديقانكار :
گفتم كه د بانك نيستم دروغ نميگم كه گردنم بسته ميشه ديقانكار استم !
شكنجه گر :
د كدام باند اشرار هستي ؟
زنداني :
اشرار استم اما د بانك نيستم
خاديست بعد از قهقة طوﻻني:
احمق ،بگي در استعﻼم شصت بان
زنداني:
چه نمشته كدي ؟
خاديست:
نوشته كديم كه تو عضو باند اشرار هستي
زنداني:
بانك نيستم مگم اشرار استم

دكجا شصت بانم

مستنطق :
خنده و تمسخر
اينجه
اسﻼم الدين
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پلچرخي
و كميتة بين المللي صليب سرخ
International Committee of the Red Cross

زندان پلچرخي ،بعد از آغاز خروج قواي شوروي در ماه مي  ،1988دچار تحول شد .مامورين كميتة صليب
سرخ بين المللي اجازة ورود به زندان پلچرخي را يافتند و اين كميتة بين المللي تمامي زندانيان سياسي را
يك به يك ،روياروي مﻼقات كرد و براي شان كارت راجستريشن توزيع نمود .حتا زندانياني كه هنوز بي
سرنوشت يا منتظر اعدام بودند ،بوسيلة كميته ،شناسايي شد و حبس شدگان ،درج لست راجستريشن
گرديدند .البته مطابق شواهد عيني و راجستريشن صليب سرخ ،مي توان گفت كه از  1988تا سقوط رژيم در
اپريل  ،1992دستگيري ،اعدام و شكنجه  ،كماكان وجود داشته است ،و رژيم دستنشانده نه تنها از سركوب و
شكنجه امتناع نكرده بلكه براي بقاي خود از هرنوع امكانات و ميكانيزم هاي سركوب و خشونت ،استفاده
كرده است.
با آمدن كميتة صليب سرخ  ،وضعيت معيشتي زندانيان به خاطر امداد مواد غذايي و پوشاكه ،بهتر شد.
زندانبانان بخصوص كارمندان شعبات سياسي و خاد ،ميترسيدند كه زندانيان در مورد اعدام و شكنجه به
صليب سرخ شكايت نكنند .اما زندانيان سياسي در جريان راجستريشن ،بطور فردي و مستقيم در مورد نوع
اتهام ،شكنجه ،اعدام ،پوليگون و جنايات سيستماتيك حزب دموكراتيك خلق...،بطور مستند و به حيث
شاهدان عيني مصاحبه كرده اند و تمامي جنايت هاي اتفاق افتيده در جريان تحقيق ،شب هاي اعدام و
زندان را بطور مستند تشريح نموده اند .در اين زمان ،زندان پلچرخي ) بﻼك اول ،بﻼك دو ،بﻼك سه ،بﻼك
پنج ،بﻼك شش ،بﻼك هفت و بﻼك چهار ( مملو از زنداني بود.
من در  21.11.1988كارت راجستريشن  ICRCرا با شمارة  AFK- 012172در بﻼك پنجم زندان
پلچرخي بدست آوردم .من با همين شماره در لست كميتة صليب ،به حيث زنداني سياسي شناخته شدم .در
كارت صليب سرخ ،زنداني سياسي ضبط گرديد و در پارچة ابﻼغ محكمة اختصاصي و انقﻼبي ،ضد انقﻼب و
قطاع الطريق .محكمة اختصاصي انقﻼبي كه يك محكمة ايدئولوژيك حزب دموكراتيك خلق بود ،هزاران هزار
زنداني سياسي را با كاربرد جنايي ترين كلمات ،تعين جرم مي كرد.
حضور صليب سرخ در زندان پلچرخي ،كه هر از گاهي به بﻼك ها سر ميزدند ،به لحاظ رواني نيز ،غنيمت
بزرگي پنداشته مي شد .جﻼدان خاد و قومنداني ،با مامورين صليب سرخ با چاپلوسي و اظهار بيگناهي
برخورد مي كردند ...زندانيان از چور و چپاول زندانبانان شكايت مي كردند .زندانبانان از اعاشه و ادوية
زندانيان سؤاستفاده مي كردند ...اعاشة بيش از بيست هزار زنداني در پلچرخي ،به مصارف گزاف مالي ضرورت
داشت ،و زندانبانان از باﻻ تا پائين ) رياست محبوسين وزارت داخله ،قومنداني پلچرخي ،خاد پلچرخي ...و
رياست محبوسين وزارت امنيت دولتي...مشاورين( درين غارتگري سهم مساوي داشته اند .بدترين نوع قروانه
52

و نان سيلو را براي زندانيان تهيه ميكردند .ادويه و تداوي وجود نداشت همه چيز از شفاخانه زندان چپاول
مي شد .مواد غذايي و صحي پيش از آنكه به پلچرخي برسند به جيب هاي مسؤلين مستقر مي گرديد.
با ورود صليب سرخ ،طي اين سه سال و اندي ،زندانيان خوشحال بودند كه ﻻاقل اين كميتة بين المللي به
زندان مي آيد .از سال  1980تا  1988مدت هشت سال ،به استثناي فليكس آرماكورا نمايندة كمسيون حقوق
بشر سازمان ملل ،كدام هيأت بي طرف ديگر به زندان نيامده است .فليكس آرماكورا همان شخصي است كه
لست  5000قرباني را از جنرال فاروق يعقوبي وزير امنيت دولتي ،گرفته كه بعدها در هالند افشا گرديد.
قربانياني كه در دورة تره كي و امين به قتل رسيده اند.
سليم سرخ
با اخذ كارت صليب سرخ } برخي از همزنجير هاي مكتب نخوانده آنرا سليم سرخ ميناميدند همانگونه كه
باند را بانك مي گفتند{ بقول اين زندانيان صبور و سرفراز ،سليم سرخ سر از سال  1989تا سقوط رژيم
پرچمي ،بطور ادواري با موتر هاي ﻻري پر از مواد غذايي و پوشاكة زمستاني) جراب ،جاكت ،پتو  (...به بﻼك
هاي زندان پلچرخي} بﻼك  :اول ،دو ،سه  ،پنج  ،شش  ،هفت و بﻼك چهار { مي آمدند و با توزيع مواد،
كه در آن وضعيت اسفناك غنيمت بزرگي پنداشته مي شد،گلهاي انتظار و لبخند را بر لبان زندانيان مي
روياندند ....همينكه كارمندان صليب سرخ به زندان مي آمدند ،گمان بي سرنوشت ها اين بود كه جﻼدان رژيم
شايد بخاطر حضور صليب سرخ ،دست به اعدام و شكنجه نزنند ،اما تا جايي كه به زندانيان معلوم است ،تا
آخرين روز ها نيز  ،اين تبهكاران ،دست از اعدام بر نداشته اند ...رژيم توتاليتر ،به مدد اعدام ،تبليغات و
ارعاب ،به دوام خويش مي افزود.
شما اي رهروان راه فردا
كه اهريمن شما را غرق خون كرد
سحر از خاك و خون تان درخشيد
حصار ظلمت شب را نگون كرد
فاروق فاراني
پلچرخي ١٣٦٥
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فصل سوم

مقاﻻت زندان
چهار مقاله
مقاﻻت زندان ،چندين مقاله اي است كه در زندان نوشته ام .و اما آنچه از آن ميراث به من رسيده است ،فقط
چهار مقاله است .چهار مقاله اي كه من در سالهاي واپسين حبسم )از اگست 1991تا مارچ  (1992در داخل
قفس هاي پلچرخي نوشته ام و در همان زمان در جريدة ميهن به چاپ
رسيده اند .سالهايي كه امپراطوري شوروي در كودتا ها و پرستريكا و
گﻼسنوست  ،از درون مي پاشيد .و دولت دست نشاندة كابل ،هر نوع حمايت
بيروني را ازدست داده و در رفيق كشي و شاخ جنگي دروني قرار گرفته بود.
گروموف كه خودش با سرخميده از پل حيرتان گريخته بود ،نمي توانست به
تعبير خودش ،سران خائن و جاني حزب دموكراتيك خلق را با خود به
ندامتگاه سايبريا ببرد .نجيب با خاد و وادش  ،يتيم و بي كس مانده بود ...فرار
نجيب با بكس هاي پول و تطبيق خودكشي بر جنرال فاروق يعقوبي و معاونش جنرال باقي ،اوجِ درماندگي
رژيم فروريخته را به اثبات مي رساند.
سال  ، 1991پلچرخي و زندانبانان آن  ،كرشمه و تكبر اسبق را نداشتند .من نيز ،مقاﻻتم را در همين سال
در زندان پلچرخي نوشتم ،اما باورم نمي شد كه روزي اين مقاﻻت را بدست مي آورم و بنام مقاﻻت زندان
منتشر مي نمايم ...از دير زمان در صدد بودم تا به نوشته هاي درون زندانم كه شامل چند تا شعر  ،چند
ياداشت ،يكي دو تا داستان كوتاه  ،چند تا مقاله و نقد ادبي و نقد فيلم بود ،دست پيدا كنم ولي ،مي دانستم
كه دربدري ها و كوچ كشي ها ،زير و زبر شدن مملكت طي اين چند دهه ،دست نوشته هاي زيادي را ،
منجمله ياداشت هاي زندان مرا برباد داده است .سرانجام از جملة همة نوشته هايم ،چهار مقالة نوشته شده
در زندان پلچرخي ،از طريق ماهنامة "ميهن" كه در آنزمان در كابل در مراحل جان كني رژيم ،به حيث
نشرية آزاد  ،منتشر مي شد ،كلكسيون  pdfآن )  3شماره ( از بركت عصر ديجيتال ،بدستم رسيد .مجموعة
جريدة ميهن ،همين سي و هست شماره است كه در سال هاي پسين دركابل ،در كنار ساير جرايد به چاپ
مي رسيده است....
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اين مقاﻻت ،يادگار ادبيات زندان ،يا بكﻼم دگر يادگار ايام جواني ،بعد از بيست و شش سال گمگشتگي،
دوباره بروي كاغذ مي آيند .در همين سال بود كه شش مقاله و چند شعر را از زندان پلچرخي به بيرون
فرستادم ،كه چهار مقالة آن از ماه اسد تا حوت ) ١٣٧٠از اگست  1991تا مارچ  (1992در نشرية "ميهن" در
كابل به چاپ رسيدند.
اين مقاﻻت از چند جهت براي من قابل اهميت اند  :اول اينكه اين مقاﻻت بطور بالفعل در قفس زندان نوشته
شده و يادگار اصيل زندان پلچرخي شمرده مي شوند ،و ادبيات واقعي زندان هستند .دوم اينكه از روي اين
نوشته ها مي توان ،ذهن و احساس نويسنده و زنداني را مورد بررسي قرار داد .و سوم  :دوره هاي پسين
ديكتاتوري وحشت را در زندان و بيرون از زندان مطالعه كرد ...هشت ماه پيش از سقوط رژيم خودكامة
نجيب ،مؤفق شدم تا مقاﻻتم را از پنجره به بيرون بفرستم .عسكر و افسر رژيم در فكر فرار و سر به چت
كردن ،بودند .ظاهراً با زندانيان از موضع دشمني ) اشرار و ضد انقﻼب ( برخورد نمي كردند .حتا برخي از
عسكر ها و افسر ها ظاهراً با قلم و كتاب زندانيان ،مشكلي نداشتند .شعبة خاد نيز دگر نمي توانست در ذهن
خود طناب دار ببافد ...مقاﻻت را در كاغذ هاي قابل دسترس) حاشية كتاب ،مجﻼت ،جرايد ،پوست كارتن،
ورق قطعي سگرت  ،كتابچه هاي مخفي (...مي نوشتم و بطرق مختلفه به بيرون مي فرستادم ...نا گفته نماند
كه در ماه هاي اخير سقوط رژيم ) زمستان سال  (١٣٧٠اعتصابات عمومي آغاز گشته بود ،زندانيان حاضر
نبودند كه به فرمان زندانبانان،گوش بدهند .در
واقع زندانبانان نيز ،برچه هاي روسي را بر زمينِ
ننگ انداخته بودند ...در جون  1991براي
اولين بار ،دو تا جريده ،شمارة بيست و نهم
جريدة ميهن ،و جريدة آزادي ،در زندان ،بدستم
رسيدند ،در صفحة اول ماهنامة ميهن ،عكس
شهيد عبدالمجيد كلكاني قرار گرفته بود.
تا آنوقت ،هيچ جريده و مجله اي در زندان
رسماً اجازه نبود .حتا جرايد و مجﻼت دولتي را
نيز به دسترس نداشتيم .كتاب هاي ادبي،
تاريخي ،ديني و مسلكي بعد از كنترول خاد ،به
مشكل از طريق پايواز به زنداني مي رسيد.
بعد از ديدن اين عكس  ،مطالعة مقالة علي كوهستاني و خوانش ساير مطالب و اخبار مملكت ...گمان كردم
كه فروپاشي حاكميت پرچمي در راه است .زنداني هميشه به رهايي خويش مي انديشد .تعجب نكردم كه
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چگونه ممكن است در جريده اي كه در مطبعة كابل در زير سيطرة رژيم دستنشانده ،به چاپ رسيده ،چنين
عكس و مقاله اي را در صفحة اول خود داشته باشد؟
عبدالمجيد كلكاني
عبدالكجيد كلكاني شخصيتي كه قبل از اعدام ،از سال ها به اين طرف در سينة مردم به قهرمان افسانوي
تبديل گشته بود .رهبرسازمان آزاديبخش مردم افغانستان و
رهبر جبهة متحد ملي در برابر تجاوز شوروي ،در هشتم حوت
 1358بخاطر يك جلسه پيرامون جبهة متحد ملي ،يكجا با اﷲ
محمد عزيز )از قرية آقسراي كلكان برادر شاه محمد پردل(
اين يار مقاوم و اعدامي ،به خانة ميرفاروق به مكرويان سابقه
رفته بود ،و پيش از مﻼقات با محمود فاراني ،در حوالي ظهر،
از طرف رژيم مزدور شوروي ،دستگير مي گردد.
حاجي سخي مدير خاد و ساير خاديست ها و مسؤلين حزبي ،مجيد كلكاني را )با اﷲ محمد و ميرفاروق( بعد
از توقف كوتاه در دفتر حزبي مكرويان ،به صدارت انتقال مي دهند .از هشتم حوت تا شب  18جوزا در اتاق
شماره  10كوته قلفي صدارت زنداني ميماند .زندانبانان اين كوته قلفي هاي ده اتاقه ،روسها بودند و با
مديريت كي جي بي ،پاسباني مي شد .تحقيقات مجيد توأم با شكنجه هاي غير قابل تصور انجام مي گرفت.
مي خواستند با استعمال همة اشكال شكنجه ،قهرمان افسانوي را به اعتراف يا همكاري وادار نمايند ...كي
جي بي و خاد ،نتوانستند از مجيد كلكاني درين صد روز ،يك حرف در جهت منافع خود ،بيرون بكشند .بر
عكس ،مجيد كلكاني با تمام غرور و سرفرازي از موضع برحق مردم دفاع مي كرد و از قيام سوم حوت و ساير
قيام هاي خود انگيخته و رهبري شده ،به طرز آشكار و دليرانه اي حمايت مي نمود .صد روز مقاومت در
زندان ،بخش دوم افسانوي بودن قهرمان را به اثبات رساند.
رژيم دستنشانده و شوروي تصميم ميگيرند كه عبدالمجيد كلكاني را اعدام نمايند .تلويزيون مزدور پرچمي ها
روز يكشنبه ،ساعت هشت شب در هجدهم جوزاي  1359خبر اعدام قهرمان افسانوي افغانستان را پخش مي
كند .اين خبر بزودي جهاني مي شود ،برخي از راديو هاي جهاني ،مجيد را به چگوارا و رابين هود قهرمان
قرون وسطاي اروپا تشبيه كردند ...و فرداي آن ،روز دوشنبه تاريخ  19جوزا خبر اعدام عبدالمجيد كلكاني در
روزنامة بدنام حقيقت انقﻼب ثور بزبان پشتو ،نشر مي شود ...اولين مدير مسؤل اين روزنامة حزبي ،اسداﷲ
كشتمند است و دومين مدير مسؤل صديق رهپو و سومين و طوﻻني ترين مدير مسؤل ،محمود بريالي.
حقيقت انقﻼب ثور ارگان مركزي حزب دموكراتيك خلق بود كه براي رژيم دستنشانده و دفاع از شوروي،
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تبليغات مي كرد .تلويزيون ،راديو و روزنامة حقيقت انقﻼب ثور ،ارگان هاي تبليغاتي رژيم مزدور را تشكيل
ميدادند .با پخش و نشر خبر اعدام عبدالمجيد كلكاني ،مردم در سوگ نشست.
تاريخ ،از يخن جنايتكاران محكم ميگيرد كه چگونه اين شخصيت حماسي و خوشنام ملي را تيرباران كرديد و
خبر مرگ آنرا با اين عناوين و جمﻼت،در
تلويزيون دولتي و جريده حزبي ،پخش
كرديد ...حقيت انقﻼب ثور ،در واقع ادامة
جريدة "دثور انقﻼب" است كه بعد از
كودتاي ثور ارگان نشراتي حزب و دولت
خلقي بود .در آغاز مدير مسؤل دثور انقﻼب،
علي گل پيوند بود و بعداً محمد عيان
عيان ....پرچمي ها اولين شمارة حقيقت
انقﻼب ثور را در  11جدي  1358به افتخار
اشغال كشور ،انتشار دادند و در اين شماره از
اشغال كشور و شوروي به دفاع پرداختند....
جرايدي كه تا پلچرخي ميرسدند همه را با
عﻼقمندي مطالعه مي كردم .اخباري كه در
تلويزيون پيدا نمي شد ،در درون جرايد پيدا مي شد.
در سال ١٣٧٠ما زندانيان حس مي كرديم كه فضا فضاي شكست و سقوط رژيم خودكامه است .وﻻيات هر
كدام پيهم از چنگ دولت خارج مي شوند .جناح هاي حزبي ،حزب را به قلعة جنگي تبديل كرده اند .هر
كدام مبتني بر ارتباطات قومي ،به تنظيمها ،بيعت كرده و هريك ،حق ارشديت و پاچايي را در بدل يك
پاسپورت و زنداني نشدن ،امضاء مي كنند ...غُر و فشِ سران پرچمي از تلويزيون گم شده و جاي آنرا تضرع،
تذوير ،پروسة صلح بينن سيوان و اغوايي بنام مصالحة ملي گرفته است .معلوم است كه نجيب ،مصالحه را از
ناعﻼجي ،اعﻼم كرده بود .نجيب با استاد خود ببرك جور آمده نمي توانست ،چه رسد به اينكه با مجاهدين،
دولت مشترك بسازد ...رفيق كشي خلقي پرچمي در تاريخ كمتر اتفاق افتيده است .خلقي خلقي را به قتل
ميرساند و پرچمي پرچمي را .امين تره كي را مي كُشد و نجيب ،كارمل را ...
من با استفاده از چنين وضعيتي ،به نوشتن آغاز كردم .مقاﻻتي نوشتم كه در جرايد بالنسبه مستقل ،به چاپ
برسد .اولين مقاله را نوشتم و به بيرون فرستادم و در جريدة ميهن چاپ شد و جريده را نيز برايم انتقال دادند
به دنبال آن مقاﻻت ديگري را نوشتم و به بيرون فرستادم و سه مقالة ديگر نيز به چاپ رسيدند ...با آنكه
عسكر و افسر زندان ،در اضطراب و درماندگي بسر مي بردند اما باز هم احتياط مي كردم كه حزبي ها و
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خاديست ها ،كه معتاد به شكنجه و كشتار گشته اند ،بخاطر نوشتن مقاﻻت ،آخرين خنجر باقيمانده را از
پشت سر ،بر قلبم فرو نبرند...
تا جايي كه بياد دارم ،از اگست  1991تا اوايل اپريل ) 1992تا شكستن دروازه هاي پوﻻدين پلچرخي( هفت
نوشته را از پلچرخي به بيرون فرستاده ام ،يا شايد بيشتر از آن .از آن ميان ،چهار مقالة آن به چاپ رسيده و
سه نوشته )قسمت دوم شعر در ائينة زنجير ،نقد فيلم هندي انكور و داستان كوتاه كاكا عثمان( به نشر
نرسيدند .فيلم انكور ،از ساخته هاي شام بنيگال ،يكي از فيلم هايي در قلمرو هنر متعهد است كه نقد آنرا
پيش از نقد سريال دكوندي زوي نوشته بودم .و نوشتة دومي ،داستان كاكا عثمان ،پيرمردي فقيري كه به
جرم هيچ ،زنداني شده است ...اما دستگاه نجيب در آخر اپريل سقوط كرد و با سقوط رژيم جرايد نيز دود
شدند و به هوا رفتند  ،قسمت دوم شعر در آئينة زنجير ،نقد فيلم انكور و داستان كاكا عثمان نيز به زير
انتقاد جوندة موشها رفت.
مقاﻻت نوشته شده در زندان:
 .1نقد مقالة جناب كهنة روشنفكر
 .2سكوت طويل و ديباچة استبداد
 .3نقدي بر سريال فيلم دكوندي زوي
 .4شعر در ائينة زنجير قسمت اول
 .5شعر در آئينة زنجير قسمت دو
 .6نقد فيلم انكور
 .7داستان كوتاه كاكا عثمان

مقاﻻت همگي در حوزة نقد ادبي و سياسي نوشته شده اند .مقالة اول ،در حوزة نقد ادبي است و مقالة دوم در
قلمرو نقد سياسي قرار مي گيرد .مقالة سوم نقد فيلم است و مقالة چهارم نقد و بررسي شعر متعهد و
مقاومتي كه در درون زندان به ساختار ميرسد .قصد داشتم كه در مورد شعر زندان  ،سلسله اي از مقاﻻت را
بنويسم.

شعر و نثر
هردو محصول زندانست .بيرون كشيدن شعر از زندان آسانتر از انتقال ياداشت هاي منثور است .يك قطعه
شعر را مي شد كه به حافظه سپرد اما يك مقاله يا يك توته ياداشت يا يك داستان كوتاه را نمي شد كه در
بانك ذهن ذخيره كرد .شاعران توانسته اند از طرق مختلفه ،قطعاتي از اشعار شانرا به بيرون انتقال بدهند.
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شعر ،به دليل استعاري و كوتاه بودن ،نسبت به نثر ،كمتر ضربت پذير بوده است .اشعاري وجود دارند كه در
زندان هاي رژيم كودتا توليد شده و فعلن در دسترس قرار دارند .منتقدين ادبي و مؤرخين موضوعات زندان
مي توانند از روي اين اشعار ،صداي زنداني و فضاي زندان را مورد مطالعة روانشناسي ،انسان شناسي ،ادبي...
قرار بدهند.
شعر نسبت به نثر يك خوبي دگر هم داشت .اگر يك شعر در اثر تﻼشي خاد ،گير مي آمد ،جزاي آن كمتر
بود چون اشعار با تشبيه ،استعاره و پيچيدگي ها آراسته مي باشد ،و خاديست ها و افسران قومنداني اكثريت
شان سواد كافي نداشتند كه از اشعار چيزي به حيث سند جرمي بيرون بكشند ...اما نثر ،براي زنداني مشكل
ساز مي شد .چون يك قطعه نثر ،هر قدر ادبي و تخيلي نوشته شود باز هم با يك بار خواندن ،قابل فهم و
تفسير مي باشد ،از اينرو ،اديبان و صاحبان ذوق ،به شعر سرودن پناه مي بردند و نمي خواستند تا براي خود
ماجرا و جنجال اضافي بيافرينند.
حبسيات يا حبسيه سرايي ،در تاريخ ادبيات ما و جهان سابقة طوﻻني دارد .اشعار فراواني وجود دارد كه در
زندان ها سروده شده اند .حجم شعر نسبت به نثر ،در تمامي فرهنگ ها بيشتر است و در فرهنگ ما كه
فرهنگ شعر است ،طي هزار و اندي سال ،حبسيه سرايي ،حجم عظيمي را احتوا كرده است  .حبسيه ،يك
ژانر ادبي است.
سال  1991شرايط براي نگاشتن ،نگهداري و انتقال آن به بيرون ،فراهم گرديد .اگر اين مقاﻻت در آنزمان در
نشريه اي چاپ نمي شد ،با سرگرداني ها و كوچ كشي هايي كه ما بدان درگير بوده ايم ،شايد مانند صدها
ياداشت و نوشته ،صد ها شعر و قصه ،حاﻻ در دسترسم نمي بود .چه كسي به جز خاد زندان ،ميداند كه به
چه ميزاني ،اشعار و ياداشت هاي بسيار مهم زندانيان را  ،خاديست ها بعد از بدست آوردن به كجا ارسال
داشته اند ؟
معضلة نگهداري
در زندان پلچرخي ،به همان اندازه اي كه نوشتن و سرودن دشواري داشت به همان ميزان ،نگهداري آن
معضله آفرين بود .خوان اول ،نوشتن را دربر ميگرفت ،اما شش خوان ديگر مربوط مي شد به نگهداري و
انتقال آن به بيرون .هر زنداني كم يا زياد با اين معضﻼت مواجه بوده است و تجربة تلخي از اين موضوع
داشته است .مطالعة خاطرات زندان زندانيان ،نشان ميدهند كه زنداني بعد از نوشتن به معضلة نگهداري و پت
كردن آن مواجه بوده است .زندانياني كه با نوشتن ،سرودن و ياداشت نويسي سرو كار داشتند ،تﻼش مي
كردند تا براي نوشته هاي خود جاسازي هاي احتمالي را مدنظر داشته باشند.
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ولي در زندان ،كه دو متر جاي متعلق به هر زنداني است ،جاسازي كردن و پنهانكاري ،كار آساني نبوده،
اكثراً نوشته ها و شعر ها در اثر راپور دقيق خبرچين هاي اتاق ،دستگير مي شدند يا اينكه در جا هايي
انداخته مي شدند كه ديگر قابل دسترس نبوده اند .بدين طريق صد ها نوشته و شعر ،در زير انتقاد جوندة
موشها مانده اند.
" در پنجره  ...فرهود در بين دوستاني كه نام بردم ،جوانترين بود .چشمان نافذ و درخشان ،دقت او در بحث ها  ،در
گام اول او را از ديگران متمايز مي كرد .يكنوع ميل سيري ناپذير براي آموختن در او موج ميزد .عشق او به مبارزه،
اميد او به آينده و به هيچ گرفتن شكستي كه همة ما متحمل شده بوديم ،از صفات متبارز ديگر او بود ....در آن زمان
بود كه متوجه شدم  ،فرهود كه به شعر عشق ميورزيد ،به شعر سرودن آغاز كرده است .نميدانم چه مدتي بعد بود كه
بازهم بنابر تصادفات معمول زندان و جابجايي هايي كه بعضاً براي زندانيان در ابهام ميماند )سال (١٣٦٤فرهود را
ديدم .او اين بار با دستان پر آمده بود و شعر هاي تازه سروده اش را به من داد ،تا نظر خود را دربارة آنها بگويم .شعر
ها را خواندم ،لذت بردم و نظر خود را هم ياداشت نموده ،مترصد زماني بودم كه شعر هايش و ياداشت هاي خود را به
او بسپارم .. .جا دارد بگويم ،در زندان پرچمي و خلقي ،قلم و كاغذ و نوشتن بزرگترين " جنايت" بود .بخاطر پنهان
كردن اين "جنايت" ،اشعار فرهود را در پاية چپركتي جا سازي كردم ،كه روزي به ناگهان همة ما را فرمان كوچ
دادند .هنوز هم متأسفم كه در آن موقع مقدور نبود كه اشعار فرهود را در مقابل چشمان زندانبانان نجات دهم.
نميدانم آن چپركت و شعر هاي پنهان شده در آن  ،سرش بكجا كشيد"...
فاروق فاراني
مقدمة دفترچة گذرگاه رزم و غزل  ،اثر محمدشاه فرهود ،جوﻻي 2002

استاد فاراني و فرهود حين دكلمة شعر ،مزار شريف 1995
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مقالة اول
نقد شعر
منتشر شده در  :ماهنامة ميهن
سال انتشار  :كابل ،سرطان اسد  ١٣٧٠جوﻻي اگست ١٩٩١شمارة ٣١ – ٣٠ :
محل نگارش  :زندان پلچرخي ،نويسنده :محمدشاه فرهود  ،زير نام  :ولي كلكاني
عنوان مقاله  :جناب كهنة روشنفكر  ،نقد مقالة خنجركشيدن بروي آئينه ،مدير مسؤل نشريه  :خليل رستاقي

خﻼصة ماجرا :
شعر قهار عاصي بنام "جناب كهنة
روشنفكر" در شمارة پانزدهم جريدة
آزادي درسرطان اسد  ١٣٧٠در كابل
به چاپ ميرسد و به تعقيب آن يك
پرچمي خادپرور بر اين شعر ميتازد و
مقاله اي زير نام "خنجر كشيدن
بروي آئينه" در شمارة بيست و
هشتم اخبار هفته ) مدير مسؤل
ظاهر طنين( به چاپ ميرساند .نوشتة
من نقد مقالة خنجر كشيدن بروي
آئينه است كه در همان وقت در
جريدة ميهن بچاب رسيد ...مقاﻻتي
كه بشكلي از اشكال ،از حزب و دولت
نجيب حمايت ميكردند ،مقاﻻت شانرا
در اخبار هفته ميفرستادند .هر چند اخبار هفته ادعا داشت كه نشرية مستقل است.
ماجراي چاپ شعر ،در فضاي آنروز كابل ،ابعاد معضله آفرين پيدا كرد .بعد از نشر شعر جناب كهنة روشنفكر،
جنجالي در مطبوعات پديدار شد .جريدة آزادي ،مدير مسؤل و شاعر در حالت پيگرد و پريشاني قرار گرفتند.
نويسندة خنجركشيدن بروي آئينه ،به بهانة نقد شعر ،شمشير به دست و با استفاده از سلطه ي در حال
انحﻼلِ حزب و دولت ،كوشيده تا قهار عاصي و فرهاد دريا را مقفع و مغلوب نمايد .و بجاي پرداختن به شعر،
شخصيت شاعر و آواز خوان را ضرب صفر كرده و خواسته نشان بدهد كه آنان از بركت حزب و دولت به شعر
و آواز رسيده اند و چون مالية خود را به حزب و دولت نپرداخته اند ،بنابرين سزاوار هر گونه نكوهش و توهين
اند؟ من هم براي خود غم خريده و از درون زندان ،درين ماجرا داخل شدم و مقاله ام را با درنظرداشت فضاي
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سركوبگرانة زندان ،نوشته ام .درين مقاله ،سبك نگارشي برمﻼ مي گردد كه مربوط به نوشتار و ادبيات زندان
است .نثر زندان ،نثري است كه در زير ساية تفنگ و تازيانه به نوشتار رسيده و از همينروست كه به خود
سانسوري نيز دست برده است.
بازنوشت مقاله

جناب كهنة روشنفكر

1

جوﻻي 1991
حافظ چو آب لطف ز نظم تو ميچكد
حاسد چگونه نكته تواند بران گرفت

در شمارة پانزدهم جريدة ) آزادي ( 2شعر بلندي از عاصي تحت عنوان " جناب كهنة روشنفكر " آذين يافت
و بﻼفاصله از پي آن ،مصافنامة پر -طنين زير نام " خنجر كشيدن بروي آئينه " 3در شمارة بيست و هشتم -
اخبار هفته – 4به چاپ رسيد و اكنون منِ گلو گرفته به نيابت غلتيدگان كوچه هاي زنجير ،مايل ام تا از ته
چاه يا ژرفاي دماوند زخمي ،آوازي را به صوب قلمستان سرشار از جدل ،فرياد كنم.
آنچه در اين سطور تبلور ميابد نه نقد شعر است و نه هجو نثرِ" خنجر  ، "...بل فقط ترديديست در قبال
آهنگ بهتاني " خنجر" بر چكامة خشماگين " جناب ." ...اين از يكسو و از سوي ديگر  ،القاي اين رمز كه
زوال شخصيت 5در پوية تندپيچ شهر پرآشوب ما ،عجوﻻنه ذوق آزمائي نگردد ،چه  ،اين زوال يابي مستلزم
كمال درنگ و وفور نجابت مي باشد.
شعر عاصي ،عصيان ملتي است كه در كنار درياي خون از اعماق كوچه هاي خونآلود با زبان كوهنوردان
نستوه ،شباهنگام زمزمه ميشود ،ولي راقم " خنجر " ...بايد از كابوس تند مزاجي بيرون شود و ﻻك تنگ
بيني را درهم فرو كوبد و با يك جست كوتاه و نگاه فروغناك به جمجمه هاي خشكيده در دشتستان، 6
بي محابا ادراك خواهد كرد كه "سرهاي شوريده هرگز نمي شارند" و مرداني كه براي پرواز آفريده شده اند
هرگز خزيدن را تجربه نخواهند كرد ،و در امتداد بي پايان اين خط آتشدار با افتخار باييست درنگ كرد كه
چه بسا ستاره گان مغرور و عاصيان شوريده و دريادﻻن فرهاد خوي 7در آسمان منظوم خطة خونبار با
خﻼقيت راستين شان سرنوشت شعر اصيل و بالندة ادبيات مانرا تضمين مينمايند.
بدون شك قلم و قلمستان ،بكرات قبض روح شده است و از خط " روشني " به اعماق تاريكي و بدانگيزي
محكوم شده است ،ولي لحظة كنوني كه برهة نقد و تفاهم 8است از جامعه دوستان ،طلب مي كند تا واژگان
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را به شهراه حراج تسليم ندهند و به يمن انبساط عقده هاي شخصي يا غير شخصي  ،بي محاسبه و بي باك،
كاغذ را سياه ننمايند و شعر دوستان صبور و نقدكيشان غرور را به تعمق و تكاپو نكشانند.
متن " خنجر "...با وجود كوتاهي بيان ،خيلي بحث انگيز است و به اوهام مشوب ،خيلي ها رقيب افگن !؟
ولي خنجرگوي شهر اسفالت شدة ما اگر اهل ذوق و يا مشتاق شعر و شاعر است چرا سرودة " جناب  "...را با
منطق نقادانه 9به زنجير نكشيد و با تازيانة موازين و ضابطه هاي قبول شده به اعدام محكومش نكرد؟ در
حاليكه بر نگارنده بود تا پيش از گﻼويز شدن مي بايست به حﻼجي كاستي ها و ضعف هاي آن به عنوان يك
كل واحد شعري مي پرداخت و خيلي دوستانه چون منتقد تيزهوش با برشمردن " اراجيف " ادبي ،شاعر را
خجل ميساخت !؟ شعر " جناب  "...اگر كمالي نداشت حد اقل قصه گوي تيز تلوار  ،ابتذالش را هويدا ميكرد
و به اثبات مي رساند كه شعر " جناب  " ...شعر نيست و فقط انبار آتشين عقده هايي است كه به شكل شعار
هاي درجه سة خطة آغشته به خون در آمده !؟ ولي هيهات كه نگاه مغرور منِ رها ناگشته از زنجير ،از ته
سياه چال ،عروجش را حتي " چندين قيمته " به اشعار واقعي اين سرزمينِ ويران پيوند ميزند.
هر آشنا و نا آشنايي كه بر سرودة " خون شاعر "  ،شاعر مردم پذير جوﻻن نمايد و جنبه هاي مرموز و ناگزير
ديوان اش را مثله بندي كند ،حبابي چنين ،فقط به استقبال افﻼس ذهني خويشتن فرو خواهد رفت ،شايد
نگارنده به خويش اذعان نمايد كه وي منتقد شعر نيست و در خﻼي متﻼشي شدة معنويات ،قلمزن است و
فرهنگ دوست .از سطورش پيداست كه در اين راستا نيز خامه اش كمي از موضع فرهنگ ،عقب لوليده است
و در حاليكه در بحبوحه اي چنين غصبناك ،رسالت پيشكسوتان و چيزفهمان دوچندان ميگردد و نبايد به
بهانة تضاد هاي عقيم  ،از خشم به رقيب مشت بكوبيم و نگذاريم كه شاخه هاي تند آهنگ به سوي شناوري
و بالندگي همت بگمارند.
چه زيبا مي بود كه نگارنده از " گير آمدن هاي " 10شاعر ياد نميكرد و بيشتر خويشتن را در شهربند مغالطه
محبوس نمي ساخت " .خنجركشيدن  "...حالت رومانتيك شاعرانه را كه ﻻزمة تخيل هر شاعر خوب و صادق
است ،با كج انديشي و فساد اخﻼقي همگون پنداشته است كه اين كمبود ،شم رساي تحليل را از ژرفاي زوالِ
شخصيت  ،دشوار و ناممكن ميسازد .ناگفته پيداست كه ادبيات بر لبة تيز چنين " نقادي ها " پهنا نمي يابد
وگرنه تر دامن ترين ها نيز فراوان اند تا به اين و آنش قلمفرسايي نمائيم !  .ما از اين قصه گذشتيم تو نيز
حذر كن ؟ در حالي كه شاعران پاك باز و رهرواني كه از شهپر زخمي شان خون بر جام خورشيد مي چكد،
هر لحظه آمادة پاسخ دهي و محاسبه ميباشند.
حسب المعمول متنِ هجو آراء به شيوة اكلكتيك رقم خورده است و به جاي آنكه انتقاد ،نگاشته شود ،ريشة
جدل را به بن بست بسته است .دوست ما از اينكه با ستايش و نكوهش كه شگرد نگاشتن است  ،از يكسو
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زمينه و گسترة رشد فرهنگ و ترغيب شاعران و نويسندگان را مهيا سازد و از سويي هم  ،انبوة پر زمزمة
كدورتها را تسلي بخشد ،كه نه مهيا كرد و نه دلي را تسﻼ بخشيد .وي ،مغاير اين نياز ،قلم را درشت تر
سائيده است .اي كاش كه نيكوتر مي سائيد.
براي نگارندة " خنجر  "...با كمال صبر و متانت حالي ميدارم كه اهل ذوق و مريدان قلم ،ترديد و ابهامي
ندارند كه هر شعر ) غنايي ،حماسي (...بروز حالت ويژة روح و ذهن شاعرست و گوينده در لحظة آفرينش ،
برخي از گزيده هاي پيوند پذير و يكپارچه را از طريق مكاشفه و روابط دروني و ذهني اشياء باز آفريني
ميكند .هرگاه اثري تا سطح حيثيت شعر بلند شود و از فُرم ذهني يكدست برخوردار باشد ،هيچ چوچه
منتقدي و يا ابر منتقدي نخواهد توانست بازوي شاعر را محكم بگيرد كه چرا اين مطلب دشنه افگن را در اين
مصرع افگنده اي ؟ آخر  ،شاعر چونان موچي خوش سليقه نيست كه بوت شگاف برداشته را با هر چرمي كه
ذوقش خواست وصله زند! .
لهذا اگر در يك پارچه شعر  ،مصراعي خاطر شاد يا ناشاد را آزرده ميسازد چاره اي نيست  ،بائيست با شكيب
عالمانه تن به سكوت داد و خشم و هيجان را فرو خورد .چه ،شاعر مؤظف نيست تا حرفي را به حرمت من و
لفظي را به احترام تو و معني ي را به گل روي شخص سوم  ،از شعرش حذف نمايد تا نباشد موجبات
پريشاني ياران خُل وضع را فراهم نكرده باشد.
براي آنكه سطور ما را متهم به اطناب مهمل نسازند و همچنان كوتاه نبشته را دور از مقالة "خنجر "...ندانند
 ،افزون ميداريم كه نگارنده به يك كﻼم به جاي " نقد " به " نقدينه " پرداخته است .چه ماتمزا و اسفبار
خواهد بود اگر شاعري كه مقام اش خيلي اثيري و ارجمند است در " احتفالهاي شبانه " به جاي نفوذ و
رسوخ روحي در ميان اشياء مانند نوبلوغان " آموزش سكس ببيند " 11چه آهنگي مخوفي است ؟ اين خلسه
آرايي آرايش خُل وضعانيست كه با دو جام از پا نمي افتند و شاعر اين تبار هرگز با قلقل خو نميگيرد و براي
آموزش آن چناني فرصت خيال ندارد و فقط در خشم از غلغل مي گويد و در خلوت هاي شبانه به ياد اجتماع
خفته در خون ،قاموس تداعي اش را تكميل مي كند.
شاعران هر قومي كه باﻻثر فرهنگ زدايي از خويشتن بيگانه شده اند ،در واقع فاتحة بربادي آن قبيله پيش از
نبود شان خوانده شده است و به گمان نويسندة آن هجو ،جا دارد تا جنازة شعر و شاعري را با مشايعت و
غوغاي شاعران " در گلمانده " با " رخ تر و خاطر نا شاد " به گورستان خود خواهان تسليم نمائيم و پيشة
شاعري را با " خنياگري " مغالطه نمائيم.
مردان ادبيات در هر مكاني كه محكوم به زيستن اند ،اگر بر سكوي تبعيد اند يا در مقام خون افشان ته چاه،
در اپارتمان چهاراتاقه غنوده است يا در جاده هاي كم عرض پوهنتون ايستاده ،مختصر اينكه از  -عزيزان
كلبه ها تا به ياران كاخها  -همه براي حفظ ريشه هاي اصيل و جرثومه هاي شريف ناموس ادبيات  ،رسالت
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موازي و مساوي دارند تا در زير طارم قيره گون بربادي از روي ويرانه هاي خون و خاكستر فرياد هم آهنگ
بركشند.
نگارنده در پايان مقالت از سنگﻼخ استفهام دليرانه عبور ميكند و قايق عقده هاي دو مجهوله را به روي موجه
هاي )ابهت و بدبيني( بي محابا رها ميكند و با رگبار شتم ها در كنار كلكين آفتابي درنگ ميكند و پيامد
هاي خطوط فلق را به تمناي بهبود ارواح ِ بيمار ،آمين مي گويد .نمي خواهم كه به جاي نداي عاصي در ازاي
اين هجوم لفظي اقامة دعوي نمايم ولي به فرمان عواطف از گويش فرجامين سخن ناگزير ميباشم:
)المعني في بطن الشاعر( و اين من و تو هستيم كه به مثابة خوانندة شعر ذرات آنرا در آزمايش گاه ِ ذهن به
تجزيه ميگيريم و به مذاق خويشتن خويش تعبير و تأويل ميداريم .اگر احياناً قدرت و نيروي اين مأمول و اين
نياز را داشته باشيم  ،با صميميت و انهماك جدي ،معبر و مفسر حقيقي شعر شاعر شويم و حرف حرف آنرا با
مداقه اي ولو پرخاشگر و تند ،حﻼجي و تحليل نمائيم و خدا نخواسته هيچ بودن شاعر را از روي حماسه يا
تغزلش به اثبات برسانيم و اگر ﻻزم شد و صﻼحيت مجال داد ،حتي نامش را از لوح سينه هاي پرفيض و
پرغرور مردم پاك نمائيم -گرچه اين تﻼش از محاﻻت به شمار ميرود .اگر مسأله بر سر شعر و شاعر است پس
بايسته است تا از روزنة ادب طي طريق شود نه از طريق... 12
ولي كلكاني
زندان پلچرخي

 " . 1جناب كهنة روشنفكر" نام شعري از قهار عاصي است كه در سال  ١٣٧٠در نشرية آزادي در كابل به چاپ رسيده است،
اين يكي از شعر هاي جنجالي عاصي در آن زمانه بود .عاصي در اين شعر ،استبداد رژيم پرچمي و داكتر نجيب را كوبيده است.
 .2آزادي
نام جريده اي بود كه به مديريت غﻼم سخي غيرت در كابل به نشر ميرسيد .بعد از چاپ شعر جناب كهنه روشنفكر از قهار
عاصي ،جريده توقيف مي شود و غﻼم سخي غيرت زنداني مي گردد.
" . 3خنجر كشيدن بروي آئينه" ،نام مقاله اي است كه نويسندة آن يادم نمانده است و فعﻼ نيز به " اخبار هفته" دسترسي
ندارم كه نامش را حاﻻ اضافه مي كردم .،نويسنده كه يك پرچمي است در برابر شعر عاصي مي ايستد و اما بجاي آنكه شعر را
نقد كند به شخصيت قهار عاصي و فرهاد دريا مي پردازد و آنان را با كلمات بسيار زشت ميكوبد ،اينگونه ادب و ادبيات ،نشانگر
آن بود كه اعضاي زورمند حزب و دولت ،با استفاده از قدرت  ،زورگويي مي كردند ،من نيز در مقاله نكوشيده ام كه نام
نويسندة زورگو را ببرم تا براي خود در زندان ،دوسية جديد باز نكرده باشم.
 .4اخبار هفته  ،به مديريت ظاهر طنين .اين اخبار با آنكه ادعاي استقﻼل و مصالحه يي بودن را داشت اما ،اخبار حزبي بود و
نويسندگانش در خط دفاع از حزب و دولت قرار داشتند.
 . 5زوال شخصيت ،نويسندة خنجر ،از سر مقاله تا پايان ،بر شخصيت شاعر تازيده است و خواسته تا نشان بدهد كه اين شاعر
يك اديب بي شخصيت است .از توصيفاتي مانند شخصيت شاريده و شاعر بلهوس  ...اراجيف گوي  ...استفادة فراوان كرده است.
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 .6جمجمه هاي خشكيده در دشتستان  ،استعاره و كناية مبهم نيست بل اشارة نيمه آشكارست به پوليگون و گورهاي دسته
جمعي كه بوسيلة حزب دموكراتيك خلق تيرباران گرديده اند.
 .7عاصيان و دريادﻻن ،هدف از قهار عاصي و فرهاد درياست.
 .8بعد از آنكه كارمل در قفس ك .گ  .ب نظربند شد و نجيب به جايش جلوس كرد ،مطابق پروتوكول با گرباچف ،همه روزه،
شعار مصالحة ملي به نرخ كاه و شلغم از شيشه هاي تلويزيون باد مي گرديد .در پايان همين مصالحه خواهي هاست كه يك نفر
حزبي ،بروي آئينة شعر ،خنجر مي كشد و با بدترين الفاظ مي خواهد عاصي و دريا را زخم بزند و در ميدان مطبوعات،
تيرباران كند .زخم زبان ،نوع ديگري از شكنجه و آزار است كه در آن زمان  ،حزبي ها از آن كار مي گرفتند .از نوع نوشتار
خنجر نويس معلوم مي شد كه اعضاي حزب هيچكدام شان به مصالحه و تفاهم اعتقاد نداشتند.
 .9منطق نقادانه ،حزبي ها با منطق زور و قدرت مي نوشتند ،نه با منطق نقد ادبي .حزبي ها فرمان ميدادند كه اين شعر خوب
است و آن شعر خراب  .هر پديدة نوشتاري را نظر به رابطه اش به حزب و دولت ،ارزيابي مي كردند ،و بعد فتوا مي دادند كه اين
گفته شود يا نشود .و اگر بي اجازه گفته شده بايد مجازات شود.
 .10گير آمدن ها ،مقاله نويس از گيرآمدن هاي اخﻼقي شاعر و دوست آواز خوانش ،سخن زده است .در تمامي سطور  ،بجاي
آنكه به شعر بپردازد به بهانه هاي عديده ،به كركتر شخصي شاعر حمله و تجاوز كرده كه گويا اينان در اتاقهاي مكرويان به
فساد و فحاشي پرداخته اند .اگر شاعر  ،مصرع هاي رمانتيك و تغزلي ساخته است ،نگارنده بر هر واژه اش خنجر باريده و شاعر
را از روي سطر هاي رمانتيك اش به فساد اخﻼقي و گير آمدن ها ،متهم كرده است.
 .11آموزش سكس در احتفال هاي شبانه  ،گپي ست كه نگارندة خنجر  ،براي قهار عاصي و فرهاد دريا بكار برده است .ادعا
كرده كه اين دو نفر در احتفال هاي شبانه در اپارتمان چهار اتاقه به تماشاي فيلم هاي سكس مصروفند و اين چنين افراد
حق ندارند كه به شعر و موسيقي دست بزنند .ديده مي شود كه نگارنده تﻼش دارد تا در مقام مفتي ،به هر وسيله اي كه
شده ،عاصي و دريا را مفسد في اﻻرض معرفي كند.
 .12ادبيات زندان حتا  ،در يك نقد ادبي و نقد فيلم نيز ،باﻻجبار بسوي ساختار پيچيده و استعاري ميرود .هرچند در مقطع
نگارش اين مقاﻻت ،تيع جﻼد كُند شده بود ،اما با وجود آن ،موضوع و محتوا  ،خود را در ساختار پيچيدة زباني پنهان مي كند.

ماجراي
شعر جناب كهنة روشنفكر
اين شعر عاصي ،در شمارة پانزدهم سال ١٣٧٠جريدة آزادي در كابل ،به چاپ رسيده بود .در همان زمان ،
كسي به بهانة نقد و بررسي شعر ،به شيوة پرخشونت ،زير نام " خنجر كشيدن بروي آئينه " بجاي پرداختن
به شعر  ،به تحقير  ،اخطار و نكوهش شاعر پرداخته و گويا در مورد روابط و مسايل محرم تر شاعر نيز ،در
دل تنگش هرچه يافت مي شد  ،از مخيله بيرون ريخته بود ...مقالة من ،كه در زندان پلچرخي در زير چكمه
هاي خونين رژيمي كه وي از آن بدفاع برخاسته ،نوشته شده است ،نقد نقد است ،نقد شيوة ديكتاتور منشانة
آن نكوهشگر خنجري .مقاله نويس حزبي كه بر شاعر و آواز خوان تاخته است ...در زندان اين آهنگ ،با غزل
مولوي جﻼل الدين بلخي ،زندانيان را كيف مي كرد.
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باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم
وين چرخ مردم خواررا چنگال و دندان بشكنم
گر پاسبان گويد كه هي بروي بريزم جام مي
دربان اگر دستم كشد من دست دربان بشكنم
خوان كرم گسترده اي مهمان خويشم برده اي
گوشم چرا مالي اگر من گوشه ي نان بشكنم

رياست هفت خاد ،مسؤليت كنترول فرهنگي و مطبوعات رسمي را به عهده داشت ،هرچند همه چيز حزبي
و دولتي بود و تا سال هاي پسين ،هيچ حركت ادبي،هنري ،فرهنگي و مطبوعاتي غير حزبي و دولتي وجود
نداشت ،اما بازهم يك رياست را با لشكري از مخبر هاي بي سويه و ميان سويه ،توظيف كرده بودند كه
فرهنگ و مطبوعات حزبي و دولتي را زير كنترول شديد داشته باشند .دولت در درون دولت ،استخبارات در
درون حزب .بي اعتمادي و توطئه يكي از ويژگيهاي حزب دموكراتيك خلق بوده است كه شاگرد ،استاد را به
قتل ميرساند و رفيق رفيق را خنجر ميزند )در مضحكة تره كي و امين و هكذا كارمل و نجيب  ...ديده شد كه
چگونه بر يكديگر تا سرحد مرگ ،توطئه كردند( بعد از كودتاي ثور و بعد از تجاوز شوروي و استقرار حاكميت
پرچم ،همة نهادها ،رسانه ها و مطبوعات با آنكه حزبي و دولتي بوده اند ،اما بازهم در زير دم و سم رياست
هفت خاد ،غلتيده اند.
" بعد از قيام ثور در افغانستان مطبوعات مستقل وجود نداشت هرچه كه بود گپهايي بود و توضيحاتي بود كه در
اطراف فرمايشات رهبر داده ميشد و رهبري حزب باﻻي مطبوعات يك رهبر سياسي نبود بلكه بيخي يك رهبري
بيروكراتيك بود حزب حكومت ميكرد نه رهبري .به مطبوعات مداخله صورت ميگرفت و با شدت مداخله صورت
ميگرفت .تمام جرايد تمام روزنامه ها تابع كميته هاي حزبي بودند بنابرآن ادارة آن انتقال كرد از حكومت به حزب "...
بارق شفيعي
w.payamewatan.com/Article-4/n.shafaqyar030709.htm
4/n.shafaqyar030709.htm

رياست هفت خاد ،از تلويزيون و راديو تا اتحادية نويسندگان ،اتحادية هنرمندان ،اتحادية ژورناليستان ،مطبعة
دولتي ،جرايد و افغان فيلم را كنترول و سانسور مي كردند .هر مقاله و شعري ،هر ترانه و آهنگي ،هرقصه و
داستاني ،هر سريال و فيلمي ،هر جريده و مجله اي ،هر كتاب و جزوه اي ،هر طنز و پارچة تمثيلي يي ،هر
خبر و تبصره اي  ...كه ولو كنايتاً به شوروي ،حزب و دولت لطمه ميزد ،و به نفع مخالفين تمام مي شد ،از
جنس ممنوعه بود و عاملين آنرا قابل تعقيب و بازخواست مي دانستند.
شعر جناب كهنه روشنفكر ،از جملة همين شعر هاي ممنوعه بود كه از رياست هفت خاد تا چشمان گاو را
متوجه خود ساخته بود .اين شعر با آنكه در جريدة رسمي چاپ شده بود ،اما بزودي به شعر جنجالي تبديل
شده و از درون صفحات كاغذ به درون آرشيف سينه ها پنهان گرديده بود .مانند يك شبنامه بود.
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از چاپ شعر و عواقب جنجالي آن  ،حاﻻ بيست و چند سال ميگذرد ،تﻼش كردم كه به مدد گوگل آن شعر
را پيدا كنم ولي موفق نشدم ،كليات چاپ ١٣٩٢عاصي را ورق زدم  ،اما اين شعر را نيافتم .به تﻼشم ادامه
دادم به دوستان نزديك عاصي مراجعه كردم تا اگر خبري از سرنوشت اين شعر بدست بياورم.
به همايون پائيز سينماگر و نويسنده ،كتابخوان  ،كه يار قهار عاصي بوده ،تماس گرفتم تا شعر "جناب كهنة
روشنفكر" را پيدا كرده برايم بفرستد ،.پائيز عزيز نيز دست بكار شد  ،از كليات تا دست نوشته هاي عاصي را
ورق گرداني كرده ... ،اين شعر را تحت عنوان همين نام ،پيدا كرده نتوانسته است و برايم پيام دادند كه چنين
شعري را عاصي گفته اما من پيدا كرده نتوانستم....
به عزيز اﷲ ايما  ،شاعر ،منتقد و داستان نويس ،يار قديمي عاصي ،كه در روز اصابت راكت با عاصي همراه
بوده است  ،و پيكرش با چره هاي آنروز راكت آشناست ،چرة راكت عاصي را كُشت و ايما را زخمي ساخت .با
ايما ،تماس گرفتم تا اگر شود چيزي دربارة سرنوشت شعر جناب كهنة روشنفكر ،بگويد و ،ايما برايم نوشت :
" فرهود عزيز
با صميمانهترين درودها!
شعر جناب كهنه روشنفكر عاصي در جريدة آزادي منتشر شده بود ،همزمان با نامة سرگشادة كشتمند .در اين شعر
واژهها در بيان عاصي فقط حاملِ خشمي اند كه جاي زبان ادبي را تهوع كلمات گرفتهاست ،در برابر حاكماني كه
ادعاي روشنفكري و مردمي بودن داشتند و به نام خلق خونِ خلقي را ريخته بودند.
نشر اين شعر ،درِ نشرية آزادي را بست و مدير مسؤول آن را راهي زندان كرد.
در نامهيي كه از آقاي محتاط معاون رييسجمهور دريافته ام ،آمدهاست:
"داكتر نجيب اﷲ رئيس جمهور وقت ،روزي در دفتر كارش جريده آزادي را در اختيارم گذاشت و گفت:
رفيق محتاط!
لطفاً اين جريده را شما بخوانيد .از يكطرف كشتمند مرا محكوم كرده و از طرف ديگر قهار عاصي مرا در شعرش
كوبيدهاست.
در پاسخ گفتم :در كجاي اين شعر شما را كوبيده است؟
گفت :بخوانيد مصرع » دوجيب ﻻف! «
گفتم  :اين مصرع به شما چه ارتباطي دارد؟
گفت :در بين ما چه كسي دو جيب دارد بجز من؟
شما ميدانيد كه من هميشه همين پيراهن دو جيبه را مي پوشم.
بعد از آن تاريخ ،چاپ اشعار قهار عاصي در مطبعه دولتي تحريم شد".
نامة عزيز ايما از سويس
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مقالة دوم
نقد سياسي
منتشر شده در  :نشرية ميهن
سال انتشار  :كابل ،ميزان عقرب ١٣٧٠سپتمبر -نومبر  ١٩٩١شمارة ٣٣-٣٤
محل نگارش  :زندان پلچرخي ،نويسنده  :محمدشاه فرهود ،تحت نام  :محمد كبير
عنوان مقاله  :سكوت طويل و " ديباچة استبداد " ،مدير مسؤل نشريه  :خليل رستاقي
خﻼصة داستان :

در همين سال هاي اضمحﻼل وفروپاشي
رژيم نجيب بود كه نهاد هاي جديد
سياسي بالنسبه مستقل ،پا به عرصة
وجود مي گذاردند .حزب دموكراتيك
خلق ،بعد از يك دهه و اندي خونريزي و
خودكامگي ،ظاهراً به برخي از آدمها و
كتله ها اجازه داده بود كه نهاد هاي
مدني يا سياسي بسازند ،رهنورد زرياب
رمان نويس ،با جمعي از فرهنگيان
منجمله استاد واصف باختري و  ...در
سنبلة  1370يك نهاد سياسي را زير نام
" نهضت اتحاد آزادي و دموكراسي"
تأسيس مي كنند ...و به همين طور
برخي از شخصيت هاي علمي ،فرهنگي
و سياسي ديگر با استفاده از فضاي بوجود آمده ،به تأسيس نهاد هاي سياسي و جرايد غير دولتي دست
يازيدند .مقاله اي در  11ميزان 1370در اخبار هفته  ،به نشر رسيد كه در مورد انشعاب از نهضت اتحاد آزادي
و دموكراسي ،مربوط به يك تن از اعضاي آن بود.
من كه به حيث زنداني سياسي درين وقت در پلچرخي بودم و به نهاد هاي دولتي و نهاد هايي كه در زير
سيطره و سانسور دولت فعاليت مي كردند ،با ديدة شك مي ديدم ،در مورد نهضت و انشعاب آن ،اين مقالة
انتقادي را نوشتم .مقالة من ،نقد سياسي است ،و عكس العملي در برابر افكار انشعابيون و تفكر نهضت ،بشمار
ميرود .مقاله زير عنوان "سكوت طويل و ديباچة استبداد" رقم خورد و در برابر مقالة  11ميزان اخبار هفته
ايستاد .درين نوشتار كوشيده ام تا نهضت اتحاد آزادي و دموكراسي و انشعابيونش را مورد نقد و بررسي قرار
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دهم .مقالة نهضت در اخبار هفته بچاپ رسيده بود و مقالة من در جريدة ميهن .حاﻻ كه بعد از ساليان دراز به
آن مقاله نگاه ميكنم مي بينم كه چقدر پر از استعاره و كنايه نوشته ام ....با آنكه دولت و حزب پرچم در حال
نزع بود ،اما بازهم ميترسيدم كه با يك مقاله ،سرم چت و بستره ام ليﻼم نگردد.
ترس ،خوراك روزمرة زنداني است ،ترس از شكنجه ،ترس از اعدام ،ترس از گرسنگي ،ترس از مريضي ،ترس
از مشكﻼت پايواز ،ترس از سپري كردن حبس و ده ها ترس ديگر  ....ترس ،از هنگام دستگيري و شكنجه در
وجود زنداني ذخيره مي گردد و اين ترس هيچگاهي از بين نميرود فقط نوع بروز خود را در حاﻻت مختلفه،
دچار تنوع مي سازد.
اين نوشتار ،نقد سياسي را در فضاي ترسناك زندان نشان مي دهد .نوشتن در زير سيطرة زندانبانان قهار.
شايد اهميت اين مقاله در همين باشد كه سبك نگارش زندان را در زير سيطرة استبداد حزبي ،برمﻼ مي
سازد .ادبيات زندان در هر جاي دنيا ،داراي طعم و ماهيت منحصر بخود مي باشد ...ادبياتي ست كه در
اسارتگاه از سرانگشتان اسير پائين ميريزد ...در فضاي ترسناك
و هولناك.

بازنوشت مقاله

سكوت طويل و "ديباچة استبداد

"

سپتمبر 1991

 ...دموكرات ملول و مجروحي هستم از نژاد پرغوغاي زنجير و ذوﻻنه كه فقط به جرم عشق به آزاده گي ،
يكصد و بيست و نُه ماه آزگار يا به تقويم دگر ،يك دهه و اندي را مسعود وار در حصار ناي به تمنا نشسته ام
و هنوز هم از پس مشرقترين سرانگشتان سو و دهك ،طلوع ناپيداي خورشيد را با پاكترين نياز زمزمه و فرياد
ميكنم و تك غنچة نا شكفته ولي پرشكوه و ارجمند سي ساله گيم را بر نطع دارِ بس فرخنده بنام نامي
عشقم به سوي نور و روشنايي تجليل مينمايم ...
شكي ندارم كه تابلوي خوش منظر آزادي و دموكراسي در برهة دردناك و عقيم كنوني با موجه هاي خون
قيام آرايان و بن بست بي تقواي پيشتازان رنگ ميگيرد و در موزة ماضي بعيد ،موميايي ترين مشتريان تازه و
نوجنب را به استقبال و خضوع ترغيب ميدارد و " سنگواره ها را از آنسوي شيشه هاي زمان " به آمين گفتن
دعوت ميكند .عجبم اينست كه چرا عقﻼي اجتماع علرغم " ايزم" فرهنگ گستر و في نفسة خويش ،بي
تمهيد يك بذر از خورجين حوصله ،و بي تداول غرس گذاري نهالك فرهنگ در ذهن فرد فرد جامعة خفته
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در خون ،نا به هنگام به چماق سياست دست يازيدند و در خلوتگة " نهضت سازي" بدون وسوسه ،به
استندرد التهابي درد دندان اكتفا ورزيدند . . .كه درين راستا ،رهنورد زرياب با شم جادويي مسير هزار شبه را
در شب مﻼيم سنبله يي طي طريق ميكند و از مقامِ ساﻻري "ماه چارده" را از رخ يلداي عبوسِ ديركرده ،
بيرون ميكشد .و با نام مستعار " نهضت اتحاد آزادي و دموكراسي " در اسفار پيچاپيچ و بي آگفت عازم
تركستان مي شود.
ز انقﻼب زمانه عجب مدار كه چرخ
ازين فسانه هزاران هـزار دارد ياد
براي ساﻻر " نهضت" و " اكثريت بي خبر و خاموش" جاي دريغ و ماتم است كه كودك " رسالت و
ايمان" پيش از آنكه راه رفتن بياموزد و ستارة سحري را سﻼم بكند ،شباشب به بلوغ ميرسد و صدايش دورگه
ميشود و باورمندي را به سوي سلب ميراند.
اگر "نهضت" در كوره راه تجربه و انحناي بي نقاب انديشه ها تا صبح هاي دور و خونچكان ،حوصله آزمايي
مينمود با اين شتاب دچار انقطاب نميگشت و "مخمس بي همتا " هرگز با وزن خشماگين از عمقش شهابوار
به سوي برهوت برزخ شده نمي لغزيد و توبه نامة پرطنين بر لوح مقدس و اشراقي ندامت به اين شگفتي رقم
نمي خورد :
" مثلي كه ما دچار اشتباه شده ايم مردم طور دپگري داوري مي كنند مخصوصاً هرگاه ما شهامت ميداشتيم يا در
زمينة محتوي كلي و استراتژيك نهضت درك درست و دليرانه وجود ميداشت .عﻼوتاً به صورت غير واقعبينانه خود را
در موضع جهاد و سنگر قرار داديم كه اين خود يكي از موارد مورد تأمل است "

1

شايد در خيابان غبار آلودة تقويم به گوش شنواي مخمس بي همتا ،نداي غيبي حلول كرد :
از آن جزيره برون آي اي جزيره نشين ...
تراژدي تاريخ هماره چنين بوده است كه رهبران آزادي از تخالف به سوي توافق بروند ولي در ملكي كه وثيقة
آن بوسيلة تك سرفه هاي مذاب صبحدم 2تثبيت ميگردد تاريخ نيز از اعمال سيطرة كميدي ابا نمي ورزد ،
3

جاي اهداي نذر است كه مجاهد كفن بر دوش ما با پاهاي ملتهب در بحبوحة تابستاني كهنسال سيزدهم

برشط توفاني خون و آتش مخلصانه دل به تﻼطم ميدهد و چون مسافر كسل ،بقاي بي الگوي دموكراسي را
بر دنج خلسه يي خيال ،دليرانه جشن ميگيرد و اين هشيوار عاج نشين تازه از غم "خفتة چند " در ديگ
پﻼتيني با چمچة خوشرنگ سياست ،آش دندان سوز آزادي و دموكراسي مي پزد و بي آنكه بر جبين بي
آژنگ ناخن بكوبد از داﻻن رستاخيز به دفاع " اكثريت خاموش" فﻼخن ميگيرد :
" در درازاي سيزده سال اخير باﻻثر تسلط بيگانگان و عمال آنان بركشور و دستگاه شكنجه و استبداد و زورگويي
اذيت فراوان ديده ايم"

4
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به حق كه گوينده خيلي اذيت ديده است؟ !
بعد از اين تنش از گزند دور باد!
و با غرور تمام در سيماي يك چريك زخمي از فراز وادي زيتون و يا از عمق كوچه هاي تاكستان درفش خلع
بردست مينالد:
"مردم به گفته ها ،وعده ها و ادعاهاي دولت ديگر اعتمادي ندارند "...

5

نهضتا ! مگر نگارندة اين فتوي خود از نخبگان مظنوني نيست كه بر سفرة اشك آگين يك سيطره از ميعاد تا
هرگز ،زانو لميده است و از خروج زندان دراكوﻻ و همزادش تا لحظة يورش به سوي – اوج -بر مقام غنوده
است؟ و در مراسم تاجپوشي قرمز رنگ با ژست اديبانه پرشور تر از همكيشان رژة الفاظ را با ريتم سوزان
سمفوني بخشيده است و اكنون در خط " تكذيب" در زير طيلسان زيتوني چندين آتشه ،شهنامة روشن را
تائيد ميكند و - ،از مبارك دم آن قوم به جان باخته را ،-آگاهي مي دهد.
هميدون كه نيروي تازه بال " نهضت " از مغز ژوپيتر زمان بيرون جهيده است و پس از اسطورة يك شام
خوف انگيز ،فريادش در جنين دو رگه شده است ،بر وفق تازيانة تقدير .ارج مي نهيم تا هودج ِ من درآورد را
با توسن بي سوار روي ويرانه هاي گمنام توغستان رها سازد و به نيابت ابو مسلم خراساني به نام شهيدان و
دلبستگان آزادي  ،قصيدة بلند خلق كند:
"پس از كودتا عناصر دموكرات ) البته فقط دموكرات ( با سه سرنوشت روبرو شدند ،گروهي به دست جﻼدان دستگاه
انقﻼبي نابود گشتند ،شماري به كشور هاي دگر پناه بردند و باقيمانده ها گوشه نشين زندانها شدند "

6

نفهميدم كه راقم اين كشف از حضيض تماشا به كدامين سرنوشت ،عروج فرموده است؟ چرا نگريد چشم و
ننالد دل .منِ گلو گرفته اي رها ناشده از زنجير ،ندانستم كه طﻼيه دار نهضت پيشگامان ،مسعود ناي قباست
يا غريب خسرو تبعيديِ يمگان و يا حسنك حلق آويز؟ دلهره نكنيد به پندار من از اينكه وي از بيم آشوب
روز واقعه ،در ﻻك عاج فرو رفته است و از دژخيم سرنوشت سه گانه فارغ و معلق مانده ،و فقط در اختفاي
تثليث به ماكياولي دنياي واژگان انديشده و بس.
قصه نويس عصر شب ،به اتكاي يك عاطفة مرموز چون وكيل مدافع ) كه در مملكت ما به زره بين هم پيدا
نمي شود ( رهايي بي چون و چراي يكتن از دموكراتان هياهوگر را طلب ميكند و خامه پرداز محكوم را از
اعماق سياه چال تا كفة پرشناك نهضت باﻻ ميكشد .اين وديعه ابداً افكارم را مشوب نمي سازد .من با تمام
صبر و صداقتم دعاي " الهم اخلص محبوسين " را آمين ميگويم ولي طعنة يك سوال در ذهن سنگي و
آهنينم بي مجاب ميماند كه چرا از عقابان قله خويِ شامخ چشم كه در افق ورمكرده و خونالود بر چشم
ستارگان منقار ميزنند ،يادبود كوچكي صورت نمي پذيرد و "رهنوردي" پيدا نمي شود كه از درج عواطفش
نيمه ارفاقي را ارزاني بدارد؟ ...
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مرحبا به ملت غلتيده در خوني كه سايكولوگ با وقوفش از پشت تپه هاي يك دهه يي آشوب ازخواب
سنگين كهفي بيدار مي شود و در كوه سنجاب هاي مرده كاشف بعمل مي آورد:
" سوگمندانه هنوز نهال دموكراسي نوپا جوانه نزده بود كه داس وحشتناك كودتاي محمد داود به ريشة آن فرود آمد
و به دنبال آن كودتاي هفتم ثور چنان ضربة مرگباري بود كه پيكر بي رمق دموكراسي را كامﻼً به حالت كوما
درآورد"

7

راقم اين سطور دوشادوش جثة دموكراسي ،خود نيز دچار كوما گشته است  ...اگر تحرك ناپختة لحظه هاي
واپسين كه نفس كشيدن در آن مجاز ميباشد ،نمي بود آقاي زرياب با اين هجو عور بي تصوير به تثليث
تقدير محكوم نميشد؟ نميدانم كه حلقة دار را مي بوسيد يا به قصة شب رفتگان آزادي تبديل ميشد و يا
همچو من ،بسته بر دنج يك جفت قفل خوف آور .ولي هيهات كه توسن ،بي سوار سم ميكوبد  ...و شهنامة
قبيله ،مراثي شهيدانِ خفته در شهراه آزادي را سوگمندانه ،از بر ميخواند  .به عاشقان سينه چاكي كه نعره
زنان سوار توسن سبز حقيقت ،مشعل آزادي و دموكراسي را به سوي آفاق برده اند ،نگين ياد ميكارد و ابقاي
ايمان را در الگوي جان كندن كمال مي بخشد و هرگز نميگذارد تا شكيبا كوهي ،طيلسان جهاد را بر دوش
كشد و از سمج سنگ آذين جنگهاي گوريﻼيي
"جهاد تاريخي و مقدس برضد اشغالگران قواي سرخ شوروي" را فرياد كند و شماري از نيرو هاي عوام فريب
همسرشت را كه با مشاهدة سنگين شدن كفة ترازوي چنه باز روزگار به سود آزادي همآواز شده اند " ...

8

ذريعة وي به شناخت بيايد.

٭٭٭
از اينكه بنده شيفتة ادبياتم از اينرو استاد باختري و زرياب را در نظم و نثر براي ادبيات و زبانِ معاصر
غنيمت ميدانم و اذعان ميدارم كه لبة نگارشم بر چماقيست كه از لحاظ سياسي بر كف گرفته اند ،نه بر
شخصيت ادبي شان .اين نوشته را بر اساس گفته هاي محترم زرياب رئيس نهضت و ياداشت هاي چند تن
جدا شده از نهضت منتشرة  11ميزان اخبار هفته نگاشته ام.
زندان پلچرخي
محمد كبير

 . 1دچار اشتباه
اين نقل قول از مقالة انشعابيون است كه از نهضت تحت رهبري رهنورد زرياب جدا شده اند .البته اختﻼف دروني بين نهضت از
وضعيت بحراني همان دوران )  ( 1991منشاء ميگرفت .برخي از افراد نهضت به جهاد و سنگر گرايش داشتند و برخي از افراد
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به حفظ وضعيت يعني تداوم رژيم كابل ...اين اختﻼفات فكري و سليقوي بوده كه موجبات انشعاب و فروپاشي نهضت اتحاد
آزادي و دموكراسي را فراهم كرده بود .نهضتي كه صبح شنبه بوجود آمد و شام جمعه بسوي شهداي صالحين رهسپار گرديد.
 . 2تك سرفه هاي مذاب
اين تركيب ،استعارة ماشيندار و تيرباران است .ديده مي شود كه فضاي ترس چگونه در اين متن مستولي است و خود را در هر
تشبيه و استعاره نشان ميدهد چون اين متن در قفس زندان نوشته شده ،نويسنده در هر سطر و پراگراف تﻼش دارد تا از يكسو
به جدال بپردازد و نقد كند و از سوي ديگر جانب احتياط را از دست ندهد.
 . 3تابستان سيزدهم
كنايه و استعاره .تابستان سيزدهم اشاره به سيزده سال جنگ عليه شوروي و رژيم مزدور آن است .در سال  1991از جنگ و
مقاومت و جهاد ،سيزده سال ميگذرد.
 . 4اذيت فراوان
اين نقل قولي از نويسندة اتحاد آزادي و دموكراسي است ،نقد اين نظر از آن جهت است كه اينان در زير اذيت و شكنجه نبوده
اند .و بخصوص رهنورد زرياب و برخي از اعضاي رهبري نهاد اصﻼً روي زندان و تبعيد را نديده اند.
 . 5بي اعتمادي
اين نقل قول ،تحليل و موضعگيري كامﻼً بجا و درست بوده اما من حتا اين تحليل و موضع سالم را قبول نكرده و رد نموده
ام .همه چيز را ما در آن زمان سياه و سفيد مي ديديم.
 . 6سرنوشت دموكرات ها
اين كتگوري دموكرات ها بسيار منصفانه بوده اما من آنرا در زير ساطور نكوهش انداخته ام .زندان پلچرخي جايي بود كه
ادبيات و نوشته ها را با سليقه و روانشناسي ويژه ،ايجاد مي كرد.
 . 7حالت كوما
رئيس نهضت ،در مورد كودتاي داود و كودتاي ثور سخن ميزند و بررسي اش نيز با آنكه كوتاه است ولي درست است ،اما نقد
من سوي ديگر سكه را برمﻼ مي سازد و اين سوي ديگر ،سكوت و ماستمالي برخي از مسايلي بود كه حزب دموكراتيك خلق و
شوروي انجام داده بودند..
 . 8جهاد تاريخي و مقدس
مقاله نويس نهضت ،تﻼش دارد تا با كوبيدن كودتاي داود و نكوهش سرسري از كودتاي ثور ،گرايش عمومي و هكذا گرايش
نهضت را به جهاد مقدس بر ضد شوروي  ،هويدا كند ...نقد من ،به همين خاطر است كه در لحظة فروپاشي هركسي لباس ضد
رژيم و شوروي به تن مي كند و در تنور داغ و آتشين هر كس به سليقة خود  ،خمير خود را در آن فرو ميبرد .رهنورد زرياب
در اين زمان رئيس اتحادية نويسندگان افغانستان است .و در  ، 1370شمشير سيطرة مستقيم حزب دموكراتيك خلق بر
اتحادية نويسندگان كُند گشته است.
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مقالة سوم
د فلم
نق 
منتشر شده در  :نشرية ميهن
سال انتشار  :كابل ،قوس -جدي ١٣٧٠نومبر -جنوري ١٩٩٢-١٩٩١شماره ٣٥--٣٦
محل نگارش  :زندان پلچرخي ،نويسنده  :محمدشاه فرهود تحت نام  :محمد خالد اورياخي
عنوان مقاله  :نقدي بر سريال فيلم " دكوندي زوي"  ،مدير مسؤل نشريه  :خليل رستاقي ،محل چاپ ،كابل

خﻼصة موضوع :
ازكودتاي  1357تا سقوط نظام توتاليترِ حزبي ،تﻼش شده تا همة چيز در خدمت حزب و دولت قرار داشته
باشد .از مطبوعات تا هنر ،از تئاتر تا سينما...
در زير سيطرة حزب ،و استخبارات بوده
است .فيلم هايي كه درين زمان تهيه شده،
اكثراً در خدمت دولت ،شوروي و تبليغات
حزبي عمل كرده اند .سينماگرانِ مستقل و
دگرانديش ،از ترس خاد و سانسور نمي
توانستند به فيلم هايي كه واقعيات زمان را
منعكس سازند ،توليد نمايند ...در برخي از
فيلمهايي كه در كليت خود ،به نفع دولت و
حزب هم بوده اند ،اما گهگاه هنر پيشه گان
 ،فيلمنامه نويسان و كارگردانان فيلم را
اذيت كرده اند كه چرا در فيلم ،اينجا و آنجا
تصاوير و صحنه هايي به نفع مخالفين و
ضدانقﻼب انجام يافته است؟
كميدي دكوندي زوي ،فيلمي است كه در روند فروپاشي رژيم توليد شده است .ولي بازهم هم ،از ترس و
سانسور ،از اوضاع جاري و موضوعات سياسي ،ميگريزد .با آنكه طنز و كميدي ،بهترين ابزار براي رسوا كردن و
و نقد اجتماعي است اما ،حزب و خاد نمي گذارد كه طنز و كنايه كار اصلي خود را انجام بدهند .سناريست و
كارگردان كه شخص متخصص و سينماگر اكادميك است ،سعي كرده تا موضوعات سنتي و اجتماعي را در
فُرم ظنزي و كميدي ارائه نمايد .نام سريال دكوندي زوي است ،اين فيلم بدليل كميدي بودن و نقش آفريني
هنرپيشگان قوي و مجرب ،يكي از فيلم هاي مشهور و ديدني شده است .داكتر واحد نظري سناريوي اين
فيلم پشتو را با همكارانش نوشته و خود ،كارگرداني كرده است.
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ممنون مقصودي ،منان ملگري ،مرتضي بايقرا .... ،قوي ترين هنر پيشگان كشور در اين سريال كميدي سهم
شان را بطرز شايسته ،عالي و هنري ادا نموده اند.

مقالة من كه در زندان نوشته شده ،از نام مقاله پيداست كه نقد فيلم دكوندي زوي است ،در اين نقد ،بازهم ديده مي
شود كه نوشتن در درون قفس ،الزامات خود را با خود بهمراه دارد .از سبك نوشتة موجوده استنباط مي گردد كه ادبيات
زندان ،الزاماً پيچيده ،اعتراضي و استعاري است ،چون در قفس به نوشتار ميرسد نمي تواند ضربات احتمالي تيغ و دوسيه
سازي را مدنظر نداشته باشد .در اين نوشته گهگاهي از سه نقطه )  ( ...استفاده شده است و اين سه نقطه ،بيان ناگفتني
ها و به تعويق انداختن سخنهايي است كه اجبارِ نوشتن در پنجرة زندان را به بيان مي آورند.

بازنوشت مقاله

نقدي بر سريال فيلم "دكوندي زوي

"

نومبر 1991

 . . .ايكاش نبض فرهنگ نقد نويسي نيز مانند ساير پديده هاي ادبي در دل مجروح و دردآلود اين خطة
شورانگيز به سوي هستي بلوغ و تپيدن ،رمق مي كشيد و تا داﻻنهاي شبديز تازيانه و تهنيت ،منزل مي
گشود ،ايكاش نقاد با وقوفي ميداشتيم تا نمي گذاشت كه هنر ،اين مقدسة زيبا و ﻻهوتي به استقبال دلقكان
فرومايه جشن تعظيم بجا آورد . ،منتقدي چونان نستوه و جليل كه از سكوي ايثار ،حراج مرسوم و نا مبارك
را بر انحناي مشوب و ناپسند به حاشية تثبيت و تكريم ،رهنمون ميگشت.
آري زباني وجود ميداشت كه از فراز دلهرة فوﻻد و كششِ نقدينة بي عاطفه با حجب عارفانه ،رخش مي
پيمود و خامه ميزد  . . .هرچند انتظار كشيدم تا مگر به نام سريال فلم "دكوندي زوي" نقد درخوري رقم
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بخورد كه لحظه ها حيف شد و نقشي نخورد و اگر ستايشي بيرون شد فقط خوشه خوشه اغماض بود و
گذشت  . . .هميدون احساس مي كنم كه بايد كوتاه پندارم را به پيشگاه سخن سنجان و دگر انديشان اهدا
بدارم.
هر منتقد و غير منتقد ميداند كه تنديس صحنه ها در برهه هاي تندپيچ تاريخ در اصطكاك نخستين ،با لقاي
تراژيد خروج ميكند و در ميعاد ثاني از زير طيلسانِ كميدي با طلعت مسخره ،آتش مي افروزد و فلم دكوندي
زوي درين روند بروز طرفة غم انگيزيست در ﻻك مضحكه ؟!
بدون شك سريال در خط درخشندة خنده آفريني و نشاط انگيزي سير مي كند ولي بافت صحنه ها و تصاوير
خيلي خروشنده و بي پروا حجم ميگيرد و فلم در بيداري درگير كابوس مي شود .هيچ عمدي ندارم تا سريال
را دربست به داربست نكوهش ببندم ،قسماً شكوهمندي سريال را در تصاوير كم تقليد ،ارجمند و سﻼمت مي
بينم .ولي در بافت كلي ،غريبه و شگفتيز مينمايد ،گاهي تطور صحنه ها آنقدر از ضعف روانشناسانه گﻼيه
ميكند كه حتي در بعضي آرايشها آزردگي ِ عريان ،مشهود است  .به يك سخن ،فلم از يورش آغاز ميشود و به
 . . .فرجام ميابد.
شايد آفرينشگران اين )شهكار( بلوط خوياني باشند كه يا از صاعقة پرشتاب تكان يك دهه يي به دور مانده
اند و يا در بستر قو و عاج آنگونه بلند و اثيري غنوده اند كه گويا با آب مغرب شستشوي تعميد انجام داده اند.
شايد سناريستان و كارگردانانِ محترم براي تسﻼي اذهان سهل انگار از نفوذ حربة "مبتﻼي عموم" مجاب
آرايي ببندند ،ولي آناني كه از " اعماق اجتماع " كﻼفه ميگشايند بايد از فضاي شنگرفين و يا ﻻجوردينِ روان
جامعه ،كولبار بردوش عبور نمايند و لحظة چند را گرامي ندانند كه ناخدايي چنين درين شط با عظمت با
پاروي كاغذين راهي گرداب خواهد شد و نقش پايي ازخود بجا نخواهد گذاشت.
اگر "چكامه گر" از يكسو مؤظف نيست كه فقط به پاي ضريحِ نعش حاضر زانو بزند و شيپور مراثي را دوطرفه
ساز كند ،همچنان مجامله يي در كار نخواهد بود تا هوچيانه درج لبخند را بر تاق رسوايي محكم بياويزد . . .
گمان برين ميرود كه دكوندي زوي جراثيم اصيل قومي و نامﻼيمات محتوم و عزيزش را ،خوش برش و دراز
آهنگ ميكوبد و رسوبات غريزي قبيله را در امتداد يك خط نامطمئن و بي فروغ به دنج اغماضِ مﻼيم ولي
عقيمانه پيشكش ميدارد.
 . . .مبرهن است كه متن هر صحنه ،طنز جداگانه ايست كه از قريحة افراد جداگانه تراويده است و به مثابة
يك كل واحد كارگرداني شده است .شنيديم كه سناريو توته توته تدوين گرديده است و از همينروست كه بر
پارچه هايي ازين فلم كه در يك روال ،جان ميگيرد ،درنگ طويل الزام ميابد نه بر اسكليت عمومي سريال
فلم .اگر از سطح فلم به عمق فرو رويم ،گاه ميبينيم كه به جاي خندة دلپذير ،مسخره آفريده ميشود و گاهي
نيز در بدل نشاط ،جراحت عميق اهدا ميگردد.
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زبان " اسلمي" اين قصه گوي كابل كه خيلي مزور و بلهوسانه است با توهين به دختران شهر جاري ميشود و
براي آنكه مسافرت " شاد گل " به شهر زمينه سازي سازي گردد ،حسن مطلع فقط به تزوير اسلمي معطوف
ميگردد:
زه دكابل د جنكو يوه يوه قصه به درته وه كوم

و باز هم براي القاي هوس در روح دهاتي شادگل ،به هذيان فساد آگينِ اسلمي تكيه ميشود:
په كابل جنكي لوڅ من

ﮔﺮ ی

و تصنيف انتهايي فلم به بيراهگي اين يورش صحه ميگذارد:
جوني د كابل سري اوسپيني دي
وركي دي بوري شي دوي تر گري نه شيني دي

سريال فلم هنري كه هويت يك قوم سلطنت آراي شرقي را تثبيت ميكند اگرچه نخستين طلوعش باشد،
نبايد با چنين مﻼحظاتي همراه باشد .بسيار بهتر و پذيرفته تر ميشد اگر )قصة كابل( از دهان مرد نيك پندار
و بذله گو شكل ميگرفت و زمينة مسافرت )شادگل( به پايتخت به گونة معيارات اخﻼقي و ملزم تمثيل
ميگرديد و واژگان "هوس و بهتان و تحقير " از قاموس ديالوگ مضاعف ،شسته ميشد .گنجانيدن اطوار و
سلوكي به اين اعتبار و عرياني ،تراش ناسنجيده ايست كه در متن سناريو رها شده است و ريتم عمومي
سريال را دبدبه مي بخشد.
اگر انگيزة هوسيابي در بعضي صحنه ها حلول نميكرد سريال خوبي آفريده ميشد .فقط بخاطر اينكه موجبات
آزردگي ياران اندركار فلم را فراهم نكرده باشم به عنوان نمونه يك صحنه را باز بيني مينمايم .چشمك زدن
شادگل به زن چادري پوش سخت خام و بي تمكين است اگر اين مضحكه را برشالودة اخﻼقيات سنتي
حﻼجي كنيم به تراژدي دردناك و ناگواري مي رسيم ،كه كارگردان به جنبة كميدي آن رسيده است ،مگر نه
اينست كه چشمك زدن به ناموس ،خنده نمي آفريند بل تابوت و گريه خلق ميكند .مگر در سرزميني چنين
ميراث خوي به پاداش چشمك زدن  ،تك كارتوس صفر را از ميلة پرسخاوت چره ئي به سينة چپ چشمكزن
نمي بخشند ؟؟!
و به جاي قيل و قال "آغاي گل" پا هاي "آغاگل" را جرس فوﻻد بوسه نميزند!؟ شايد مدافعان ،براهيني
بسازند كه اين پديده ها باعث رشد فرهنگ ما ميگردد ،من ميگويم هرگاه چنين برآمدهايي در فرهنگ
آگاهانه باشد ما را به سوي گورستان فراموشي مشايعت خواهد كرد.
اين نبشته را به منزلة اولين يورش باﻻي سريال نگاشته ام و در لحظة ديگر ،سريال را بيشتر و مشخصتر به
ارزشيابي خواهم گرفت .لهذا اگر ازين انگشت گذاري ها كه مثﻼً فرزند با حياي روستا ولو بچة بيوه باشد،
هرگز عروسي مراسم زنانه را دزدانه تماشا نمي كند ،بگذريم و از توضيح ساير صحنه ها كه در قلم نميگنجد
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جست بزنيم و به حسن ختام سزاوار مي افتد تا "منتر مداري" و "جنتر فالبين" را در سريال فلم دكوندي
زوي گرامي باد بگوئيم !
محمد خالد اورياخيل
زندان پلچرخي
خالد اورياخيل
همزنجـير سال هاي پسين زندان

خالد ،همزنجير دلير ،عيار و خندان .در چند سال پسينِ زندان ،بيشتر اوقات با هم بوديم ،قصه مي كرديم و
مي خنديديم .زندان ،جاي اذيت شدن و نوميدي است اما خالد در بدترين لحظه هاي افسردگي با صداي
بلند ،قهقه مي خنديد.
خالد ،بعد از دستگيري ،در جريان تحقيق شكنجة جسمي شد ،اذيت رواني ديد ...،شش سال متمادي را در
قفس ها و كوته قلفي هاي پلچرخي ،سپري نمود .زخمهاي شكنجه و توهين هاي زباني در سكوت و تبسمش
تا اعماق ته نشين شده بود .شش سال زندان و شكنجه ،شش سالي كه ضربات رواني آن ،در درون زندان
معلوم نمي شد ولي حاﻻ تأثير آن زخمهاي رواني  ،پس از ساليان دراز ،در وجود و روانش ،بشدت احساس
مي گردد.
باهم قدم ميزديم و باهم مي خنديديم .هيچ گاهي چهرة خالد را با جگرخوني و غضب نديده بودم.هميشه
شاد و سرحال معلوم مي شد .و اين حالت او براي من انرژي ميداد و زمينة ايستادگي در برابر افسردگي را
فراهم مي ساخت .خالد از تجارب شخصي خود در كابل برايم قصه ها مي گفت و در هر قصه صدبار مي
خنديد ...گاهي يك بيت شعر را مي خواند و مي گفت كه اين شعر را تفسير كن و من شعر را درست يا نا
نادرست توضيح ميدادم ....بياد دارم كه هميشه از من خواهش مي كرد كه برايش تاريخ فلسفه را قصه كنم .از
سقراط و افﻼتون تا فيلسوفان معاصر را توضيح بدهم ...گاهي كه در فضاي فلسفي مي بوديم ،از گفتن تاريخ
فلسفه براي او ،دريغ نمي ورزيدم ...پر كردن زمان ) تير كردن قيد ( در زندان  ،قريحه و خﻼقيت مي طلبيد
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 ...هر قدر گپ داشته باشي در چند روز خﻼص مي شود ...سخن هاي زندان هر قدر تازه باشد بازهم كهنه و
تكراري است.
خالد ،مرا در نوشتن مقاﻻت ،تشويق مي كرد و مي گفت بنويس كه يك يادگار بماند .و اما باز هم ،اين خالد
بود كه در مورد نوشتن مقاﻻت و نام نويسنده ،برايم مشوره مي داد :
شعبة خاد ،چندين دفعه براي تو مشكل خلق كرده و هنوز هم دست از سرت بر نداشته و در سدد توطئه عليه تو
ست ،اگر مقاﻻت را بنام خود نشر كني براي خاديست ها بدست خود سند و مدرك ميدهي پس بهترست كه مقاله
ها را بنام مستعار بنويسي

گفتم:
نام مستعار خوشم نمي آيد ،آدم را ترسو نشان مي دهد .زنداني خو هستيم ديگر چه سر ما خواهد آمد؟
جزايي ،كوته قلفي ،دوسية جديد ... ،چي بﻼي ديگري را بر سر ما خواهند آورد؟ اوضاع به نفع دولت نيست،
دولت در حال جان كندن است.
خالد قهقه خنديد و گفت :
گپ ترس نيس
ما كه ز سر بريده مي ترسيديم
در مجلس عاشقان نمي رقصيديم
مقصدم اينست كه با نوشتن نامت در آخر مقاله ،سر تو كدام جنجال جديد نيايه  ...زياد سر جان كني دولت حساب
نكن اين دولت از همو دولتك هايي مرداري است كه در آخرين رمق نيز سر مخالف خوده چت مي كنه  ...حاجت تو
نيست باور كو اگر شربت خان ،كدام كار خﻼف كنه گپش د پوليگون ميرسه ...

شربت خان كيست؟
شربت خان يك افسر عاليرتبة نظامي بود كه در جريان تحقيق و شكنجه ،ديوانه شده بود  .صدفيصد ديوانه
بود .با خود مي خنديد ،آرام و ساكت و به كسي زيان نمي رساند .بيشتراوقات در اتاق خالد رفت و آمد
داشت چون خالد ديوانگان را از اتاق خود نمي كشيد و از حضور ديوانگان بطرز مرموزي لذت ميبرد ...شربت
خان هر زماني كه اشتهاي چاي و نان سرش ميزد ،با شال كهنة عسكري بر شانه )در بهار و زمستان( در
كوته قلفي هاي منزل سوم ،در اتاق خالد مي نشست و خالد با لبان متبسم ،رژة شپش ها و ساير مخلوقات
دونده را بر پيكر شربت خان دانه دانه تماشا مي كرد و برايش هرگز نمي گفت كه با اين سر و صورت شپش
آلود اينجا چي ميكني از اتاق برآي  ،بر عكس با تعارف پياله هاي چاي و شيرني گك كلوله و ذوب ناپذير ،از
شربت خان استقبال مي كرد.
بعد از شعر و فلسفه ،يكي از موضوعات مورد بحث خالد و من  ،در مورد ديوانه ها و انواع ديوانه هاي زندان
بود و خالد مي گفت من ديوانگان را براي آن دوست دارم و احترام ميكنم كه اينها سرنوشت آيندة ما را
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تمثيل مي كنند .اگر اين پلچرخي باشد ،روزي ني روزي ما هم ديوانه مي شويم .همين حاﻻ نيز هر كدام ما
كمي ديوانه هستيم  ،كسي كم كسي زياد .زنداني نمي تواند ديوانه نباشد و با صداي بلند مي گفت :
دﻻ ديوانه شو ديوانگي هم عالمي دارد
زهشياران عالم هركه را ديدم غمي دارد

زندگي در زندان ،به قول زندانيان ،قيد را تير كردن است .حاﻻ مهم اين است كه بيست و چهار ساعت را در
يك شبانه روز چگونه سپري مينمايي؟ تير كردن وقت در زندان كار آساني نيست .برخي از زندانيان در
جريان تحقيق و در زير شكنجه ديوانه نشده اند بلكه بعد از ختم استنطاق ،در جريان سپري كردن حبس،
ديوانه شده اند .ديوانه ها يكي از توليدات داخلي اتاق ها و بﻼك هاي پلچرخي است .ديوانگي و ديوانگان
زندان خود يك مبحث كﻼن در خاطره نويسي زندان است .چون ديوانه عقل و حافظه را از دست داده و نمي
تواند خاطرات زندان و ديوانگي خود را بنويسد .در هيمن سال هاي  1990و  1991زندان پر از ديوانگان
رنگارنگ بود .از بﻼك اول و دو شروع تا بﻼك هاي سوم  ،پنجم و ششم و سرانجام تا بﻼك چهارم ...ديوانگان
به چند كتگوري تقسيم مي شدند :


ديوانة دارداري و آسيب رسان



ديوانة بي ضرر  ،متبسم و خاموش



ديوانة بي ثبات و متوسط الحال :گهي قطره ،گهي سيﻼب گهي طوفان

شربت خان ،از كتگوري ديوانة بي ضرر و خاموش بود .عجيب بود كه كتگوري هاي مختلفة ديوانگان با خالد
اورياخيل رابطة خيلي انساني داشتند ...خالد با آنان هميشه به حيث يك انسان دردمند و معلول با سخاوت
برخورد مي نمود.
در مورد مقاله و نوشتن نام ،خالد پافشاري مي كرد كه به هيچوجه نام اصلي خود را در پاي مقاله ننويسم .و
قبر خود را بدست خود نكنم .اگر نام مستعار نمي نويسي پس نام من ...را بنويس .سرانجام با خالد به توافق
رسيدم كه در پاي مقاﻻت نام هاي آنان ) خالداورياخيل (...و همين شد كه من در سه مقالة اولي ،نام خالد و
دو دوست ديگر كه نام هاي واقعي هستند ،را نوشتم.
كامرة عكاسي
سال  1991بودكه خالد يك كمرة كوچك عكاسي را با دادن پول و آشنايي از طريق يك سرباز يا ساتنمن
بنام عتيق اﷲ بدست آورد و با اين كامره  ،چند قطعه عكس يادگاري گرفتيم .اولين بار بود كه در زندان با
دست خود عكس مي گرفتيم .زنداني زماني كه دستگير مي شود ،عكسش را مي گيرند و يك قطعه عكسش
را در دوسيه اش مي چسپانند .بعد از آن ديگر زمينة عكاسي و عكس گيري وجود نمي داشته باشد.
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كامرة عكاسي ،مثل اين است كه در زندان تفنگچه داشته باشي .قلم و كاغذ كه روزگاري از وسايل جرمي
پنداشته مي شد در سال هاي فروپاشي ،كم كم از حالت جرمي خارج شده ميرفت ،اما كامرة عكاسي براي آن
خطرناك پنداشته مي شد كه اشخاص و مكان ها را ضبط و مستند مي كرد .اگر كامرة عكاسي ولو در همان
ميانة سال ) 1991كه سال زايل شدن دولت و تسليمي حزب شروع شده بود( نزد خالد اورياخيل گير مي
آمد ،معلوم نبود كه چه نوع دوسيه برايش جور مي شد و چند روز در كوته قلفي جزايي ميماند؟ رهبري و
كادر هاي حزب و دولت بخصوص خاديست ها و زندانبانان ،از سرنوشت آيندة خود خيلي ميترسيدند و بطور
دسته جمعي تﻼش داشتند تا هيچگونه سند و مدركي كه جنايات و شكنجه هاي شانرا اثبات مي كرد ،از
خود باقي نمانند .هر چيزي كه به حيث مدارك اثباتية جرم  ،تلقي مي شد ،مي ترسيدند و نابودش مي
كردند ....چنانچه پيش از سقوط دولت ،خاد و واد به دستور رهبري حزب ،تمامي دوسيه هاي زندانيان
سياسي و اسناد متعلق به زندان و اعدام را به آتش كشيدند .از آن هزاران هزار دوسية زنداني ،ده ها هزار
صفحه صورت دعوا ،هزاران مكتوب اعدام و حبس بوسيلة محكمة اختصاصي انقﻼبي ،مكاتيب تسليمي زنداني
از رياست هاي خاد و صدارت به پلچرخي  ...عرايض خانواده هاي اعدام شدگان ...اين اسناد و مدارك كه
بهترين سند جرم و جنايت براي حزب دموكراتيك خلق و رژيم هاي توتالير شان بود ،در صدارت و مقر
وزارت امنيت دولتي و ساير مقامات نظامي و ملكي )وزارت داخله و وزارت دفاع ،محاكم و سارنوالي( به
خاكستر تبديل شدند .حزبي ها ،خاديست ها و زندانبانان در تﻼش بودند كه بعد از سقوط ،چگونه خود را از
نابود شدن نجات بدهند.
كامرة كوچك عكاسي ،كه در قانون نانوشتة خاد ،جرم پنداشته مي شد ،خوشبختانه كه افشا و دستگير نشد.
در جريان نگارش اين متن يادم آمد و به خالد پيام دادم كه آيا سرنوشت همان كامره و همان عكسها كه در
 1991در زندان بطور مخفي گرفته بوديم چي شد؟ آيا از آن ميراث چيزي مانده كه برايم بفرستي؟
خالد به شوخي اين عكس را كه در يكي از پارك هاي
لندن گرفته بوديم ،برايم ارسال كرد .....دوباره برايش پيام
دادم كه براي جلد چهارم جنايات حزبي از همان عكس
هاي پلچرخي ،كار دارم .اگر ممكن باشد چند قطعة آنرا
برايم پيدا كن! هر چند ميدانستم كه در اين دربدري ها
و كوچ كشي هاي اجباري ،دشوار است تا ميراثي از اموال منقول زندان را باخود داشته باشي!
عكسي از كوته و زندان بفرست
يادي از ياد دليران بفرست
نامه اي از بام و باران بفرست
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نامة خالد :
انديوال عزيز
بار دگر مرا به كوته قلفي هاي پلچرخي بردي
باور كن كه زندان بتخاك ،يك بخش وجودم شده هرچي تﻼش ميكنم كه دهليز هاي تاريك منزل اولش را فراموش
كنم ولي نمي شود .من مي گريزم ولي او مثل اژدار پشتم ميدود .اگر روز خوده پت مي كنم شب به سراغم مي آيد.
وﻻ بﻼ كه در هيچ حالتي ايﻼ دادني نيست.
دربارة عكس هاي پلچرخي بايد عرض كنم كه برباد و نابود شده اند .وقتي كه در هشت ثور بعد از گريز عسكر ها و
منصبدار هاي گنگس پلچرخي ،از زندان برآمديم كامره و با فيلمش نزدم بود .شما ميدانيد كه وضعيت كابل بعد از
هشت ثور آنگونه كه ما فكر ميكرديم آرامي نيامد كابل در حالت زار و پريشان قرار داشت ،جنگ و چپاول آغاز شده
بود راكت ها و توپ ها حتي سگ هاي تپة مرنجان و بي بي مهرو را آواره ساخته بود چه رسد به پرخانه و عكاس
خانه.
در پايتخت مملكت آنقدر گدودي و سرگرداني شروع شده كه دلم ميشه براي يافتن آرامش دوباره پلچرخي بروم.
متأسفانه از ميان تمامي عكس هايي كه ما و شما با
جليل پغمان و ديگران در زندان گرفته بوديم ،فقط يك
عكس زنده و سالم مانده بود بقية عكس ها همگي
سوخته بودند .از اينكه نتوانستم به عكس هاي زندان
دسترسي پيدا كنم خيلي متأثرم چون يكي از ياد گار
زندان پلچرخي را از دست داديم و اما يگانه عكسي كه
از كامرة پلچرخي سالم باقي مانده يك قطعه عكس
خود من است و اگر بيادت باشد آن عكس همان
عكسي است كه در بام بﻼك گرفته شده و قسمتي از بﻼك هاي پلچرخي در آن به مشاهده ميرسند .عكس را ضميمه
براي تان ارسال داشتم .كم ما و كرم شما !.
ياد تبسم شبربت خان
داردار ديوانة غوربند
لبخند ديوانة چاردهي
سكوت ترسناك ديوانة قندهار

گرامي باد
خالد اورياخيل
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مقالة چهارم
نقد و بررسي شعر
منتشر شده در  :نشرية ميهن
سال انتشار  :دلو-حوت  ١٣٧٠جنوري -مارچ  ، ١٩٩٢شماره ٣٨-٣٧
محل نگارش  :زندان پلچرخي ،نويسنده  :محمدشاه فرهود تحت نام  :م .فرهود
عنوان مقاله  :شعر در آينة زنجير ،مدير مسؤل نشريه  :خليل رستاقي ،محل چاپ ،كابل
خﻼصة موضوع :

شعر در آئينة زنجير ،عنواني بود كه مهم
ترين بخش مقاﻻتم را در آينده تشكيل مي
داد .تصميم گرفته بودم كه در مورد شعر
زندان ،چندين مقاله بنويسم .هرچند تمامي
اشعاري كه شاعران در زندان سروده بودند
نزدم نبود اما برخي از اشعار خودم و سروده
هاي تعدادي از زندانيان را يا از بر داشتم يا
با خودم يا نزد ساير زندانيان بودند.
شعر زندان را شعر زنجير ناميده ام ،و براي
من يكي از مباحث دلپذير ادبي را تشكيل
ميداد .شعر زندان را با گوشت و پوست ،با
عاطفه و انديشه ،احساس ميكردم چنين
شعري برايم دروني شده ،ملموس و قابل
تفسير بود ...شعر ،يگانه فُرم ادبي بود كه در
زندان توليد مي گرديد ...شعر را مي شد
حفظ كرد ،مي شد در زرورق سگرت و اوراق پودر كﻼشويي نوشت ،مي شد در تكة لباس ها حك كرد ،مي
شد بر لوح ذهن و سينه پنهان كرد ...شعر زندان ،موضوع خوبي براي مطالعات ادبي ،روانشناسي و جنايت
شناسي است .شعر زندان ،استعاري و نمادين است .نوشتن شعر مرحلة اول ماجراست بعد از توليد ،نگهداري
آن رخ ديگر ماجرا را تشكيل مي دهد ...من كاپي مقالة شعر در ائينة زنجير را نتوانسته ام با خود نگهداري
كنم .نوشتم و به بيرون ارسال كرده ام .اگر جريده نمي بود حاﻻ اين مقاﻻت وجود نمي داشتند ....صدها شعر
و نثر بوسيلة زندانيان توليد شده اما اكثراً به ما نرسيده و نيست و نابود شده اند.
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بازنوشت مقاله

شعر در آئينة زنجير

1

جنوري 1992
به هيأت تحريرية جريدة ميهن
سﻼمهاي آتشينم از ژرف ميله هاي مخوف برايتان اهدا باد !
اينك ميخواهم مضمون درازآهنگي را جهت نشر پيشكش نمايم
خواسته ام تا مضموني ،زير نام "شعر در آئينة زنجير" بنگارم ديباچه و چوب بست آن در نوشتة حاضر انعكاس يافته
است و در شمارة آينده ،قسمت بعدي مضمون را كه حاوي ) شعر زنجير و شعر عاجي( است ،ارسال خواهم كرد.
قصدم از نگارش اين قصيده ،توضيح نقادانة شعر مورد نظر نيست بل تعميم تعارفي از بافت كلي اين روند است .اگر
زمان مجال آفريد تنِ ﻻغر اين سوژه را چاق خواهيم كرد .شما ميدانيد كه من از حصار ناي مي نويسم و براي پرواز،
فضا خيلي تنگ و تاريك است .چشم انتظار نظريات شما مي باشم به اميد اينكه رابطة مان رشد يابد شما را به
خورشيد سپرده و خودم در پناه غروب ،شفق خيالي را انتظار مي كشم.

ادبيات خونين مقاومت اين مغاك پرشور در صور جهد و شيون ،عظمتش را خيلي زيبا و خشمآگين برجندة
مضطرب زمانه ها مي آويزد ،و يكي از برشهاي پرشكوهش را در همسايه گي اندوهبار شفق با داغ ﻻله گون،
طي طريق ميكند و هويت منزه و مقدسش را بر دفترچة سنگ ،روشنتر از عهد خواب ،نقش ميبندد.
در لحظه هاي خروشاني كه قلم چون تفنگ جرس مي آفريند و تيغ سخن چون تلوار نايره ميدهد ،حضور
بزرگمردانِ مفتون به مرگ و زنجير ،در كنار تجليات عقيمِ ادبيات هوچي با عشق حافظانه ظهور مي يابد .بي
شبهه در تابلوي قيام انگيز ،شريفترين داور و مغرورترين نقاد ،پژواك المناك بربادي قبيله است .درين
توغستان آدمسوز ،باﻻثر تازيانة فوﻻدين ،رخش نازك يال ادبيات ،گاه به سوي قاف و شمشاد شيهه كشيده و
بر معراج افق توغ آويخته و گاه در جوﻻنِ دنج قفس بروي مخمل هاي ميخي مصلوب گرديده و باري نيز
سينه خيز و آتشين تا مرز تبعيد نعل ساييده است .به اعتقاد من ادبيات مقاومت ) بخصوص شعر مقاومت( از
لحاظ حضور مكاني و تمهيد تكويني به چهار شاخه تثبيت و تشخيص ميگردد .كه هر شاخه خصوصيات
جداگانه اي را بخود تخصيص مي دهد.
 شعر كوه شعر تبعيد شعر زنجير شعر عاجي85

از اينكه فرهنگ مجروح اين سرزمين هميشه فقط به وسيلة شعر هويت يافته است ،هميدون نيز منظرة غرور
و حماسة اين شورستان ،با شعر ،اين يگانه طلعت عارفانه ترسيم ميشود .ﻻبدم تا در پويايي گسترة ادبيات از
شعر بگويم و بس ،از شاعرانه هايي بنالم كه از ژرفاي تلخ زخمها ،بيرون چكيده است .از شعر ميگويم چراكه
شعر از يكسو به فريادي اطﻼق ميشود كه چيزي ميگويد و چيز ديگري اراده مي كند و از سوي دگر در بطن
ادبيات از شعر براي آن ميگويم كه يگانه وسيلة دسترس پذير براي فرياد است و عدو افگن ؟
آنك پس از هجوم مغول ،عظمت خراسان در شعر مولوي به بيان آمد و اينك نيز غرور اين ملك به وسيلة
شعر كوه و شعر تبعيد و همچنان شعر زنجير و شعر عاجي به زبان مي آيد و هر زبانة اين روند ،خورشيد
خياﻻتي ست كه از وراي غروب به سوي شفق نور مي پاشد.
شعر كوه
شعر كوه 2شعر قاف است و هندوكش ،و قافله ساﻻرش بر سقف اوج شانه مي سايد .شعر كوه زمزمة عقاباني
ست كه از شهپر زخمي شان در جام افق خون مي جوشد ،شعر كوه ،بابايي ست كه نعش عزيزان را بردوش
مي كشد ،شعر كوه ترنم دلنشين عنقا هايي ست كه از خشم بر ابرسياه منقار ميزنند ،شعر كوه ،نداي پرشكوه
مقاومت است در برابر سيطرة مظنون و ننگ آور ،شعر كوه ،خنجر خشماگيني ست كه از شامخ به سينة عدو
فرو ميرود ،سرود كوه ،خروش روستايي فﻼخني ست كه بر جبين هجوم ،سنگ ميريزد  ،سرود كوه تعجبي
ست كه بر نوك شمشير ،جرقة ايمان مي آويزد .شعر كوه نالة شطبار فرورديني ست كه از حرير تلخاني
انفجار صبحگاهي را آمين ميگويد . . .
سرود كوه ،وثيقة شريف شهيداني ست كه بر ديوان تاك ،حماسه ميكارد و از غرور زيتون بر شاخة بلوط ،
شهنامه مي آويزد ،زمزمة كوه ،آبشار خروشاني ست كه كوير هاي خشكيده را از عطش فارغ مي سازد .بلي،
شعر كوه مرثية مقدسي ست كه بر مزار خونين يك نسل  ،رجزوار ماتم مي گيرد و از اعماق سمچ هاي
شيوندار با ريتم آتشين ،سﻼسل ،جسورانه اسطوره مي شود . . .
شعر هندوكش در شط خون وزن مي جويد و از داغ جوانمرگ ﻻله هاي دشتستان ،قوافي مي آرايد ،شعر
صوف قامتي ست كه تسليم پستي ها و پلشتي ها نميگردد و به هر يورش از قلة نور پاسخ ميفرستد .شعر كوه
چاك چاك دامنه هاست كه هر چاكش رمز تهاجم را تابوت مي كند .شعر كوه ،غريو باباست و قيام قاف،
شهكار سنگ است و شهكار سنگ  ،نداي هيبتناكي ست كه داستانگونه بر سينة پرخون شفق اهدا مي شود.
شهكار سنگ ،برگ سبزي است كه بر نوك درخشندة تلوار به اهتزاز مي آيد .شهكار فناناپذير سنگ  ،پرشكوه
ترين چكامه هاي ايمانزادي است كه به نام نذر شهيدان تا خط ابديت فرياد مي گردد .شعر كوه ،نداي پاك
مجاهدان راه آزادي است كه در كنار ساير جلوه هاي ادبي ،آزادي را بروي ويرانه هاي شكست آن غول شط
آبي 3تهنيت مي گويد  ،و بر صفحات سنگي هندوكش است كه ميخوانيم :
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اي هندوكش
اي ﻻنة بلند عقابان تند خوي
بر مرگ ﻻله هات چه كسي خنده مي كند
كﻼغ
كﻼغ
آنهم كﻼغ پير

4

...
شعر تبعيد
و شعر تبعيد ،شعر مهاجر است و شعر مهاجر را شعر تبعيد مينامم ،شعر تبعيد با شهكار سنگ ،عاطفة خوني
دارد و ادامة جرسمند سرود كوه ست .شعر تبعيد ،آهنگ جليلي ست كه بر مزار شهيدان گمنام جاري مي
گردد و مسافروار درب منفجر شدة باروت را ناخن مي كوبد .شعر تبعيد ،پژواك غربت است در هالة سوزان
نعره ها ،ايماي فرقت است در ضمير عابران رفته از شهراه خاج انگيز .زمزمة تبعيد ،ترانة كودكي ست كه با
لكنت بيگانه ﻻﻻيي مي شود ،غريب غربت ،ستارة درخشاني ست كه عظمتش از آنسوي شبستان اساطير تا
هنوز هويداست.
اگر شوريده ساﻻر بلخ ،آن عارف مهاجر با لهجة غربت ،فرهنگ جدايي را با سوز مثنوي از حنجرة ني بيرون
كرد ،خسرو آن حكيم تبعيدي حتي هيمة اسكليتش را نيز براي فروغ فرهنگ ،به مجمر اهدا فرمود .و اينك
نيز پس از غرش رعد ،5اداي تبعيد بار مثنوي ميطلبد و دست يمگانيي مي خواهد كه بر صفحة كوچ ،از غم
دل سفرنامه بنويسد . . .
آري دفترچة تبعيد ،ترانه هاي خروشاني ست كه از نالة غربت خودي پاكبازان عبور مي كند و با روح
عاشقانه ،خليل آهنگ در ضمير ديوان ،ميدان ميزند .شعر تبعيد ،بغض غم آلودي است كه از زير طارم هاي
سوزان دشتستان ،چون بمبي به انفجار مي رسد :
اين كوچه هاي شيون و فرياد و اشك و خون
بر زعم من كه راه ست
زيرا نهايتش
بر اوج صبحگاهي خورشيد ميرسد . . .
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شعر تبعيد ،رخش مغروري است كه جشن آمدن رستم را از ستيغ آسمايي تجليل ميدارد  . . .شعر تبعيد
لفظ پاكيزة آياتي ست كه سحر زندقه را از تاق پنهان دروغ ،بروي فرش ميريزد . . .و شعر تبعيد حديث
غمناك آواره گي ست . . .
هان اي مسافري كه پس از عودت نگاه
شبها بروي سينة خونفرش ميروي
گاهي براي پاسخ عريان گامها
بكن لحظه اي درنگ
بكن لحظه اي سكوت
زيرا به زير هر وجب خاك من كنون
عزيزي نهفته است

6

ادامه دارد
قابل توجه :

اين مقالة چهارم است كه به نام هاي
مستعار از پلچرخي به جريده ميفرستم
و اينك تقاضا مي نمايم تا مقالة حاضر
به نام اصلي ام يعني ) م  .فرهود ( نشر
شود.
زندان پلچرخي
م  .فرهود

 . 1شعر در آئينة زنجير
بجاي شعر زندان ،شعر در آئينة زنجير گفته ام .باز هم از ترس خاد و قومنداني زندان ،به استعاره و كنايه پناه برده ام .نوشتار
زندان ،خواهي نخواهي برشالودة ترس و احتياط استوار مي باشد .كلمات را در صنايع بديعي و محتوا را در پوشش ،قرار ميدهد.
خاد و پاسبانان پلچرخي مي دانستند كه حجم عظيمي از شعر در قفس هاي زندان ،سروده شده است ،از همينروست كه تﻼش
مي كردند تا اشعار را بدست آورده و با يك تير دو فاخته را صيد نمايند :از يكسو شعر را آتش بزنند و از سوي ديگر شاعر را به
جزا و كيفر برسانند. . .
 . 2شعر كوه
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نقش شعر و صورتبندي شعر بعد از كودتاي ثور و اشغال شوروي ،رنگ ديگري بخود ميگيرد .شعر در دو مسير به حركت مي
افتد .شعر دولتي و شوروي زده و شعر ضد شوروي و اشغال .دولت دست نشاندة شوروي ،شعر را در خدمت حزب و دولت قرار
ميداد و هر شعري كه رنگ ايدئولوژيك و دفاع از شوروي را نميداشت در صف دشمن قرار داده مي شد .براي حزبي هاي
سويتست دو نوع شعر وجود داشت :شعر سويتستي و شعر اشرار
شعر كوه ،نام مستعار شعر مقاومت است .مقاومتي كه مردم در كوه و قريه ،بپا كرده بودند و شاعران ،آن مقاومت را در قالب
شعر به بيان مي آوردند.
 . 3غول شط آبي
استعاره اي براي شوروي است كه آزادي بروي ويرانه هاي شكست آن تأسيس مي گردد .پرچمي ها ،خاديست ها آنقدر شيفتة
شوروي پرستي بودند كه حاضر بودند از همه چيز بگذرند مگر از شوروي حمايت كرده باشند ...در مقاله نيز ،به تجاوز شوروي
برخورد استعاري و كنايي شده است.
 . 4اي هندوكش
اين شعر بلند را بصير بدروز برادر حفيظ آهنگر پور در پلچرخي سروده است .شعري كه بحق مي توان گفت شعر مقاومت
است .بصير بدروز ،شاعر و عيار نترس ،اشعار زيادي در زندان سروده بود ،يكي از ويژه گيهاي بدروز در زندان اين بود ،كه
هميشه در برابر خاد و قومنداني مي ايستاد و زيادتر وقت حبس خود را عيارانه  ،در پرخاش و جزايي سپري نمود.
 . 5غرش رعد
دورة اشغال شوروي و مقاومت مردم ،دورة مهاجرت هاي اجباري و كوچاندن هاي كتلوي است .كودتاي ثور و تجاوز شوروي
بيش از پنج ميليون انسان را مهاجر ساخت .هزاران قريه بمباردمان گرديد و باشندگانش باﻻجبار به پاكستان و ايران ،كوچانده
شدند.
 . 6شعر خونفرش
اين شعر از خود من است اما متأسفانه كه از يك شعر بلند فقط همين قطعة كوجك آن از بركت جريده ،در دسترس است .
اشعار زندان و ياداشت هاي من مانند اشعار و ياداشت هاي زندان ساير زندانيان ،نيست و نابود گشته است .ما مربوط به
فرهنگ و ملتي هستيم كه اسناد و مدارك را پاسداري نمي كنيم .قبر سنايي ،مقبرة جامي و مدرسة سالطان بهاوالدين ولد را به
رو باه ها و سگ هاي بيابان بخشيده ايم.

آن قصركه جمشيددر او جام گرفت
آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت
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مقالة پنجم
شعر در آئينة زنجير -قسمت دوم
محل نگارش  :زندان پلچرخي
نويسنده  :م .فرهود

قسمت دوم مقالة شعر در آئينة زنجير را به جريده فرستادم تا در شمارة  40 -39ماه حمل -ثور  1371به
چاپ برسد ،ما نميدانستيم كه دولت در پنجم ثور  1371به مجاهدين تسليم داده مي شود و در هشتم ثور
سقوط خود را رسماً اعﻼم ميدارد .اما  ....مقاله به چاپ نرسيد ،مقاله ،چاپخانه و جريده در زير آتش راكت ها،
دود شدند و به هوا رفتند.
هﻼ باران
هﻼ باران
سﻼمم را ببر امشب
از اين حجم غرور تا بيشه هاي دور
كه تلخست اين قفس امشب به پايان ميرسد دردم
به رگبار ميبرند جسمم
به تحقير مي دهند جانم
به فرقم تكة مجهول به چار سويم خروش خاد
صداي پاي من از پوليگون تا خانه ام زنجير ميريزد
هﻼ مرغك
اگر دستي مرا پرسد
اگر چشمي مرا جويد
نشاني ام فقط –
 يك بسته فرياد است و چيغ تلخ ...و بعد در زير مرمي ها

غلتيدن

سﻼمم را
به هرسو ميبري ميلت
ولي امشب كه مهمان دو دست بسته در پشتم
بزير آخرين مشتم
مرا باخود ببر سويي
كه فرياد در بغل ايستاده است آنجا دلي با اشك استـفهام .
زندان پلچرخي ،بﻼك پنج  ،م .فرهود ،بهار ١٣٦٨
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فصل چهارم

شعر و شكنجة سفيد

شعر در آئينة زنجير
حبسيات
همانگونه كه در صفحات قبلي تشريح شد ،ادبياتي كه بالفعل در زندان هاي حزب دموكراتيك خلق ،آفريده
شده باشد ،ناپيداست و كمتر اوراقي از آن نوشته ها در دسترس است .ياداشت ها ،خاطرات ،اشعار ،داستان
ها ،گزارش ها ،نامه ها  ....و ساير فُرم هاي نوشتاري  ،در زندان به نوشتار رسيده اند ،و اما صد حيف كه حجم
قليلي از اينهمه نوشته ها باقي مانده است.
اشعار زيادي بوسيلة زندانيان در زندان سروده شده اما به دليل خشونت و تﻼشي هاي ممتد خاد ،كمتر
كسي موفق گرديده كه اين اشعار را نگهداري كرده و به بيرون انتقال داده باشد .شعر يك خوبي داشت كه
قطعات آنرا شاعر يا زندانيان در حافظه مي سپردند و قسمتي از اشعار بدينگونه از ضربت نابودي نجات يافته
و به بيرونِ زندان ،ره گشوده است.
در زندان پلچرخي ،نوشتن به حيث يك عملية ذهني ،خودش جرم پنداشته مي شد و اگر اين نوشته ،رنگ
مقاومت ميهني و اعتراض عليه شوروي را مي داشت ،براي خاد زندان فاجعه بود و مستلزم مجازات فراوان.
يكي از مجموعة اشعار باقيمانده از فاروق فاراني است .فاراني شاعر و نويسندة دلير و آگاه ،يك دفترچة شعر
بنام " از قفس تا قاف" را در پلچرخي سروده است ، .و نثر مستحكمي نيز موجود است كه به حيث مقدمه بر
دفترچة از قفس تا قاف نوشته شده است .اين مقدمه ،چهار صفحه است ،كه در زندان بوسيلة داكتر حميد
سيماب نوشته شده و ياد گاري براي ادبيات مستند زندان است .در قسمتي از مقدمه مي خوانيم :
افسانة سي سانه  ....چل مرغك ده يك خانه
 ...وه كه مي داند قصة دراز رنج و آرزو و اميد اين چل مرغك در يك خانه را ،كه دست سيه كار صياد ،باغستاني را كه
در آن آشيانه داشتند ،به هم ريخت و خودشان را اسير ميله هاي سخت و سرد قفس كرد؟
قصة چل مرغك در يك خانه ،اگر تنها اندوهنامة رنج و حرمان باشد ،شنيدني نيست ،مگر اين كه نبض ستيز و
پرخاش از آن به گوش برسد و حماسة تپش و بال افشاني براي شكستن ميله ها و كوري چشم صياد از آن نهيب زند.
و چنين است قصه اي كه مي خوانيد ،قصه اي كه در آن چون و چرا و چطور و كجاي راهي ،كه همة ما روانيم تصوير
شده است.
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در اين مدت شش سالي كه در قفس گذرانده ام ،همواره در دلم اين هوس جا داشته است كه روزي ماجراي آرزو و
اميد و آرمان خود و ياران خود را براي شما كه آنان را نمي شناسيد و بنابرين ،با من و يا مايي كه من جزئي از آنم،
بيگانه هستيد ،قصه كنم و آن چشمة زﻻل و جوشان نيرو را كه شمع زندگي ما را روشن و زنده نگهداشته و ما را در
ره پوئي به سوي مقصود و سبك ساختن شانه هاي خود از بار تعليق و آرزوي زندگي مرغانچه ئي همسر و فرزند و
مال و منال و راحت و غفلت ،قوت مي بخشد ،نشان دهم .با دريغ كه تاكنون بخت و همت در اين كار به من ياري
نكرده است .تا كي باشد كه به آرزوئي رسد آرزومندي.
ولي قصة رنج و حرمان و حماسة شكيبائي و ايمان و پيكار را در پيكر استعاره و سمبول ها و در جامة حرير شعر
نيوشيدن ،كيفيتي دارد كه هم چون دست نوازش نسيم مرغزاري در زير پيراهن ،شراب تلخ – شيرين حزن و نيرو را
در روح شنونده نفوذ مي دهد و روانش را به آن مرتبه اي از تزكيه مي رساند ،كه شنونده و يا خوانندة خود را با
سمبول ها و سمبول سازها يكي مي بيند و هديه اي زيباتر از اين را  ،هيچ زنداني اي براي عزيزان خود سراغ ندارد.
ناظم اين منظومه  ،يك مرغك از چل مرغك در يك خانه است.
 ...ولي اگر محتواي پيام عطار  ،امروز كهنه شده ،شكل آن ،افسانة سيمرغ و كوه قاف ،از آن همة زمانه هاست .از همه
بيشتر ،از زمان ما و نسل ما ،نسلي كه جبر تاريخ ،راهي كوه قافش كرده و تندر و آذرخش درة آتشفشاني انقﻼب
آزادي بخش ملي مردم ،هر آن بر سرش نهيب مي زند :هستي اگر مي روي گر نروي نيستي
...و اما سيمرغ نسل ما كيست؟
سري را گر كند انديشه روشن

نه از طوفان نه از ديوان هراسد

دلي را گر كه عشقي گرم سازد

فقــط راه تكاپو مـــي شناسد

به كوه قاف سيــمرغي نباشد

سفر سيــمرغ سازد بي شماره

شود سيـمرغ هر مرغ مسافر

كند گر در مسيـر مــرگ ﻻنه

اين افسانة ما و شماست .قصة ما و روزگار ماست .هرگاه نيك بنگريم ،در چهرة خاكي پر و رنگين پر و زاغ و كرگس،
تمثال خود و اطرافيان خود را مي بينيم و وقتي سياهي هاي خطوط را مي خوانيم ،در ﻻي سطور پيامي مي يابيم كه
پختگان مي خوانند و مي فهمند و خامان مي بينند و مي خندند.
 ...اين منظومه در قفس سروده شده ...
دكتور حميد سيماب
زندان پلچرخي
خزان ١٣٦٥
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دوازده سال زندان
دوازده سال حبس ،مرا خسته و زار ساخته است .تا در زندان بودم احساس مستي و مقاومت مي كردم .نه
دپريشن را مي شناختم نه تراماي شكنجه و نه غير و ذالكش را .شايد به دليل همرنگ جماعت بودن ،در
زندان امراض رواني را حس نمي كرديم .چون بيست و چهار ساعت ،در درون دلتنگي و ديوار ،قرار داشتيم.
حواس پنجگانة ما تغيير خورده بود .واقعيت و ملموسات ما ،به چند تا اشياي انگشت شمار خﻼصه مي شد:
اتاق ،ميله ها ،زنداني هاي ريشو و همرنگ ،بستره ،نماز ،قره وانه  ،خوابيدن ،يك ساعت تفريح در مثلث ...ما
در درون همين چيز هاي كوچك غلتيده بوديم .گپ جديد و اشياي جديد وجود نداشت .با وجود اينهمه
احساس نمي كرديم كه در حال ديوانه شدن يا مردن هستيم .از همينروست كه برخي از زندانيان در چنين
فضاي تنگ ،طاقت نمي آوردند و به دنياي بهتري بنام شيزوفرني رهسپار مي شدند .ديوانه هاي زندان
خوشبخت ترين ها را تشكيل ميدادند چون با اشياء و افكار ديگران رابطه نداشتند بل در درون خود مي
زيستند .قطع رابطه با محيط عيني و ذهني ،زنداني را به ديوانه كه نوعي از زيستن در زندان است ،تبديل مي
نمود.
حبس را در معناي مقاومت بخاطر آزادي و عدالت گذشتاندم .هر چيزي كه در زندان برايم معناي انساني
خلق مي كرد ،زيستن را پر انرژي و زيبا مي ساخت .اما قيمتي كه براي توليد معنا پرداخته مي شود ،از
ذخاير روح و سرماية بدن است .نه روح سالم ميماند نه بدن .شكنجه و زندان ،فوﻻد را آب مي كند .شكنجة
مداوم و حبس طويلي كه من ديده ام ،با آنكه از آن دو ،به فاصلة چند دهه ،دور شده ام ،اما ،مرا تا هنوز در
چنبرة آهنين خود ،زنداني كرده اند .از پلچرخي كﻼن رها شده ام اما در پلچرخي كوچك و دروني گير مانده
ام.
از آخر اپريل  1992كه از پلچرخي به بيرون رفته ام تا هنوز ،نه خواب آرام دارم و نه روان سالم .گمان مي
كردم كه بعد از رهايي از زندان ،به آرامش ميرسم و زخمهاي روحي و بدني ام مداوا مي گردند .اما كابلي كه
من در آن پا گذاشتم ،به يك كورة آتش و قلعة جنگي تبديل گشته بود.
جدار شيرپور
از هجوم راكت چراغان شد
در قحطي سرك
پاي چپم را كسي نگرفت
دستان پريدة خواهرم را رهگذر با خود برد  / .م .فرهود  ،كابل سرطان ١٣٧١

آدمي ،تا ميميرد در هالة تكاپو و تأمل چرخان است .شناخت فرد ،نه از روي آنچه خودش دربارة خود ميگويد
 ،بل از روي آنچه انجام داده است ،تأويل مي گردد .آدمي در محاصرة زمان قرار دارد و زمان چون جﻼد
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بيرحم ،هر جنبنده اي را سرانجام ،در حوض اجساد مي اندازد .مرگ ،آخرين ايستگاه جسماني هر مسافر
است ...
در روحم زخمهايي هست كه هر لحظه مرا سوهان ميزند و از خواب مي پراند .در بيداري دچار وحشت مي
سازد .زخمهاي روحي ،مزمن ترين نوع زخم است كه نه با تابليت درد تداوي مي شود و نه با خواندن و
نوشتن .نه فراموش مي گردد نه خاموش .روان درماني ،مشوره مي دهد كه زنداني بايد شيوة فراموش كردن
شكنجه و فاجعه را ياد بگيرد .اما تجربة هر زنذاني اين است كه شكنجه هرگز فراموش شده نمي تواند .هر
حادثه اي كه در اعماق روح و غمخانه رسوب كند ،بيرون شدنش از روح و بدن دشوار است .حفرة تاريكي در
ذهن زنداني موجود است كه با هيچ روشن اندازي روشن نمي گردد .فقط زنداني آنرا مي بيند و بس .ولو
دورة بس كوتاه شكنجه شده باشد ،از لوح خاطراتش پاك شدني نيست .ستون فقرات بيوگرافي زنداني ،همان
دوره هاي كوتاه و طويل زندان است .مابقي ،شنا در خاطرات و زخمهاي آن دوران .زندانيان دورة هيتلر بعد از
چندين دهه ،تا هنوز از يكسو زير تداوي بوده از سوي ديگر به خاطره نويسي و دادخواهي ادامه داده اند .آنچه
در زندانيان سياسي ما كمرنگ است ،همان عنصر نانويسي ،عصيان و دادخواهي است ....زنداني خسته است و
از ديوار و نوشتن گريزان است .دورة شكنجه و زندان ،به ارقام سنجيده نمي شوند كه به مدد عدد ،گفته
شود:
 12سال زندان
 144ماه
در ميان ارقام
شماره هاي مقرنسي كه در آن حك مانده ام
فقط شمارة زندانست كه مرا در خويش آرد و تفسير مي كند
 1960اكتوبر

تولد در كابل

1978 - 1966

دورة مكتب

1980 - 1979

محصل فاكولتة طب

1992 - 1980

زنداني سياسي در پلچرخي

1995 -1993

محصل فاكولتة ادبيات دانشگاه بلخ

1998 -1995

كاردر مؤسسة Save the Children

 1998اكتوبر

پناهنده در غربتكدة هالند
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شكنجة سفيد
جنايات سيستماتيك دورة هجده ماهة خلقي ها حاجت به سند و گفتن ندارد .دو تا لستي كه كشته شدگان
دورة خلقي را نشان ميدهد ،به تنهايي مي توانند فاجعة عظيمي را به بيان آورند .لست دوازده هزار شهيد كه
امين جﻼد بر ديوار هاي وزارت داخله آويخت ،و لستي پنجهزار كشته شده اي كه از طرف پوليس هالند
منتشر گرديد.
در دورة كارمل ،بازهم ديده مي شود كه هزاران هزار انسان اين وطن شكنجه ،حبس و اعدام گشته اند .دورة
نجيب كه با شعار "مصالحة ملي" همراه بوده ،اما در سرتاپاي اين دوره ،مانند مراحل قبلي ،دستگيري،
شكنجه و اعدام كماكان جريان داشته است .شكنجه هايي كه در زندان هاي خاد تطبيق شده اند ،مظهر
وحشتناكترين شكنجه هايي است كه در كمتر زندان هاي سياسي جهان اتفاق افتيده است .در لست طويل
شكنجه ها ،يكي هم ممنوع بودن قلم و محروميت از نوشتن است ،كه باﻻي زندانيان اجرا گرديده است.
شكنجة سفيد = شكنجة رواني
شكنجة سرخ = شكنجة جسمي
در روان شناسي شكنجه ،شكنجة سفيد به تمامي شكنجه هاي رواني اطﻼق مي گردد .و شكنجة سرخ مربوط
به شكنجه هاي جسمي است .خاد ،در تمامي مراحل ) دستگيري ،تحقيق ،اعدام ،حبس( تﻼش مي كرد تا
مغز زنداني را ضربت بزند و از اين طريق ذهن زنداني را تسخير نمايد .مسالة محروميت از قلم و نوشتن،
مربوط به يكي از انواع شكنجة سفيد است .شكنجه هاي سفيد شايد در زندان هاي دنيا تعداد شان بسيار زياد
نباشد اما در حيطة خاد ،اين نوع شكنجه ،لست طويلي را در جريان استنطاق احتوا مي كند.
شكنجه هاي سفيد خاد :
 .1كوته قلفي
 .2توهين و تحقير به شخصيت
 .3آشكار بودن بيوگرافي زنداني و پت بودن بيوگرافي شكنجه گر
 .4توهين به مقدسات ديني
 .5از زور و هيبت شوروي سخن گفتن
 .6از قدرت حزب  ،دولت و خاد ﻻف زدن
 .7فراخواندن به تسليمي ،توبه و اعتراف تلويزيوني
 .8بي خوابي و استرس دادن
 .9اعدام ساختگي
 .10اعﻼم پايان ناپذيري شكنجه
 .11مقابلة زنداني با افراد همدوسيه
 .12زنداني را برهنه كردن
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 .13زنداني را مسخره ساختن
 .14ابﻼغ راست يا دروغ دستگيري دوستان زنداني
 .15قطع ارتباط با پايواز
 .16تهديد به دستگيري زنان خانواده
 .17تهديد به تجاوز جنسي بر زنان خانواده
 .18تهديد زنداني به تجاوز جنسي
 .19تهديد به زدن بوتل در مقعد
 .20چيغ و فرياد ساير زندانيان را شنيدن
 .21از شكنجه هاي ناشناخته به تكرار پف كردن
 .22محروميت از ادويه ،سگرت ،نسوار
 .23محروميت از برس دندان ،وضو و غسل
 .24محدوديت نان و چاي
 .25محدوديت تشناب رفتن
 .26محروميت از اداي نماز
 .27محروميت از هر نوع عكس العمل در برابر شكنجه گر
 .28پروپاگند دربارة اعترافات شخصيت هاي مهم زنداني
 .29فحش هاي ناموسي و دشنام هاي خيلي خصوصي دادن
 .30ايجاد ترس براي خصي سازي و ديوانه سازي و معيوبيت
 .31چشم و دست را بستن
 .32تف كردن به دهن ،چشم و ريش زنداني
 .33تكرار سوال هاي تكاندهنده و ترسناك
 .34پوشاندن لباس با خط هاي رادار ) زرد و سياه ( در زندان صدارت
 .35مدت هاي طويل با لباس چرك
 .36محروميت از راديو  ،تلويزيون و جرايد
 .37توهين به انديشة سياسي زنداني
 .38محروميت از قلم و كاغذ و نوشتن

محروميت از قلم و كاغذ
زندانبان كه در سيستم توتاليتر تربيه شده است متكي به سلسله مراتب عمل مي كند .منتها اين سلسله
مراتب در رژيم حزب دموكراتيك خلق ،سه مراتبه يي انجام مي گيرد :
مراتب حزبي
مراتب دولتي
مراتب مشاوريتي
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حزب بر فراز دولت قرار دارد و دولت از حزب اطاعت مي كند و مشاورين بر فراز هردو و بر هردو فرمانروايي
مي كند .خاد ،ارگان دولتي است كه رهبري و اعضاي آن را اعضاي حزب تشكيل ميدهند .و حتا ،از بقال تا
اوباشي كه جاسوس خاد مي شد ،ناگزير بوده تا نخست عضو حزب شده باشد .كارت سرخ حزبي ،مرحلة اول
براي هر نوع اقتدار و باﻻ رفتن است.
شكنجه گر و زندانبان حزبي ،خود را سه مراتبه به فرمانبرداري محكوم ميداند يك بار بخاطر حزب ،يك بار
بخاطر دولت و يك بار بخاطر مشاور .حزب ،زندانيان سياسي را دشمن انقﻼب ميداند و شكنجه و كشتن شانرا
مرحلة نوين و تكاملي ،زندانبان كه وظيفه اش اطاعت بي چون و چرا و فرمانبرداري ايدئولوژيك است ،مو به
مو سفارشات باﻻيي هاي حزبي و دولتي و مشاورين را تطبيق مينمايد .به اين خاطر است كه در سلسله
مراتب جنايات سيستماتيك ،هم كساني كه بالفعل استنطاق و شكنجه و اعدام كرده اند و هم كساني كه
محكمه كرده و دستور و فرمان داده اند ،جزء جنايتكاران و متهمين درجه يك بشمار ميروند.
در دوازده سال دورة پرچم ) دورة خاد و واد ( قلم از جملة اشياي ممنوعه بوده و دارندة آن نه متهم بلكه
مجرم پنداشته مي شده است ...چه استعداد هايي در پشت ميله هاي زندان پوسيدند و نتوانستند بدليل نبود
قلم و كاغذ و آزادي نسبي بيان ،خﻼقيت ها و ياداشت هاي ارزشناك شانرا بنويسند.
حزب دموكراتيك خلق ،در وطن فروشي ،شكنجه و كشتار مردم ريكارد قايم كرد .با كاشتن تخم بدبختي و
جنايت ،مملكت را به حصار ،زندان و تفتيش عقايد تبديل نمود ...
نالم چو ناي من اندر حصاري ناي

پستي گرفت همت من زين بلند جاي

آرد هواي ناي مرا ناله هاي زار

چز ناله هاي زار چه آرد هواي ناي ؟

كاري ترست بردل وجانم بﻼ وغم

از رمح آب داده و از تيغ سر گراي

اي محنت ارنه كوه شدي ساعتي برو

وي دولت ارنه باد شدي لحظه اي بپاي

در آتش شكيبم چون گل فرو چكان

بر سنگ امتحانم چون زر بياز ماي

از بهر زخم گاه چو سيمم همي گداز

وزبهر حبس گاه چو مارم همي فساي

اي اژدهاي چرخ دلم بيشتر بخور

وي آسياي نحس تنم نيك تر بساي

مسعود سعد دشمن فضل است روزگار

اين روزگار شيفته را فضل كم نماي
حبسية ناي
مسعود سعد
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فصل پنجم

سقوط گا ِو كريچكوف

مجسمه هاي سرگيني
رژيم كابل در يك سال اخير خود ،خيلي درمانده شده بود .هرقدر حزب و دولت دست نشانده ذليل تر مي
شد به همان ميزان ،شدت استبداد قومنداني و خاد پلچرخي ،زايل تر مي گرديد .هرچند ،استبداد حزبي تا
يك سال پيش از سقوط و تسليمي رژيم به شكل هاي موذيانه و عادتي كماكان ادامه داشت .افرادي كه به
زور شوروي و قدرت ،به غول هاي مقتدر تبديل شده بودند ،بعد از چهارده سال جنايت ،مانند مجسمه هاي
سرگيني فرو پاشيدند.
چند ماه قبل از تطبيق خودكشي بر وزير امنيت دولتي و " فرار بزدﻻنة " رئيس جمهور تا حويلي ملل متحد
واقع در وزيراكبر خان ،جﻼل و جبروت هفت ثوري هاي شش جدي شده ،در انظار عام ،ذره ذره مي پاشيد.
رهبري حزب ،از فرط قومي شدن و شاريدگي هاي دروني ،تف كردن گرباچف بروي دست پروده ها،
درماندگي كريچكوف ها و محمود قارييف ها  ...حزب و دولت را به دو تپة سرگين تبديل كرده بود .در
سراپاي سال  ١٣٧٠مراكز برخي از وﻻيات ،پيهم از چنگ دولت درمانده بيرون گشته و در حال تسليم شدن
هاي ممتد قرار گرفته بود  :تخار ،بدخشان ،سمنگان ،باميان ،كنر ،خوست ،كاپيسا  ،مزار شريف . . . ،اين سال
 ،سالِ تعويض كفتار به موش هايي بود كه در روز سقوط ،يك سوراخ را در پايتخت به صد افغاني نه كه به
صد هزار ربل بخرند.
مشكﻼت دروني حزب يكي و دو تا نبود كه مي توانستند بسادگي حل نمايند .تضاد هاي دروني حزب به تضاد
هاي خونين و آشتي ناپذير تبديل شده بود .نجيب اﷲ روز بروز به خودكامگي خود مي افزود و از هيچ حيله
و تذويري براي بقاي خود و حذف مخالفين ،صرف نظر نمي كرد .جناح هاي ديگر نيز در صدد بودند تا نجيب
را به هر طريقه و هر ابزاري خلع يد نمايند.
سال  1986كا جي بي و نجيب ،شاه شجاع روسي يعني كارمل را در پلينوم هجده ،از رياست حزب بيرون
كردند و به تعقيب آن از قدرت دولتي نيز ،بيرون انداختند .جزاي قروت آب گرم ،به همان شكل مسخره
آميزي كه آورده شده بود به همان بي حيثيتي و مسخره گي بوسيلة همانها ،حذف گرديد .در جوﻻي
 ،1991كارمل بعد از پنج سال رسوايي و نظربند ،از مسكو به كابل آورده مي شود و با آمدنش بزودي بر تضاد
ها و شاخ جنگي هاي ميان حزبي افزوده مي گردد .وضعيت به سوي كميدي هاي خونين جريان داشت.
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گاو كه به حضور روباه در كابل موافق نبود ،با وارد شدنش به كابل ،بار دگر زير پاي گاو قرار مي گيرد ،در
جلسة رسمي ،بي آب و لگد مالش مي كند .محمود بريالي كه با دم گاو ،بازي مي كرد ،سرنوشتش به بﻼك
اول پلچرخي رسيد جايي كه قبل از او غﻼم دستگير پنجشيري و صالح محمد زيري و نظر محمد به جرم
فتنه گري بعد از كودتاي تني ،آنجا چارزانو نشسته بودند .سلطان علي كشتمند ،انتر ناسيوناليست و سويتست
از ترس گاو ،از حزب استعفا مي دهد ،با كﻼه قومي و مذهبي به بارگاه سيد منصور نادري و حزب وحدت
اسﻼمي پناهنده مي شود .و شاگردان وفادار )تاجيك هاي حزبي به شوراي نظار و پشتون ها به حزب
اسﻼمي( برسم تسليمي ،پكول و لنگي سياه مي پوشند .سال سال ريش ماندن و بروت تراشيدن است .سال
پكول و لنگي سياه خريدن است .سال تعويض هورا به نعرة اﷲ و اكبر است .سال پناه بردن به حزب اسﻼمي و
شوراي نظار .
بعضي ها اين طرف مي دويدند و بعضي ها آنطرف .وزير خارجه )عبدالوكيل( كه از پشت پردة پروسة صلح
باخبر است ،با اداي شهادتين به تسليمگاه جبل سراج ميدويد ،تا سند تسليمي حزب و دولت را بﻼقيد و
شرط به احمدشاه مسعود تسليم كند) .البته با باﻻ كردن سه بار دستانش را برسم تسليمي( شرط و شروطش
فقط به زنده ماندن خودش خﻼصه مي شد .رفيع معاون رئيس جمهور به يك نفس تا تنگي لوگر دويد ،با
گفتن بسم اﷲ الرحمن الرحيم مسلمان شد و خود را دربست به حكمتيار تسليم نمود .سليمان ﻻيق مسؤل
بيروي سياسي ،اين فتنه گر پير ،هم در ميخ ميزد و هم در نعل .هم شبان و هم شيطان .گريز نجيب اﷲ را
فرار بزدﻻنه ناميد ،خوشحال بود كه چند روز بعد به ديدار مجددي نايل ميگردد و آتش دوزخ بر زنخش حرام
مي شود .اسلم وطنجار وزير دفاع و راز محمد پكتين وزير داخله در بدل فقط زنده ماندن ،از طريق مكالمة
مخابراتي به گلبدين تسليمي مي دهند ...از وزير تا معاون رئيس جمهور ،از قاضي القضات تا صدراعظم ،از
بيروي سياسي تا كميتة مركزي ،از لوي درستيز تا قومندان گارنيزيون ،از سترجنرال تا خوردضابط ...،در صدد
چور و چپاول و تسليم شدن به قيمت زنده ماندن بودند.
بعضي ها اين طرف مي رفتند و بعضي ها آنطرف ...هر جنرال چند ستاره ) مومن ،دوستم ،نبي عظيمي،
نورالحق علومي ،آصف دﻻور ،سيداعظم سعيد ،عبدالرازق ،حسام الدين ،يارمحمد ،باقر فرين (...و هر عضو
بيروي سياسي وكميتة مركزي حزب ،تﻼش مي كرد ند كه سر هاي خميدة خود را از معركه ،زنده بيرون
بكشند .جنرال هاي حزبي شمال ،بر ضد پيشواي حزبي و دولتي خود ،در بغاوت بسر مي بردند .به يك كﻼم
كه نظام دست نشانده ،در پرتگاه فروپاشي قرار گرفته بود ،رژيم ثوري ،به مرگ گاو نزديك شده بود چون ثور
به معني گاو است ،از اينرو در لحظات پسين ،از قحطي كنجاره دچار مرگ گشته بود ....رژيم ثوري كه بايد از
گاو شروع مي شد كه نشد بلكه از كرگدن شروع شد رژيمي كه بقول تره كي بايد از خربوزه شروع مي شد كه
نشد بلكه از ملي سرخك شروع شد ...رژيم برگشت ناپذير با مرگ بالشتي كرگدن ،قتل شوربايي كفتار و
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رسوايي روباه ،ثور به حقيقت خود پيوند خورد يعني به سلطه و ذبح گاو منتهي گرديد .با استعفا و فرار گاو و
خودكشي يعقوبي و باقي به پردة اول فاجعه ،نقطة پايان گذاشته شد.
حزبي كه طي چهارده سال ،از هيچ نوع جنايت سيستماتيك و نقض گستردة حقوق بشري امتناع نورزيده،
اينك با گله و شكايت از سران شوروي ،سر بريدة دولت را در پتنوس تسليمي گذاشته و در بدل آن ،با بي
غيرتي زيستن و فرار به كشور هاي امپرياليستي ...و اما قضية غرامات جنگي و جبران خساره :

سفر شوارد نازي وزير خارجه و كريچكوف رئيس كي جي بي  ،دو روز قبل از خروج كامل قطعات اردوي شوروي از
افغانستان ،به تاريخ  13فبروري  1989صورت گرفت .آنها ميخواستند با دولت افغانستان پروتوكولي را به امضاء
برسانند كه بر اساس آن بعد از خروج كامل قطعات اتحاد شوروي از افغانستان ،هر حكومتي كه بوجود بيايد ،از آنها
تقاضاي جبران خسارت را نه نمايند .زيرا آنها نگران بودند كه روزي مبادا دولت موجود از هم بپاشد و سقوط نمايد و
دولت بعدي از آنها طلب جبران خسارت نمايد...
عبدالوكيل ،از پادشاهي مطلقه تا سقوط جمهوري دموكراتيك ،ص 570
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مشاورين
رژيم را برتخته شرماند
كا جي بي ،هم در شوروي هم در افغانستان همه كاره بوده است .در پيروزي كودتاي ثور و به قدرت رساندن
تره كي نقش هدايتي بازي كرد ،طرح بالشت بر دهن تره كي ،شوربا براي امين  ،شاه شجاع سازي كارمل و
قرنطين گاو و بر چنگك آويختن ...كي جي بي تا توانست حزب دموكراتيك خلق را بي عزت و بي حيثيت
ساخت.
" كاربرد تاكتيك هاي كثيف ،بسته به مقتضيات سياسي روز ،گاهي مطلوب و گاهي نامطلوب بود .يكي از موارد ويژه
و معروف ،قتل حفيظ اﷲ امين  ،رهبر افغانستان در سال  1979بود كه دستور اجراي آن به شصت و پنج افسر كا گ
ب داده شد :پنج نفر از اطﻼعات ،و بقيه از واحده هاي تندر و زينت مربوط به گروه هايي با ماموريت ويژه .يكي از اين
ماموران به ناتالياگوركيان ،همكار من در اخبار مسكو ،گفت :وقتي كاخ را ترك ميكرديم ،پوتين هايمان بر فرش هاي
آغشته بخون شلپ شلپ مي كرد .پسر هشت سالة امين در ميان تبادل آتش كشته و دختر نوزادش زخمي شد.چهل
و شش نفر از ماموران گروه ويژه نيز كشته شدند .اين قتل تنها پيش درآمد خونريزي هاي بيش تر بود ،كمي پس از
آن ،جنگ هاي هشت سالة افغانستان آغاز شد كه هزينة آن براي اتحاد شوروي  13833كشته 49985 ،زخمي و
لطمات رواني ناگفته بود .براي افغان ها خسارت اين جنگ به مراتب بيش تر بود .تلفات جاني آن ها سر به ميليون ها
زد".
كا گ ب دولتي در دولت ،يوگنيا آلباتس ،ترجمة مهدي پرتوي ،ص 44

عوامل سقوط رژيم دستنشانده ،مجموعه اي از عوامل است .عوامل داخلي و عوامل خارجي .تضاد هاي دروني
در شوروي و تضاد هاي دروني در حزب دموكراتيك خلق ،طي چندين سال به سرحد آشتي ناپذيري رسيد و
در مقطع خاص ،انفجار نمود.
كودتاي وﻻديميركريچكف
 19اگست 1991
كريچكف رئيس كا گ ب همان كسي است كه كودتاي  19اگست  1991را عليه گرباچف سازماندهي كرد،
مسكو را پر از كارناوال تانك ها ساخت و مي خواست قدرت سياسي بدست كا گ ب و مخالفين ريفرم قرار
بگيرد .در ادبيات رسمي شوروي اين كودتاچيان را بنام" ،باند هشت نفره" ياد مي كردند كه چهار رهبر اصلي
داشت .اين هشت نفر مقامات عالي رهبري دولتي را بدست داشتند ... .كا گ ب  ،مخوفترين نهاد پرقدرت در
شوروي بوده و تاريخچة اين ارگان استخباراتي نشان مي دهد كه به لحاظ ساختار و بودجه ،چقدر گسترده و
غني بوده است .اگسا ،كام  ،خاد و واد چوچه هاي همين كا گ ب است و به حيث ارگان هاي وطني،
مستقمياً تحت مشاوريت ،كنترول و حمايت بي حساب مالي قرار داشته اند.
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كودتا از درون تضاد هاي حزبي و بخصوص طرح پروستريكا ) مافيايي سازي اقتصاد ( سر بلند كرد .وﻻديمير
كريچكف ،رئيس كا گ ب با بلند ترين مقامات نظامي شوروي  ،كودتا را سازماندهي مي كند و اما كودتا
بزودي شكست مي خورد و و كودتا چيان دستگير ،محكمه و زنداني مي شوند ...
باند هشت نفره :
 .1والنتين پاولف ،صدرااعظم شوروي
 .2دميتري يازوف ،وزير دفاع
 .3وﻻديمير كريچكف ،رئيس كا گ ب
 .4الكسانر تيزياكف ،ريس اتحادية صنايع شوروي
 .5بوريس پوگو ،وزير داخله شوروي -خود كشي
 .6واسيلي استارودو بسف ،رهبر اتحادية كارگران شوروي
 .7اولگ باكﻼنف ،معاون شوراي دفاع شوري
 .8گنادي يانايف ،معاون رئيس اتحاد جماهير شوروي

كودتاي اگست  1991كه بوسيلة عالي رتبگان حزبي و دولتي صورت ميگيرد ،در واقع تقابل كا گ ب را در
برابر گرباچف و تيم ريفرميست آن نشان مي دهد ...كودتا ،زنگ فروپاشي را به صدا مي آورد .با وقوع كودتا
ديده شد كه شوروي چقدر از درون دچار مشكﻼت حزبي ،ايدئولوژيك و اقتصادي بوده است.
كودتاي شهنواز تني
 ١٦حوت ١٣٦٨
كودتاي تني عليه رئيس اسبق خاد و رئيس ادارة كابل صورت مي گيرد ....تني ،گﻼبزوي ،سروري  ...قبل از 7

مارچ  1990در صدد كودتا بودند .همانگونه كه كارملي ها در سدد گرفتن ارگ به قيمت مرگ بودند .رژيم
لحظه به لحظه درمانده تر مي شد .تضاد هاي دروني ،رژيم را به سطح انفﻼق و رسوايي رسانيده بود .تني ،با
استفاده از قواي هوايي ،آسمان كابل را با غرش طيارات در اختيار مي گيرد .برخي از مناطق مزدحم و
مسكوني مردم :مسجد پل خشتي ،قصر داراﻻمان و ارگ را در اثر بمباردمان ،ويران مي سازد ...ده ها نفر از
مردم عادي كشته و صد ها نفر زخمي گرديدند ...اما ،كودتا موفق نمي گردد و عده اي از عاملين آن دستگير
و عده اي بشمول تني با سه فروند طياره ،به پاكستان رفته و به حزب اسﻼمي و آي اس آي تسليم مي
شوند .رهبري كودتاچيان :
 .1جنرال شهنواز تني وزير دفاع

گريز به پاكستان

 .2جنرال عبدالقادر اكاخيل قومندان عممومي هوايي و مدافعة هوايي

گريز به پاكستان
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 .3جنرال ميرحمزه فراهي قومندان هوايي

گريز به پاكستان

 .4جنرال غﻼم رسول قومندان گارنيزيون شيندند

گريز به پاكستان

 .5نياز محمد مهمند عضو بيروي سياسي

گريز به پاكستان

 .6اسداﷲ سروري عضو بيروي سياسي رئيس اسبق اگسا

فرار به منگوليا

 .7صالح محمد زيري عضو بيروي سياسي

روانة زندان پلچرخي

 .8غﻼم دستگير پنجشيري عضو بيروي سياسي

روانة زنداني پلچرخي

 .9جنرال نظر محمد وزير دفاع اسبق

روانة زنداني پلچرخي

 .10و و و

كودتاي تني ،نجيب را از داخل دچار تشنج كرد و كودتاي كريچكف ،از بيرون .در ميان عوامل عديده ،دو
كودتا نيز به حيث دو عامل ،سرنوشت فروپاشي كريچكف )شوروي( و گاو اش )رژيم نجيب ( را فراهم ساختند
و بزودي هردو چهرة استخباراتي و عملياتي را مبتﻼ كردند به سقوط و زندان ...تواريش هاي شوروي ،خلقي
ها و پرچمي ها ،به همان پيمانه كه بر مردم و دگرانديشان ستم و جنايت روا داشته اند ،عليه يكديگر نيز از
هيچ نوع استخوان شكني ،رفيق كشي ،خيانت و جنايت دريغ نكرده اند .خلقي عليه خلقي  ،پرچمي عليه
پرچمي  ...خلقي عليه پرچمي و پرچمي عليه خلقي  ...جنگ به خاطر قدرت و چوكي و حركت به اشارة
اجنبي.
در روز هاي آخر ،يك نفر هم وجود نداشت تا از گاو كريچكوف بدفاع برخيزد .در تاريخ اينگونه اتفاق نيفتيده
كه يك نفر وجود نداشته باشد كه از يك رئيس از يك رهبر دفاع نمايد .شواهد نشان نميدهند كه در لحظات
سقوط نجيب ،يك عضو كميته مركزي ،يك جنرال ،يك خاديست ،يك شاگرد ،يكي از اقوام  ....از نجيب دفاع
كرده باشد؟! گاو را بكلي تنها گذاشتند .گاو گمان نمي كرد كه روزي ميرسد كه نه شمشير خاد بدردش مي
خورد و نه ثروت ارگ.
نجيب اﷲ را نه تنها خلقي ها و كارملي ها " گاو" ميناميدند بلكه كريچكوف رئيس كا جي بي و مشاورين،نيز
نجيب را عظيم الجثه و گاو ميناميدند .در حالي كه مردم كابل به او لقب قصاب خاد را داده بودند.
يك خلقي به پاكستان ميگريزد و خلقي ديگر به جايش مي نشيند.
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وطنجار ،كه خود خلقي است ،خلقي اي از نوع بالشتي ،دو بار خود را ريشخند مي سازد يكبار بروي موج
راديو و بار ديگر بر شيشة تلويزيون .هردو بار بشكل مضحك و كميك .بار اول به قومندة امين و بار دوم به
فرمان نجيب .بعد از كودتاي تني ،به فرمان نجيب به پردة تلويزيون مي آيد و با همان صداي نازك و نارنجي،
عليه تني اعﻼميه مي خواند و خلقي را خلقي ميشرماند .نجيب ،تني و وطنجار هرسه نفر از پكتيا هستند ولي
بخاطر قدرت و وابستگي به اجنبي ،باهم رفيق كشي مي كنند .وطنجار ،مرد كم سويه اي كه كلمات را از
روي كاغذ بدرستي ادا كرده نمي تواند اما كارشناسان او را بدليل داشتن صداي رسا و موجدار ،براي خوانش
اعﻼميه ها و بچه ترسانك هاي راديويي و تلويزيوني انتخاب مي كرده اند.
نجيب با قوم پكتيا جلسه داير مي كند و با استفاده از غرايز قومي ،راز و رمز جاسوسي و خيانت تني را براي
قوم ،برمﻼ مي سازد .براي ژورنالستان داخلي و خارجي نيز دربارة كودتا ،كنفرانس مطبوعاتي داير مي كند...
رژيم درماندة كابل كه از درون ،خنجر خوردنش آغاز گشته بود ،مي كوشيد تا عمر كوتاهش را چند صباحي
تمديد نمايد ...تني در پاكستان با مصاحبات خود ،رژيم كابل را ملحد و كمونيست خوانده و جهاد را عليه
رژيم الحادي و كمونستي اعﻼم مي كند ...خلقي دو آتشه كه از هر تار بروتش خون مسلمان مي چكد اينك از
داراﻻسﻼم اسﻼم آباد ،جهاد را عليه دارالحرب كابل اعﻼم ميدارد .ولي مضحكه اين است كه بار دگر رفيق و
خلقي خودش ،هم خود و هم او را ميشرماند:
اسلم وطنجار :
هموطنان عزيز !
شوراي عالي دفاع وطن جمهوري افغانستان ،اليوم ،به اينجانب صﻼحيت سپرده است تا مسؤليت رهبري وزارت دفاع
را تحت قيادت محترم نجيب اﷲ  ،به عهده بگيرم بدينوسيله به منسوبين قواي مسلح افغانستان هدايت داده مي شود
تا با هوشياري از مواضع خويش دفاع نموده و با استفاده از تمام نيرو در صدد كشف و بدست آوردن زنده يا مردة
شهنواز تني اين عنصر خائن وابسته به دشمنان افغانستان كه اكنون از مخفيگاه قبلي خويش فرار نموده در سركوبي
هر نوع مقاومت از طرف گروه خائن وي و افراد فريب خورده آن برآئيم.
www.youtube.com/watch?v=-XjhOMNl2PY
XjhOMNl2PY

تلويزيون ،شام حوت 1368
جنرال اسلم وطنجار

اسلم وطنجار :
هموطنان گرامي!
براي اولين بار در تاريخ افغانستان آخرين بقاياي سلطنت ظلم ،استبداد و قدرت خاندان نادرخان سفاك خاتمه يافت
و تمام قدرت دولت به دست خلق افغانستان قرار گرفت .قدرت دولت به اختيار عام و تام شوراي انقﻼبي نظامي است.
هموطنان عزيز!
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دولت ولسي شما كه در دست شوراي انقﻼبي قرار داد به اطﻼع ميرساند كه هر عنصر ضد انقﻼبي كه بخواهد از
هدايات و مقررات شوراي نظامي انقﻼبي سر پيچي كند به زودترين فرصت به مراكز نظامي سپرده خواهد شد.
www.youtube.com/watch?v=ZhrsUxEfmjM
?v=ZhrsUxEfmjM

راديو ،شام  7ثور 1357
جگرن اسلم وطنجار

اعﻼميه ها بخشي از تاريخ معاصر را مي سازند .بخصوص اولين اعﻼميه اي كه سرنگوني و مرگ داودخان را
اعﻼم ميدارد .عجيب روزگاري بود  ...تفاوت بين دزد و صاحبخانه از بين رفته بود ...تمايز بين قاتل و شهيد به
هيچ گرفته ميشد ...با نيان فاجعة ثور ،بعد از كشتن دو ميليون انسان بيگناه بطور مشترك ،اينك جدا جدا به
جان هم افتاده بودند ...گاوِ كريچكف با گوساله هاي سامري ،بطور دسته جمعي در گل بند مانده اند هر قدر
تﻼش مي كنند بيشتر از پيش ،در تاﻻبِ خونين فروپاشي و سقوط ،غرق مي شوند.
تضاد هاي دروني بين نجيب و رهبران ملكي و نظامي حزب كه خودش رئيس آن است ،روز بروز لحظه به
لحظه حادتر و علني تر مي گردد .قصر داراﻻمان و ارگ به دو قلعة جنگي تبديل مي شوند .نجيب در آخرين
روز هاي قدرت ،تﻼش مي كند تا براي حفظ قدرت ،به كارمل و حواريون بغاوتگر آن ضربت بزند .در پايان
سال ١٣٧٠اوضاع بسوي ماجرا هاي فيصله كن پيش ميرود ...ما زندانيان ،اوضاع بيروني را از طرق مختلفه
تعقيب ميكرديم.
وضعيت پلچرخي
رژيم هاي استبدادي تا زماني كه با چوب هاي زير بغليِ قدرت بيگانه راه ميروند ،بوسيلة شكنجه و زندان،
قدرت را انحصاري كرده و به دوام خويش مي افزايند .گمان نمي كنند كه يك روزي سقوط مي كنند .زندان
پلچرخي در سال  ١٣٧٠به حيث نماد شكنجه و خشونت ،در حال متزلزل شدن و فروپاشيدن بود .روحية
زندانبانان كه از افتضاحات دروني آگاهي داشتند و اخبار واقعي را تعقيب مي كردند ،از الف تا يا در مدار يأس
چپاول و گريز مي چرخيدند .از عسكر تا قومندان ،از كارمند سياسي تا مامور خاد ،از جﻼد تا شكنجه گر ،در
فكر زندانباني نبود بلكه در ذهن خود جان به سﻼمت كشيدن را طراحي مي كرد.
٧
٨
هفت قرمز ،كه چهارده سال به كمك بيگانه ،بروي كله راه ميرفت اينك به كمك حزبي ها و مجاهدين ،بروي
پا مي ايستد و به هشت سبز تبديل مي گردد .هفت ثوري ها ،هرقدر به پرتگاه سهمگين هشت ثور نزديكتر
مي شدند ،به همان ميزان تيغ هاي سرخ ايدئولوژيك و خودكامگي را بزمين مي انداختند و تلوار هاي سبز را
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از غﻼف هاي قومي بيرون مي كشيدند .حزب دموكراتيك خلق ،بخاطر بقا به هر قيمت ،با هيزمي كه در
كندك ها و غندهاي قومي افروخته بودند  ،اينك آتش قوم پرستي را در كميتة مركزي  ،بيروي سياسي،
سازمان هاي حزبي ،جنراﻻن ،افسران و ماموران عاليرتبه و  ...شعله ور ساختند .تجربه ثابت كرد كه اكثريت
رهبران حزب ،در منجﻼب قومي شدن غرق گرديدند ....با پوشيدن گوپيچه ،پكول و لنگي  ،با كل كردن بروت
و گذاشتن ريش ،خود را از مرگ و محمكة مردم ،بيرون كشيدند .حزب دموكراتيك با آنكه چهارده سال از
انقﻼب شكوهنمد و برگشت ناپذير و مرحلة نوين و تكاملي ،پياپي دم زد ،و بخاطرش سر هاي هزاران انسان
اين سرزمين را از تن جدا كرد ،اينك در ايستگاه يأس ،سرش به سنگ برگشت پذيري مي خورد و تاوان
مرحلة نوين و تكاملي را با چنگ انداختن به فاجعة دگر ،مي پردازد .حزبي كه چهارده سال ،آسياب زندان را
با خون شهدا جاري ساخت ،شكنجه كرد ،كوچاند ،بم انداخت ،زمين را به گورهاي دسته جمعي تبديل نمود،
 ...حاﻻ همين هفت ثوري هاي برگشت ناپذير ،به دﻻيل و عوامل مختلفه اي به سراشيب هشت ثور ،برگشت
مي خورند :


جنايات گسترده و سيستماتيك بوسيلة شوروي  ،خلقي و پرچمي



مقاومت سرتاسري مردم ) شروع از قيام هاي خودانگيخته ( ...



خروج قواي شوروي 1989

 كودتاي باند هشت نفره در اگست 1991در مسكو
 فروپاشي اتحاد جماهير در  1991و ايجاد جمهوري روسيه


آزاد شدن اقمار شانزده گانة اروپايي و آسيايي



كم شدن و سرانجام قطع حمايت روسيه از رژيم كابل



جنگ جﻼل آباد



جنگ سرتاسري تنظيم هاي مسلح و حمايت پاكستان و ....

 فشار بين المللي
 پروسة صلح بينن سيوان
 oمعضﻼت داخلي حزب دموكراتيك خلق
 oتضاد هاي آشتي ناپذير درون حزبي
 oقومي شدن حزب در سطوح مختلفه
 oكودتاي تني
 oورود كارمل به كابل
 oشورش مومن و دوستم و سيد منصور نادري در شمال
 oبغاوت جنرال هاي كابل تحت نظر ستر جنرال نبي عظيمي
 oخودكشي يعقوبي وزير امنيت و باقي رئيس رياست پنج
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 oبغاوت جنراﻻن وزارت امنيت – يار محمد و باقر فرين ...
 oتسليم شدن وزرا و اعضاي كميته مركزي به تنظيم هاي جهادي
 oاستعفاي اجباري و فرار نجيب
... o
" كريچكف  ،نجيب اﷲ را به جاي كارمل انتخاب كرده بود  ،نجيب اﷲ فرزند موطﻼيي ك.گ.ب بود .نجيب اﷲ با
هيكل تنومند و جثة بزرگ كه باعث گرديد ملقب به " گاو" شود ،همسرش فتانه از نواده هاي عبدالرحمن خان بود .
مسكو در جايگزين كردن نجيب اﷲ به جاي كارمل ،از او انتظار داشت كه در فراهم آوردن زمينه هاي خروج نيروهاي
شوروي با آنها همكاري كند .اما وقتي او به قدرت رسيد ،تمام تﻼشهايش را به كار برد تا انعقاد معاهدات ژنو را به
تأخير اندازد .در همين آوان نيروي ويژه اي به سرپرستي سه ژنرال ك.گ.ب بوجود آمد اين نيروي مخصوص ،ستادي
متشكل از افراد كاردان در كابل بوجود آورد ". . .
پشت پردة افغانستان  /ديه گو كوردويز ،سليگ اس ،هاريسون /مترجم اسداﷲ شفاهي ص ٢٥١

نجيب در كنگرة دوم در سال
 1990اعﻼن كرد كه حزب
وطن ،داراي  173614نفر
عضو ميباشد كه در اين ميان
 15924عضو آنرا زنان تشكيل
ميدهند .حزبي كه نزديك به
دوصد هزار نفر عضو دارد،
رژيمي كه نيم ميليون ارتش
دارد ،دولتي كه  1568چين
تانك دارد  ...حزب و دولتي كه
داراي جنراﻻن حزبي ،كه تا
آخرين رمق حاضر هستند از
دساتير حزب و رئيس جمهور
اطاعت نمايند !.جنراﻻن با وفا
و مسؤليت شناس حزبي !؟ از
شش حمل تا شش ثور !؟
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اولين اعﻼمية سقوط
اعﻼمية سقوط نجيب اﷲ را جنرال نبي عظيمي معاون وزير دفاع و قومندان گارنيزيون كابل ،در پنجم ثور ،با
يونيفورم سترجنرالي ،در تلويزيون حزب دموكراتيك خلق ،قرائت كرد و به تعقيب آن داكتر عبدالرحمن و
نجيب اﷲ مجددي ،با دستمال هاي جهادي ،بنمايندگي از مجاهدين ،تسليمي بﻼقيد و شرط حزب و دولت را
در تلويزيون كابل ،اعﻼم داشتند.

اعﻼمية تلويزيوني تسليمي
 5ثور 1371
به نمايندگي از تمام قواي مسلح ايجاد دولت اسﻼمي افغانستان را خير مقدم گفته و به دولت اسﻼمي افغانستان
محترم حضرت سبغت اﷲ مجددي و به كمسيون امنيتي شهر كابل اطمينان ميدهم كه قواي مسلح تحت رهبري
كمسيون امنيتي شهر كابل ما دوشادوش نيروهاي جهادي وظايف خطير ملي و اسﻼمي شانرا در جهت تأمين هرچه
عاجل امنيت در شهر كابل و تمام كشور مجاهدت نمايند از اينرو به تمام منسوبان قواي مسلح اعم از سربازان،
خوردضابطان ،افسران و جنراﻻن هدايت داده مي شود تا در تشريك مساعي و همآهنگي با نيروهاي جهادي در تحت
رهبري كمسيون امنيتي شهر كابل و اوامر محترم انجنير احمدشاه مسعود وزير دفاع دولت اسﻼمي افغانستان وظايف
شانرا انجام بدهند به تمام منسوبان قواي مسلح اطمينان داده مي شود كه دولت اسﻼمي افغانستان و كمسيون امنيتي
از حيثيت و عزت شان دفاع مي كنند.
و من اﷲ توفيق
سترجنرال محمد نبي عظيمي
قومندان گارنيزيون كابل
&www.youtube.com/watch?v=KOmGKj3MchE
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مراسم تبديلي هورا به نعرة تكبير
 ٨ثور ١٣٧١
پنج ثور نغمة سقوط در تاﻻر تلويزيون كابل به صدا درآمد و هشتم ثور ،نعرة تكبير بجاي هورا مستقر گرديد.
عبدالكريم شادان به همراهي عبدالوكيل وزير خارجه ،اعضاي بيروي سياسي ،با چند تا بلند پاية دولتي
) خالقيار -صدراعظم و معاونين رياست جمهوري  :هاتف ،سرابي ،محتاط و رفيع( سرنگون شده  ...روز هشتم
ثور ١٣٧١ساعت چهار بعد از ظهر ،حزب و دولت شاريده را به حضور ژورناليستان خارجي و داخلي با سرهاي
خميده به مجاهدين تسليم مينمايند.

شخصي كه دوازده سال تمام ،مانند يك فرعون كوچك ،در تاﻻر محكمة اختصاصي انقﻼبي ،به حيث عمومي،
با يك اشارة چشم ،با يك امضاء جان هزاران زنداني را مي گرفت ،احكام حبس و اعدام را با آرامش و دبدبه،
صادر مي نمود ،اينك از جنايات خويش اظهار پشيماني نموده و به نيابت همة سرانِ تسليمي و سرنگون شدة
حزب دموكراتيك خلق ،بجاي هورا ،براي پيروزي هرچه بيشتر مجاهدين و اسﻼم ،نعرة تكبير سر ميدهد :
من ) عبدالكريم شادان( بنمايندگي از قوة قضائية افغانستان خداوند بزرگ را سپاسگذارم كه امروز بعد از چارده سال
قتل ،كشتار و خونريزي و انواع بي عدالتي هايي كه  -انجام داده ايم -با تشريف آوري شما و برادران مجاهد در كابل،
قلب افغانستان فضاي صلح استشمام ميشه و صلح حادث ميشه ،خداوند شما و همة برادران مجاهد را توفيق عنايت
فرمايد كه بر زخمهاي مردم ستمديده افغانستان كه  -بوسيلة ما ايجاد شده -مرهم بگذاريد و يقين دارم كه انشاء اﷲ
و تعالي خداوند هميشه با شما بوده و با شما خواهد بود ،و من اﷲ توفيق
نعرة تكبير
اﷲ و اكبر
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در پايان براي همة برادران مجاهد در رأس جناب استاد محترم حضرت صاحب مجددي صحت و سﻼمت و قدرت
آرزو مي كنم
نعرة تكبير
اﷲ و اكبر
www.youtube.com/watch?v=pEV2NNeOw1s

كريم شادان و شركاء ،چگونه راضي شدند كه دولت را دو دسته به كساني كه آنرا اشرار و ضد انقﻼب مي
دانستند ،با اين رسوايي ،تسليم نمايند؟ كريم شادان چند روز بعد از تسليمي ،بوسيلة زندانيان جهادي بدون
محكمة رسمي ،محكمة صحرايي مي شود ...قاضي القضاتي كه هزاران نفر را در زير تيغ و هوراي شوروي،
محكمه كرده بود ،اينك خودش بدون محكمه به اسفل سافلين ميرود.
" رهبران پاكستان در سال  1987بر سر حكومتي كه بعد از جنگ در افغانستان سروكار آيد و به بهترين شكل در
خدمت منافع اين كشور باشد ،اتفاق نظر نداشتند .آي .اس.آي بيشتر عﻼقمند بود كه يك دولت بنيادگرا در كابل به
قدرت برسد ،كه روابط نزديكي با باكستان داشته باشد .ضياء و آي.اس.آي بيشتر به آنچه كه " تجديد ساختار
استراتژيك " مي ناميدند ،و به ايجاد يك كنفدراسيون پان اسﻼمي متشكل از پاكستان و افغانستان عﻼقمند بودند...
ضيا شكل گيري يك بلوك پان اسﻼمي را به تصوير مي كشيد كه روزي مسلمانان اتحاد شوروي  ...و شايد
تاجيكستان و ازبكستان را دربر گيرد"...
كوردو وز ،پشت پردة افغانستان ،ترجمة اسداﷲ شفايي ص ٢٦٨

بغاوت
از كجا شروع شد؟
ميكانيزم سقوط نجيب اﷲ ظاهراً بسيار ساده طراحي شده بود .نجيب كه فرزند موطﻼيي كا جي بي بود و در
دورة خاد ،با شكنجه و كشتار مردم خود را براي شوروي و خاديست ها ،به حيث قصاب خلق تثبيت كرده
بود ،حاﻻ نمي تواند رژيم خودكامه اش را نگهداري كند .اقداماتي كه نجيب را به سراشيب سقوط نزديك
ساخت :


خودكامگي و يكه تازي



عزل كارملي ها از حزب و دولت



سركوب خلقي هاي مربوط به تني ،گﻼبزوي ،سروري و امين



قبوﻻندن استعفاي اجباري بر سلطان علي كشتمند



تعينات و مقرري پشتون هاي حزبي و غير حزبي از طرفداران خود



سبكدوشي جنرال هاي غير پشتون شمال
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خيانت به رفقاي حزبي و خيانت رفقايش به او

 زنداني كردن مخالفين درون حزبي

ماجرا و شورش شمال در جنوري  1992آغاز مي گردد.
جنرال جمعه اسك از طرف نجيب اﷲ به حيث قومندان زون شمال تعين ميگردد.
نجيب اﷲ به عزل جنرال هاي شمال اقدام مي كند .جنرال مومن اندرابي ) قومندان لواي  70حيرتان (،
جنرال هﻼل الدين مسؤل هوايي ،جنرال جمعه نظيفي قومندان فرقة دهدادي ،رئيس امنيت و قومندان
پوليس بلخ  ....را از وظيفه سبكدوش مي سازد و اما  :جنرال دوستم ) قومندان فرقه  ( 53و سيد منصور
نادري ،اين تعينات و اين برطرفي ها را يك نوع بازي قومي براي تصفية اقوام غير پشتون دانسته ،و با آن
شديداً مخالفت مي كنند .جنرال مومن از امر رئيس جمهور اطاعت نمي كند و خود را قومندان برحال
ميداند .مومن با دوستم و نادري و ساير اعضاي تيم شورشي ،به كابل ،پيشنهاد مي كنند كه سه نفر پشتون
مقرر شده )جمعه اسك ،تاج محمد رئيس امنيت و جنرال رسول بي خدا قومندان فرقه( بدون درنگ و
معطلي ،از مزار برطرف شوند .در غير آن عزل و تعينات رئيس جمهور را قبول نداريم .اصطكاك قومي از قبل
در حزب وجود داشت اما بطور رسمي از همين جا خود را به مرحلة علني شدن و انفجار ميرساند.

جنرال مومن ،جنرال دوستم ،سيدمنصور نادري ،جنرال جمعه اسك ،داكتر نجيب اﷲ ،اسلم وطنجار،
عبدالوكيل ،محمود بريالي ،سليمان ﻻيق ،نجم الدين كاوياني ،جنرال نبي عظيمي ،جنرال آصف دﻻور ،جنرال
نورالحق علومي ...و چند تا جنرال و حزبي ديگر ...عده اي از رهبري و جنراﻻن به نفع اين تنظيم و عده اي به
نفع آن تنظيم ،خود را آلة دست تنظيم ها قرار داده و رژيم درمانده و يتيم را دو دسته به "ضد انقﻼب"
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تسليم دادند .و همين اعضاي بلند رتبة حزب ،براي گرفتن انتقام جناحي و قومي ،گاو كريچكوف )قصاب
خاد( را در زندان ملل متحد قرنطين كردند تا اينكه در چنگك قصابي آويزان گردد .نجيب اﷲ را رفقاي
پرچمي اش زنداني كردند و رفقاي خلقي اش ،كُشتند.
گاوِ كريچكف ،در سياهي شب بعد از ناكامي در فرار ،جبراً به پناهگاه ملل متحد ميگريزد ...درين چند روزِ
باقيمانده ،رهبري حزب و دولت ،هر كدام براي فروش حق ارشديت ،بي وقفه تﻼش مي كنند تا زمينه را براي
مجلس مسخره آميز تسليمي و گرفتن پاسپورت ،فراهم سازند.
" اين واقعيت كه نجيب اﷲ يك پشتون بود ،او را در نظر ديپلماتهاي شوروي جالب توجه جلوه داد .چراكه كارمل يك
پشتون واقعي نبود و سياستهاي قومي رژيم او نارضايتي وسيعي در ميان پشتون ها ايجاد كرده بود ....كارمل اغلب
پشتو زبانان را " پاي گرد" خطاب مي كرد .همان طور كه كشمكش بر سر قدرت طي سال  1985در داخل رژيم
افزايش يافت ،نجيب اﷲ ،كارمل را بيشتر تحت فشار گذاشت كه عﻼوه برآوردن پشتونهاي با نفوذ غير كمونيست به
داخل رژيم ،به رهبران كمونيست پشتون قدرت بيشتري بدهد...مسئلة ديگر اين بود كه كارمل ،به نظر روسها ،فاقد
توان و پويايي ﻻزم براي رهبري بود .يكي از مقامات مهم شوروي در سالهاي  1985او را " بسيار تنبل و اهل حرف نه
عمل" توصيف كرد .ويكتور سپورنيكف رئيس ك.گ.ب در كابل اظهار داشت كه كارمل در  " 1985دست از كار
كشيده و به مشروب روي آورده .او اغلب اوقات از ارتباط با ديگران محروم بود ،وي كم و بيش گيج و منگ بود و
مداوماً به سوي سراشيبي مي لغزيد ...كارمل وقار خود را از دست داده و مي ناليد كه او براي فراهم كردن زمينه
براي مداخلة اتحاد شوروي در امور افغانستان ،هركاري كه توانسته ،انجام داده است ...كارمل با نوميدي سرانجام
تسليم شد و استعفانامة خود را ارائه داد " ...
كوردو وز ،پشت پردة افغانستان ،ترجمة اسداﷲ شفايي ص٢١٢

نفاق قومي ،نه تنها حزب دموكراتيك را از درون پاشاند بلكه استخوان شكني هاي قومي را در جامعه عميقتر
كرد .پرچمي ها و خاديست هاي كارملي ادعا دارند كه نجيب اﷲ با كشتن جنرال جﻼل رزمنده معاون واد و
رئيس ادارة پنجم ،در حمل  ١٣٦٩شكاف قومي را در حزب كﻼنتر ساخت .نجيب اﷲ در صدد حذف اقوام غير
پشتون در مقامات حزب و دولت شد ....دورة سقوط نجيب ،گرايشات قومي خود را به مسخره ترين شكل
نشان داد.
اسلم وطنجار ،راز محمد پكتين ،تني ،گﻼبزوي ،منوكي منگل ،رفيع ،جمعه اسك ،جنرال زرمتي ،بشمول
نجيب اﷲ  ...گرايش به حزب اسﻼمي
عبدالوكيل ،محمود بريالي ،نبي عظيمي ،آصف دﻻور ،دوستم ،مومن ، ،يارمحمد ،فرين ،اعظم سعيد ،كريم
شادان  ....گرايش به شوراي نظار
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چور و چپاول
وندگيري لحظه هاي سقوط
بعد از سقوط مزار بوسيلة دوستم و تيم شورشي )حوت  (1370مسؤلين حزبي و دولتي از باﻻ تا پائين،
ميدانستند كه بعد از اين نه پﻼن بنين سوان تطبيق مي گردد و نه پﻼن محمود بريالي براي برگشتاندن
كارمل ...همة اعضاي رهبري بشمول نجيب اﷲ ميدانستند كه دولت آينده يا به گلبدين تسليم داده مي شود
يا احمدشاه مسعود از طريق بغاوتگران شمال و همكاري ستر جنراﻻن ،كابل را فتح مي كند .كشتي خونين
حزب و دولت با تمام سرنشينانش لحظه به لحظه بزير آب فرو مي نشست ...مسؤلين بلند رتبة حزبي و دولتي
در فكر جان بچت كردن و چور نقدينگي و اموال منقول بودند .هر حزبي و هر مامور دولت ،هر قدر كه
توانست ،برداشت و در جيب ذخيره كرد.
" ...بگفتة جﻼل باياني ديپلمات ،داكتر ضمير پس از سقوط نجيب اﷲ خزانة رياست اول را رفت و با خود برد .مبلغي
كه او بر آن دست يافت عبارت از يك ميليون كلدار هندي 3 ،ميليون كلدار پاكستاني ،سيصد هزار دالر امريكايي80 ،
هزار پوند انگليسي ،يكصد هزار ريال عربي 150 ،هزار ريال ايراني ،دينار عراقي معادل يكصد هزار دالر امريكايي11 ،

ميليون افغاني 200 ،هزار مارك آلماني بود .داكتر ضمير با اين پول ها به قصر نمبر  8نزد داكتر نجيب اﷲ مجددي
رفت و به كمك او همراه با پول هاي ديگريكه داشت به هند پرواز نمود و اكنون در لندن رئيس يك كارخانة شكوﻻت
سازي است".
محمد اعظم سيستاني
كودتاي ثور و پيامدهاي آن در افغانستان ، 1995ص 194

بكس هاي پر از دالر
داكتر نجيب اﷲ آن مرد بزرگ جثه با بي مروتي فراوان در شب ٢٦حمل  ١٣٧١قصد فرار از كشور را نمود .اين فرار
جفاكارانه با بكس هاي ديپلمات پر از دالر صورت گرفته بود ...اما سربازان مجيد روزي در ميدان هوايي اجازه نميدهند
كه رئيس جمهور با بكس هاي دالر ،فرار نمايد...
كتاب فرار ،جنرال نبي عظيمي

كي گفته مي تواند كه خلقي و پرچمي چور و اختﻼس نكرده است .البته قابل يادآوري است كه درجة غارت
و چپاولگري در هر دوره اي متناسب به همان حال و هوا انجام يافته است .حجم غارت خلقي /پرچمي به
اندازة امروز نبوده اما نسبت به دورة داود خان بيشتر بوده است .از تسخير خانه هاي مكروريان تا خانه هاي
ضبطي ،از سفر هاي خارجي با سفر خرچ هاي كﻼن تا امتيازات حساب ناشدة حزبي ،از رشوه هاي پنهاني تا
تحفه هاي علني  ....از چور افغان كارت تا قطعات نظامي ...از معامله با مشاورين تا قراردادي ها ...،خاد ،عﻼوه
بر اينكه داراي بودجه ،معاشات كﻼن ،امتيازات مختلفه اي بوده ،خاديست ها از طريق دستگيري افراد و
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تﻼشي خانه ها ،گرفتاري آدمهاي بيگناه ،به چور و چپاول هاي زيادي دست زده اند ...چور و چپاول و امتياز
گيري و ثروت اندوزي خلقي و پرچمي ،در دو مرحله ،اتفاق افتيده است.
 .1مرحلة اقتدار
در اين مرحله ،حزبي ها ،گمان نمي كردند كه دولت شان سرنگون مي گردد .به همين خاطر از امتيازات
عديده اي كه برخوردار بودند ،به همان امتيازات قناعت مي كردند .در اين مرحله ،تعداد غارتگر و رشوه خور
زياد نبوده ،رشوت و اختﻼس ،غارت و چپاول هنوز به فرهنگ عمومي تبديل نشده است .در همين مرحله،
برخي از حزبي ها و دولتي ها ،نظر به موقف و ماموريت شان ،تا توانسته اند به ذخيره كردن و چپاول پرداخته
اند .برخي از همين حزبي ها و دولتي ها فعﻼً به حيث ثروتمندان كﻼن ،در عصارة همان چپاول ها شناورند.
مرحلة اقتدار ،مرحلة امتيازگيري ،رشوه و اختﻼس هاي پشت پرده است.
"رشوه ستاني در دورة پرچم در تمام سطوح مملكت شيوع يافت كه مشاورين شوروي آنرا بحد اعلي ترويج نمودند .از
مامور شاروالي تا اعضاي كابينه ،در بدل انجام كاري در مورد مقدار رشوه چانه ميزد .گفته ميشد كه از مدرك فروش
طياره دي سي  10آريانا مبلغ ده ميليون دالر براي صدراعظم و وزير هوايي ملكي رشوه داده شده بود ...سارنوال
عمومي در اوايل سال  1366در يك مجلس رسمي شوراي انقﻼبي اظهار داشت كه طي سال  1365يكصد و بيست و
سه دوسية محاكماتي به حجم دو هزار ميليون افغاني اختﻼس در شركت سپين زر كندز و كود برق مزار و شركت
افغان كارت ،آمادة تقديم به محكمه دارد و به همين ميزان اختﻼس و دوسيه هاي ديگري تحت بررسي است و اما
اشخاص اين دوسيه ها حاضر به جواب دهي به سارنوالي نيستند و سارنوالي نيز نظر به ملحوظاتي نميتواند هيچ كاري
در مورد آنان بكند ...اينان به جز اعضاي ارشد حزب و حكوت كسان ديگري نيستند"...
محمد اعظم سيستاني
مقدمه بر كودتاي ثور و پيامدهاي آن  1995 ،ص 148

سال  1365اوج اقتدار حزب دموكراتيك خلق است .هنوز پشت دولت بر ميخ شوروي اتكا دارد .از عسكر تا
افسر شوروي به قاچاق ،پول اندوزي ،چرس كشيدن و غيره چيز ها ...عﻼقة فراوان دارند .گزارش باﻻ نشان
ميدهد كه موضوع اختﻼس ،در دولت پرچم ،به پديدة جدي تبديل شده است اما از آنجايي كه اختﻼس چي
ها اعضاي بلند رتبة حزبي و دولتي هستند و بطور غير مستقيم در زير حمايت مشاورين قرار دارند ،سارنوالي
اعتراف ميكند كه زورش به حل و فصل اين دوسيه ها نميرسد.
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 .2مرحلة فروپاشي
درين مرحله چور و غارتگري ،به سرتاسر حزب و دولت سرايت مي كند .ماه حوت و حمل ،حزبي ها و دولتي
ها از سقوط دولت مطمئن بودند و فروپاشي را لحظه شماري مي كردند ،همه كس در فكر عايد و چپاول بود.
در لحظات باقيمانده ،آنعده از حزبي ها ،دولتي ها  ،افسران و خاديست هايي كه به ذخاير پولي ،اشياي
قيمتي و مواد قابل فروش دسترسي داشتند ،در صدد شدند كه هر چيز با ارزش و هرمقدار پولي كه در حيطة
حزبي و دولتي شان بوده در جيب شخصي بريزند ...ميدانستند كه بعد از اين ،هيچ مرجع و هيچ فردي وجود
ندارد كه از اين پول و اموال حساب بگيرد .به اين خاطر ،تا توانستند به چور و چپاول دست زدند .هرچند در
اين مرحله چور و چپاول عمومي بود اما  ،همه كس به بانك ها ،ذخاير ،منابع پولي  ،اشياي قيمتي و اموال
دسترسي نداشتند .اما آناني كه چور كرده اند ،تعداد شان كم نيستند ..،رهبري حزب ،رهبري دولت ،رئيس ها
 ،معين ها ،مديران ،افسران عاليرتبه ،خاديست هاي بلند رتبه  ....به همين خاطر است كه برخي از حزبي هاي
كﻼن ،خاديست ها و دولتي هاي اسبق ،فعﻼً هم در خارج و هم در داخل ،داراي سرمايه هاي بالنسبه كﻼني
هستند كه همگي از چور و غارتي حكايت مي كنند كه در زمان زمامداري و بخصوص در مرحلة فروپاشي،
بدست آورده اند.
سران حزب دموكراتيك خلق و دولتي هاي عاليرتبه ،مديران خاد و افسران كﻼن رتبه .... ،كه خود را
موسيچه هاي روضة مزار و درويش هاي شهداي صالحين ،جا ميزنند ،اينگونه نبوده بلكه تا توانسته اند طي
چهارده سال در زمان زمامداري از تمامي امتيازات مادي و معنوي  ،استفاده برده اند .و در مرحلة فروپاشي،
آناني كه براي شان ممكن بوده ،تا توانسته اند ،چور و غارت كرده اند.
حاﻻ عﻼوه بر اينكه از كشتار و جنايات سيستماتيك ،از چاكري به شوروي منكر هستند از چور و چپاول و
استفاده از امتيازات حزبي و دولتي نيز انكار ميورزند ...در غندي خير نشسته و از زنجير ،انجير مي سازند و از
خنجر ،عنبر ...زنداني خاطرات زندانش را رقم مي زند اما زندانبان و شكنجه گر بدون آنكه يك جمله در مورد
زندان و شكنجه بنويسند  ،بطور دسته جمعي در زير سمفوني سونات شيطان ،مات مانده اند.
مشاورين و افسران كي جي بي در آثار فراواني كه در مورد حزب دموكراتيك خلق و اشغال افغانستان بوسيلة
شوروي نوشته اند ،يكي از موارد اين كتاب ها ،مسألة امتيازات حزبي ،رشوه و اختﻼس و قاچاق را منعكس
مي سازند .افشا گري صورت مي گيرد كه چگونه خلقي ،پرچمي ،مشاورين ،عسكر و افسر شوروي در چور و
چپاول ،شراب نوشي و چرس و  ...غرق بوده اند ....بررسي اين موضوع ،به تحقيق جداگانه ضرورت دارد.
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فصل ششم

زندان هاي مدرن جهان
زندان هاي تطبيقي
اگر از زندان هاي باستاني و بخصوص زندان هاي قرون وسطايي بگذريم ،كه دستگاه تفتيش عقايدش زير نظر
واتيكان ،صدها فيلسوف ،دانشمند ،اديب و هنرمند را سوزانده است ،زندان هاي جهان در عصر روشنگري و
مدرن نيز فاجعه انگيز بوده اند .جوردو برونو فيلسوف ايتاليايي را در قرن شانزده سوزاندند ،گاليله را در قرن
هفده ،به توبه و انكار از كشف علمي وادار كردند ،ﻻوازيه كاشف اكسيجن را در قرن هجده ،سرش را با
گيوتين قطع كردند...
لشكري از انسان هاي با استعداد و خﻼق ،در كنج زندان ها يا اعدام يا معيوب شده اند .اين انسان هاي
سترگ با استعداد و توانايي هاي شگرف ،اگر در بيرون و فضاي آزاد قرار ميداشتند ،كتاب ها و دفترچه ها را
رقم ميزدند .به كشفيات و اختراعات نايل مي شدند .تاريخ معاصر بشر مانند پار و پارين ،پر از ناپديد شدن
متفكرين در قفس هاي تنگ و نمناك زندان ها بوده است .آشنايي و بررسي شرايط شكنجه و اعدام در زندان
هاي سياسي جهان ،زمينه را براي مقايسة شكنجه و اعدام در زندان هاي ارگ ،دهمزنگ و پلچرخي را فراهم
مي سازد ...ما در كشور خود بجاي ادبيات تطبيقي ،زندان هاي تطبيقي داريم.
زندان و شكنجه يكي از پايه هاي بنيادين نظام هاي توتاليتر و ديكتاتوري است .هر جا كه ديكتاتوري ها
ناتوان شده اند دست به خشونت و زنداني كردن معترضين زده اند .خشونت و استبداد از ناتواني در ادارة
مملكت سرچشمه ميگيرد .سير تحول زندان ها در جهان سير تحول و درجة خشونت نظام هاي استبدادي را
نشان مي دهند .ميزان شكنجه و مجازات ،چگونگي عدالت و خشونت نظام ها را به بيان مي آورند .مي توان
از روي بررسي زندان ها و نوعيت شكنجه ها ،نظام ها را شناخت و نقاب را از چهرة خونريز و مستبد شان
بيرون انداخت.
خشونت و جناياتي كه در زندان هاي خطرناك جهان ميگذرد ،بيانگر وحشت و بربريت در عصر روشنگري،
مدرن ،قرن بيستم و بيست و يكم است .زندان هايي كه بخاطر شكنجه هاي وحشتناك ،در موقف
وحشتناكترين زندان ها شهرة آفاق گشته اند  ،فراوان هستند .هر نوع ديكتاتوري چه كوچك چه بزرگ،
بوسيلة ستون هاي زندان و شكنجه خود را نگهميدارد ...سلسله مراتب قدرت ،در دسپلين و سلسله مراتب
زندان به حركت مي آيند .در دوصد كشور جهان ،شايد كمتر كشور هايي وجود داشته باشد كه در آن
زندانيان سياسي و شكنجه نباشد.
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اردوگاه آشويتس ،زندان سايبريا ،زندان فرانكو ،زندان تول سلنگ خمر هاي سرخ كامبوج ،زندان سانتياگو
پنوچت ،زندان آلكاتر امريكا ،زندان فيليپين ،زندان چين ،زندان هنگري ،زندان گوانتانامو ،زندان ابوغريب
بغداد ،زندان بگرام ،زندان اوين ايران ،زندان ﻻهور ،زندان فارست بنك انگليس ،زندان ديار باكر تركيه ،زندان
گيتاراما راوندا ،زندان موگاديشو  ،زندان سودان ،زندان تادمور سوريه ،زندان ساهيوال ﻻهور ،زندان كارانديرو
برزيل ،زندان ال رودئو ونزيويﻼ ،زندان كوان لي سو  22كورياي شمالي ،زندان جزيرة روبن افريقاي جنوبي،
زندان نني هندوستان ،زندان موسوليني ايتاليا و ده ها زندان ديگر  ...از ميان زندان هاي مخوف سياسي به
نمونه گيري از زندان هايي اكتفا مي گردد كه در پشت ميله هاي آن ،مشهور ترين زندانيان سياسي جهان،
شكنجه و اعدام شده اند.
البته فراموش نشود كه زندان باستيل ،مشهور ترين زندان در اروپاي عصر روشنگري است .زنداني كه با
تسخير آن ،انقﻼب كبير فرانسه به پيروزي رسيد .ميشل فوكو تاريخِ شكنجه و زندان هاي اروپا را در سه سدة
اخير ،مورد بررسي قرار داده و رابطة زندان و قدرت را به عميق ترين شكل ،بازتاب داده است.
" كاهش سختگيري كيفري در سده هاي اخير براي تاريخ نگاران حقوق پديده اي است كامﻼً شناخته شده .اما تا
مدت هاي مديد ،اين پديده را بطور كلي به منزله ي پديدة كمي در نظر مي گرفتند  - :شقاوت كمتر ،درد و رنج
كمتر ،مﻼيمت بيشتر ،احترام بيشتر و انسانيت بيشتر  -در حقيقت  ،اين تغييرها و اصﻼح ها با يك جا به جايي در
موضوع عملِ تنبيهي همراه بوده است .آيا از شدت آن كاسته شده است؟ شايد .اما به طور قطع ،هدف آن تغيير كرده
است.
اگر كيفرمندي در سخت گيرترين شكل هاي خود ديگر متوجه بدن نيست ،پس بر چه چيز چنگ مي اندازد؟ پاسخ
نظريه پردازان -پاسخ كساني كه از حدود سال  1760دوره اي را آغاز كردند كه هنوز به پايان نرسيده است -ساده و
تقريباً بديهي است و به نظر مي رسد كه پاسخ در خود پرسش جا دارد.چون اين دگر بدن نيست كه بر آن چنگ
انداخته شود بلكه روح است .بايد به جاي كفاره اي كه بر بدن وارد مي آيد ،مجازاتي بنشيند كه بر اعماق قلب و
انديشه و اراده و اميال تأثير بگذارد .مابلي ،يك بار براي هميشه اين اصل را ضابطه بندي كرد  :اگر بتوان اين گونه
سخن گفت ،باشد كه مجازات بيشتر بر روح وارد آيد تا بر بدن .
اين لحظه اي مهم و حياتي است .بازيگران قديمي نمايش تنبيه  ،يعني بدن و خون ،جاي خود را واگذار كردند.
شخصيت جديدي وارد صحنه شد  ،شخصيتي نقابدار ،نوعي تراژدي پايان پذيرفت ،و كمدي يي با بازي سايه ها و
صداهايي بي چهره و موجوداتي نا محسوس آغاز شد .اينك دستگاه عدالت تنبيهي بايد دندان هاي خود را بر اين
واقعيت بي بدن فرو كند.
نظام تنبيهي را بايد در نوعي اقتصاد سياسي ِ بدن جا داد :حتا اگر نظام هاي تنبيهي به مجازات هايي خشن يا خونين
متوسل نشوند ،حتا هنگامي كه از روش هايي مﻼيم كه حبس يا اصﻼح مي كند ،استفاده كنند ،باز همواره بدن هدف
است – بدن و نيروهايش ،و فايده مندي و مطيع بودن و توزيع و فرمانبرداري اين نيرو ها  .بطور قطع  ،نوشتن
تاريخي از مجازات ها بر مبناي انديشه هاي اخﻼقي يا ساختارهاي قضايي كاري است مشروع .اما با توجه به اين كه
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ادعا مي شود هدف مجازات ها چيزي جز روح نهاني مجرمان نيست ،آيا بازهم مي توان اين تاريخ را بر مبناي تاريخي
از بدن ها نگاشت؟ "
ميشل فوكو ،تولد زندان ،ص 37

محور بحث من در اين نوشتار ،روي تاريخ زندان ،شكنجه و اعدام در زندان هاي دنيا نيست  ،بحث بر محور
وضعيت قلم و كاغذ ،آزادي بيان و عقيده ،دسترسي به كتاب و كتابخانه ،در زندان ها مي چرخد .مي بينيم
كه موضوع آزادي قلم و كاغذ و كتاب ،در بدترين زندان هاي سياسي جهان ،در زير توتاليتر ترين نظامها،
چگونه بوده است و وضعيت قلم و كاغذ و كتاب در زندان هاي سياسي افغانستان در چي وضعيتي قرار داشته
است ؟ مقايسة تطبيقي بين زندان هاي سياسي جهان و زندان هاي سياسي افغانستان ،نشان مي دهند كه
زندان هاي معاصر سياسي افغانستان ،به لحاظ درجة آزادي قلم و نوشتن ،با هيچ زنداني در دنيا قابل مقايسه
نيست .وضع قلم و كاغذ در زندان هاي جهان ،در بدترين حالت ،از بهترين حالت زندان هاي سياسي
افغانستان  ،خوبتر بوده است.
سفر هاي ماركوپولو
قرن 13

كتاب سفرهاي ماركوپولو شايد قديمي ترين كتابي باشد كه در زندان نوشته شده است .ماركوپولو بعد از سفر
هاي بيست و چار سالة آسيايي ،دوباره به ايتاليا بر ميگردد و با برگشت خود در سال  1295زنداني مي شود
و بيش از سه سال در زندان ميماند .در درون زندان ،براي گذشتاندن وقت ،قصه هاي سفر خود را به هم
اتاقي خود روستيكلو داپيزا قصه مي كند و همزنجيرش اين قصه ها را با عﻼقمندي مي نويسد .و سرانجام
حكايات سفر هاي ماركوپولو ،در زندان به نوشتار تبديل مي گردد ،در سال  1300به نشر ميرسد.
رمان دون كيشوت
قرن 17

دون كيشوت ،سرآغاز رمان نويسي است .اولين رمان است كه بوسيلة ميگل سروانتس اسپانوي در زندان
نوشته شده و در  1605در مادريد انتشار يافته است....
و به همين طور ده ها اثر منثور و منظوم در زندان هاي دنيا به كتاب تبديل شده اند.
از زندان هاي جهان ،نمونه و الگو گرفته ام تا توانسته باشيم زندان هاي سياسي افغانستان را با آنان مقايسه
نمائيم .در انتخاب زندان هاي جهان ،مشهور بودن زندان ها و بخصوص مطرح بودن زندانيان در سطح جهاني
مطرح بوده است.
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زندان باستيل
Bastille
ille Saint Antoine
باستيل ،كه در زبان فرانسوي به معني قلعه است ،مشهورترين زندان در اروپا به شمار ميرود .در اين جا
گردن هاي زيادي در زير تيغ گيوتين رفته است .ﻻوازيه را قبﻼً نام برديم .ماركي دوساد ،يكي از زندانيان
باستيل است كه آثار فراواني را در همين قلعة هيبتناك نوشته است .ساديسم از نام و تفكر همين زنداني
ساخته شده است.
ماركي دوساد
1814- 1740
مدت حبس  32سال

ساد ،نويسنده و فيلسوف فرانسوي ،كسي كه  32سال از عمر هفتاد و چار سالة خود را به جرم هنجار شكني،
در زندان باستيل سپري نموده است .ساد مربوط به عصر روشنگري فرانسه است عصري كه ده ها شاعر،
هنرمند ،نويسنده و فيلسوف را در خود پرورانده است.
ساد ،ده ها اثر توليد كرد اما دولت و كليسا ،بيشترينه آثارش را سوزاندند و مطالعة نوشته هايش را ممنوع
كردند .خﻼصة فلسفة ساد ،داشتن روابط آزاد جنسي و ميل به آزار جنسي است كه امروزه در روانشناسي بنام
ساديسم ياد مي گردد .رمان هاي ژوستين ،ژوليت و  120روز در سدوم ،از داستان هاي تكاندهندة عصر
روشنگري است كه در مورد سكس ،خشونت و تجاوز نوشته شده اند .فلسفه در اتاق خواب ،نام اثر ديگر
ساد است كه بشكل خطابه و گفتگو به فُرم و ساختار ادبي رسيده است.ساد به دليل سركشي در نوشتن و
هنجار گريزي در عمل ،سه بار محكوم شد تا سرش بزير گيوتين برود ،اما سرش بر فراز گردنش باقي ماند.
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آثارش را در زندان نوشته است .اين اعدامي شرور ،با تمام شراره و شرارت ،اين انسان طاغي ،دشمن سلطنت
و منفور كليسا  ،حق داشته تا با استفاده از قلم و كاغذ ياداشت ها و نامه هايش را براحتي در كنج باستيل
بنويسد و به بيرون انتقال بدهد.
نامه هاي زندان
ساد ،در سي و دو سال زندان ،نامه هاي زيادي براي همسر و دوستانش نوشته است .در نامه هايش نيز
سبك خاص نگارش و طرز ويژة نگاه خود را جاري كرده است.
" نامة ماركي دوساد از زندان به همسرش
مارچ 1779
نه ،هرگز نمي بخشم تبه كاريِ دستگيريِ مجددم را  ...اين كار دهشتي ست بي همتا .قرباني كردن يك انسان ،خوش
نامي اش ،شرافت اش ،فرزندان اش ،به پايِ غضب ،كينه توزي ،و طمع آنهايي كه بازگشتم به زندان را طلب مي كنند
چنان سبعيتي ست كه همتايش نمي تواند حتي در ميان وحشي ترين ملت ها نيز يافت شود – كساني كه ،با وجود ِ
آگاهي از غرض هاي شان ،آن را از من پنهان مي كنند ،سبب مي شوند آسان تر به دام بيفتم .و وقتي من اين
بدبختي را دارم تا ديگر بار به اين دامِ هول آور در افتم ،تا مرا از آن چه پيش تر بوده ام بيچاره تر سازد ،تا مرا با
تعصبي حتي بيشتر محدود سازند ،تا حتي بيش از پيش بر من جفا دارند ،تا حتي مرا با خيره سري ِ بيش تري از
حركت بازدارند ...اين روش ها مشمئزم مي سازد ،و در نتيجه نمي توانم به آن ها با خون سردي فكر كنم ...سخن بگو،
حقيقتاً تمامي آن هايي كه تصور مي كنند مي توانند انسان ها را بدين طريق تصحيح نمايند ،دارند خودشان را مطلقاً
مغبون مي سازند :آن ها فقط اوقات خودشان را تلخ مي كنند و اين تمام ماجراست .مرد آزار دهنده ،زن آزار دهنده،
حاكمان ظالم ،نوكران آن حاكمان ،بندگانِ كراهت آورِ خوكرده به فسق و فجور هاي شرم آورشان ،مختصر اين كه
همه تان ،كساني كه تنها انگيزة شان يا كينه توزي ست ،يا اميد به كسب پاداش هايي ست كه با فرومايه گي و به
واسطة خدمت گذاري براي غيظ و غضبِ آن هايي انجام مي شود كه اعتبار شان از شما پشتيباني مي كند يا پول
شان تغذية تان مي سازد – آيا مي دانيد با چه دارم مقايسة تان مي كنم؟ با آن گروه از موجودات بدسگالي كه با
تازيانه به قصد آزردن به سراغ آن شيري مي روند كه در قفس آهني نگاه داري مي شود .آن ها اين شير را با ميله
هاي آهني ديوانه مي كنند ،و مهر روشن ترين ترس و وحشت آميخته با اذيت و آزارشان را دارند  ،بر او باقي مي
گذارند .اگر جانور بگسلد و آزاد شود ،خواهي ديد كه همه شان مي گريزند ،و خودشان به همديگر جفتك مي اندازند،
و پيش از آن كه به چنگ آيند از ترس ،گور خودشان را مي كنند .اين ها شما هستيد دوستانِ من ،همة شما !
احساساتم را از طريق اين قياس به قضاوت بنشين ،و از اين قضاوت رسوايي خودت را تصديق كن"....

ساد يك انسان طاغي است .هر سخنش او را چند بار به زير گيوتين ميبرد اما  ،همان سلطنتي كه به كمك
كليسا او را بخاطر عقايد هنجار شكنش زنداني كرده است ،زندانبانانش براي او قلم و كاغذ ميدهند تا افكار و
عقايد ،سركشي ها و عصيان هايش را بنويسد.
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زندانِ جزيرة روبن
Robben Island Prison
زندان جزيرة روبن ،زنداني كه نلسن مانديﻼ ،بيشترين حبس از بيست و هشت سال را در آن سپري نموده
است .اين زندان در ده كيلومتري ساحل افريقاي جنوبي موقعيت دارد .استعمار گران سفيد پوست بعد از
اشغال افريقاي جنوبي ،اين زندان را با كار اجباري خود زندانيان ساخته اند .زنداني كه از سنگ هاي تراشيده،
اعمار شده است .ياغي ها ،كمونيست ها و جذامي ها را در محبس اين جزيرة لعنتي نگهداري مي كردند.
زندان روبن مانند زندان پلچرخي از بﻼك هاي متنوع تشكيل يافته بود .محبسي كه سه بار ،تصور زندان را
زنده مي ساخت :
اتاق هاي سنگي چهارمتره
احاطه با سيمهاي خاردار
و در جزيره بودن
نظام ديكتاتوري افريقاي جنوبي ،زندان مخوف سياسي را درين جزيرة كوچك )روبن( اعمار كرده بود .اين
زندان بخاطري در جزيره ايجاد شده كه راه احتمال فرار زندانيان را بسته باشد .رژيم سفيد پوست بعد از
جنگ دوم جهاني ،با اجراي سلطة اپارتايد ،تا دهة  90از هيچ نوع ستم و جنايت باﻻي ملت سياه پوست
دريغ نورزيد .سياه پوستان با آنكه هشتاد فيصد جمعيت را تشكيل ميدادند ،اما از هيچ نو.ع حقوق مادي و
معنوي برخوردار نبودند ،سياه پوستان تا انتخابات سال  1994از حق رأي برخوردار نبوده اند .سفيد پوستان
با استفاده از نظام شكنجه و زندان ،مخالفين سياسي خود را بيرحمانه به زندان مي انداختند و بطور وحشيانه
نابود ميكردند .شمشير نژاد پرستي بر گردن هر سياه پوستي آويزان بود و اما  ،مبارزه عليه خشونت و تبعيض
نژادي بطور بﻼ وقفه ،به اشكال مختلفه جريان داشت  ،محتواي نيم قرن مبارزة سياسي در افريقاي جنوبي،
در شخصيت مبارزاتي نلسن مانديﻼ خﻼصه مي گردد .در جريان اين مبارزات ،هزاران هزار انسان از طرف
رژيم اپارتايد ،شكنجه ،زنداني و اعدام گرديد ولي سرانجام ،عدالت بر جنايت پيروز شد.
مانديﻼ اكثريت دورة زندان خود را در سلول انفرادي شماره چهار زندان روبن ،گذشتانده است.
قلم ،كاغذ و كتاب
رژيم اپارتايد ،كه سياه پوستان مبارز را در همين زندان وحشتناك زنداني مي كرد ،تمام خشونتي كه در
فضاي زندان جريان داشته ،اما جالب است كه زنداني سياسي ،به قلم ،كاغذ و كتاب دسترسي داشته است.
زندان مخوفي كه در ميان آب اعمار شده ،موقعيتش نشاندهندة رعب و خشونت است.
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نلسن مانديﻼ
2013 - 1918

64
شمارة زنداني 4 -466
سلول  ،4بﻼك B
دورة زندان  :از  1962تا فبروري 1990
مدت حبس  28سال

نلسن مانديﻼ  ،عضو برجستة رهبري حزب كمونيست افريقاي جنوبي و مسؤل شاخة نظامي) اومخونتو
وسيزوه ( كنگرة ملي افريقا ،مدت  28سال حبس را شجاعانه در زندان اپارتايد ،سپري نمود .شكنجه گران
سفيدپوست ،مانديﻼ را اعدام نكردند و تا ساليان متمادي وي را در سلول زندان نگهداري نمودند .اگر مانديﻼ
بوسيلة شكنجه گران ،اعدام مي شد – بادرنظرداشت نقش شخصيت در تاريخ  -شايد تاريخ افريقاي جنوبي
بگونة ديگري سير مي نمود و ما شاهد چيز هايي مانند :رياست جمهوري يك سياه پوست و نظرية عدالت
انتقالي نمي بوديم ...آنچه درين سطور قابل مكث است ،وضعيت و شرايطي است كه مانديﻼ به حيث نماد
نبرد مسلحانة سياهپوستان ،در موقف آدم خطرناك ،توانسته قلم بدست بياورد و بوسيلة آن ،دفاعيه ،نامه ها
و كتاب بنويسد.
راه طوﻻني بسوي آزادي
Long walk to Freedom
مانديﻼ با آنكه به حيث يك متفكر و چريك خطرناك شناخته مي شد و در كوته قلفي شماره چهار محكوم به
حبس ابد بود ،اما  ،زندانبانان سفيد پوست ) جيمز گريگوري( برايش قلم ميداد تا از يكسو براي خانواده اش
نامه بنويسد و از طرف ديگر با استفاده از قلم و كاغذ ،خاطراتش را رقم بزند .آزادي نسبي قلم و نوشتن در
زندان روبن  ،اين امكان را براي مانديﻼ فراهم كرد تا بتواند كتابي از خود بيادگار بگذارد.
راه طوﻻني بسوي آزادي نام كتابي است با بيش از ششصد صفحه كه مانديﻼ در زندان روبن نوشته است .اين
كتاب كه حاوي زندگينامه و فعاليت هاي مبارزاتي نويسنده است ،رواياتي ست از تفكر و عمل مانديﻼ ...آنچه
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قابل درنگ و اهميت است ،اينست كه مانديﻼ توانست چنين كتاب قطور و مبارزاتي را در كوته قلفي زندان
در زير سيطرة سفيدپوستان بنويسد!.؟ در كوته قلفي هاي افغانستان زير پاي زنداني ،سطل هاي آب را مي
اندازند تا زنداني بجاي نوشتن ،شناوري كند .زندانبان سفيد پوست كه تطبيق كنندة قانون اپارتايد است،
براي مانديﻼ اين امكان را فراهم مي سازد تا با استفاده از شرايط زندان ،دفع دعواي خود را با لحن و ادبيات
پرخاشگرانه بنويسد و به محاكمة سفيد پوستان پيش كش نمايد.
محاكمات مانديﻼ
مانديﻼ بار اول ،به جرم خرابكاري ،خيانت به كشور و دهشت افگني ،توسط قانون اپارتايد محاكمه مي شود.تا
سرانجام بعد از طي مراحل محاكماتي )از  15اكتوبر تا  17اكتوبر  (1962مانديﻼ محكوم به حبس مي گردد
و به زندان روبن انداخته مي شود .قاضي و هيأت قضايي رژيم اپارتايد ،براي مانديﻼي سياه پوست اجازه
ميدهند كه از خود دفاع نمايد .برايش قلم مي دهند تا دفاعية خود را تهيه نمايد و حتي وكيل مشاور نيز
داشته باشد .در محاكمة دوم نيز در اپريل  1964براي مانديﻼ اجازة دفاع از خود را فراهم مي سازند و
مانديﻼ دفاعيه خود را مي نويسد و شجاعانه به دفع اتهامات دادگاهي مي پردازد كه با تفكر و مشي اپارتايد،
اداره مي شود.
تاﻻر محكمه:
مانديﻼ :
 ...من چه از لحاظ حقوقي و چه از نظر اخﻼقي ،خود را مؤظف به پيروي از قوانين مصوب در مجلسي كه در آن
نماينده اي ندارم ،نمي دانم .در يك چنين محاكمة سياسي ،كه در آن مسألة برخورد آمال مردم افريقا با آرزوهاي
سفيد پوستان مطرح است ،دادگاه هاي كشور  ،به گونه اي كه اكنون وجود دارند ،نمي توانند بي طرف و منصف
باشند ،در اين گونه دعاوي " ،طرف دعوا " ي مورد توجه همواره سفيد پوستانند ..جلوس يك مقام قضايي سفيد
پوست ،هرقدر محترم و هراندازه منصف و عادل  ،بر مسند رياست دادگاه يعني قضاوت سفيدپوستان به سود خودشان.
اين چگونه عدالتي است كه به ستمگر امكان مي دهد دربارة كساني به قضاوت بنشيند كه خود ،آنان را متهم كرده
است؟

رئيس دادگاه :
پوزش مي خواهم آقاي مانديﻼ .شايد نبايستي سخنان شما را قطع مي كردم ،اما فكر نمي كنيد داريد از موضوع مورد
بحث خارج مي شويد؟ به رغم همة مباحثه ها و اقدامها ،در حال حاضر تنها يك نوع دادگاه وجود دارد و آن هم
دادگاه سفيد پوستان.

مانديﻼ :
تبعيض غير منصفانه نسبت به من در طول زندگي ام موجب بي عدالتي هاي بس ناگوار بوده است .من مي خواهم
اين موضوع را مورد بحث قرار بدهم كه بيم دارم آن تبعيضي نژادي كه در بيرون از اين دادگاه بي عدالتي و در نتيجه
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مشكﻼتي را برايم فراهم آورده است ،در درون اين دادگاه نيز همان بي عدالتي را موجب بشود .محاكمة من نمي
تواند محاكمه اي درست و منصفانه باشد.

رئيس دادگاه :
به هر حال ادامه بدهيد .

مانديﻼ :
 ...بيانية جهاني حقوق بشر تصريح كرده است كه همة انسان ها در برابر قانون يكسانند و محقند بدون هيچ تبعيضي
به طور يكسان از حمايت قانون برخوردار باشند ...اما تا آنجايي كه به هموطنانمان مربوط مي شود هيچگونه مساواتي
در برابر قانون وجود ندارد  ،اين موضوع كه در يك دادگاه ،متهم افريقايي  ،بظاهر ،از همان حقوق و امتياز هاي سفيد
پوست متهم برخوردار است ،حقيقت ندارد .كامﻼً نادرست خواهد بود اگر چنين نتيجه گيري شود كه يك افريقايي
ماَﻻً از مساوات در برابر قانون برخوردار است ...تمامي حقوق و امتياز هايي كه به آنها اشاره كرده ام در انحصار سفيد
پوستان است و ما را از آنها بهره اي نيست .سفيد پوست همة قوانين را به دلخواه خود تدوين مي كند ،بر مسند
قضاوت مي نشيند و ما را پاي ميز محاكمه مي كشاند و محكوم مي كند...ميدانم وضع يك بومي افريقاي جنوبي در
زندان هاي اين كشور تا چه اندازه وخيم و رقت بار است .من در اين زندان ها بوده ام و مي دانم تبعيض در مورد
بومي هاي افريقاي جنوبي ،حتي در پشت ديوار هاي زندان ،چه اندازه دردناك است و رفتار با زنداني هاي افريقايي،
نسبت به سفيد پوستان زنداني ،تا چه ميزان موحش تر است .با اين حال اين مﻼحظه ها نه مرا در ادامة راهي كه
برگزيده ام دچار تزلزل خواهد كرد و نه كسان ديگري را ،كه با من همراهند ،از حركت باز خواهند داشت .من از
تبعيض نژادي نفرت دارم و به نفرتم پايبند مي مانم .در زدودن نفرت از وجود من هيچ كاري از عهدة اين دادگاه
ساخته نيست ...اين موضوع كه من زير تأثير افكار ماركسيستي بوده ام صحت دارد .لكن اين امر در مورد بسياري از
رهبران كشور هاي تازه استقﻼل يافته نيز صادق است ،شخصيت هايي كامﻼً متفاوت نظير گاندي ،نهرو ،نكرومه و
ناصر – اينان همه به اين حقيقت اذعان مي كنند .به منظور توان بخشيدن به هموطنان در رساندن سطح زندگي
شان به سطح زندگي در كشور هاي پيشرفتة جهان و غلبه بر فقر مفرط و هميشگي شان ،همة ما نياز به نوعي
سوسياليسم را تأئيد مي كنيم .من در نحوة تفكرم هم از غرب متأثر بوده ام و هم از شرق .من در به عاريت گرفتن
بهترينها از غرب و شرق مي بايد خود را آزاد بگذارم...
دفاعية مانديﻼ با اين سخنان پايان ميابد :
من در سراسر زندگي ام خود را وقف مبارزة مردم افريقاي جنوبي كرده ام .من برضد حاكميت سفيدپوست به نبرد
برخاسته ام ،و عليه سلطة سياهپوست نيز من همواره سوداي يك جامعة آزاد و دموكراتيك ،كه در آن ،همه در كنار
همديگر در همآهنگي به سر ببرند و از فرصت ها و امكانات برابر برخوردار باشند ،را درسر پرورانده ام .اين كمال
مطلوبي است كه به اميد نيل بدان زنده ام ،ﻻكن در اين راه ،اگر نياز باشد ،حاضرم بميرم.
دفاعية نلسن مانديﻼ /بنياد بين المللي كمك دفاعي و مالي به مبارزان افريقاي جنوب
ترجمة محمد حفاظي 1987
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محكمة احتصاصي انقﻼبي
اگر شخصيتي مانند مانديﻼ در دورة اگسا  ،كام و خاد  ،بوسيلة رژيم خلقي -پرچمي دستگير مي شد ،يك
لحظه تصور كنيد كه با چي سرنوشت خوفناكي مواجه مي گرديد؟ آيا طعم زنده ماندن را مي چشيد؟ آيا قلم
برايش مي دادند تا دفاعية خود را پرخاشگرانه بنويسد؟ آيا مي توانست در محكمة اختصاصي انقﻼبي دربارة
جنايات شوروي و دولت دست نشانده اش ،چيزي بگويد و قاضي و سارنوال حزبي ،بشنوند و حوصله نمايند؟
چند تا دفاعية عصيانگر از محكمة اختصاصي انقﻼبي صدارت بيرون شده است؟! چند تا كتاب خاطره و
ياداشت در درون زندان هاي خاد نوشته شده است؟ ده ها انسان نامدار و مهم اين كشور بوسيلة رژيم كودتا
دستگير شده اند و بدون آنكه يك جمله  ،يك صفحه از آنان بيادگار مانده باشد ،در طي هفته ها و ماه ها،
سر به نيست شده اند .دفاعية زنداني يكي از حاﻻت نوشتن را دربر ميگيرد .ايكاش ما از ميان ده ها هزار
زنداني محكمه شده در محاكم اختصاصي انقﻼبي ،نه هزاران بلكه حد اقل ،ده تا دفاعيه ميداشتيم كه حاﻻ
زير نام دفاعيه هاي زندانيان سياسي ،جزء تاريخ ادبيات مستند زندان مي شدند .و ما از روي دفاعيات ،به
درجة خشونت سارنوالي و محكمة اختصاصي انقﻼبي پي ميبرديم .سارنوالي حزبي ،هرچه ماده و فقرات
خطرناك بود و زنداني را به اعدام و حبس طويل سوق ميداد ،ضميمة صورت دعوا مي ساخت و زنداني در
دفاعية خود از اين همه مواد و فقرات ،به دفاع بر ميخواست .نا گفته نماند كه همة زندانيان دفاعيه نمي
نوشتند ،عده اي از زندانيان بيسواد بودند و خاد زندان اجازه نمي داد كه نزد كسي بروند و دفاعيه بنويسند.
داستان دفاعيه نويسي زندانيان خيلي غم انگيز است.
من خودم محمكه شده ام و ميدانم كه محكمة يك زنداني سياسي چه معنا دارد .من در١٣٦١به حيث
زنداني سياسي در محكمة اختصاصي انقﻼبي در صدارت محكمه شدم .در آن زمان در بﻼك اول بودم ،بعد از
آنكه صورت دعواي سارنوالي اختصاصي انقﻼبي را تسليم شدم ،ديدم كه تمام ماده ها و فقرات خطرناك را
قطار كرده اند .از مادة عضويت تا مادة دهشت افگني ...كسي برايم قلم و كاغذ نداد كه دفع دعواي خود را
بنويسم .خاد و قومنداني ،در مورد نوشتن دفع دعوا ،خاصتن در بﻼك اول ،زنداني را خيلي زجر ميدادند و به
بسيار اهانت و سختگيري ،يك توته كاغذ و يك قلم را تحويلم دادند و بعد از ختم نوشتن دفع دعوا ،قلم و
كاغذ باقيمانده را دوباره گرفتند .وقتي با همدوسيه هاي اصلي خود ) غﻼم اكبر ،حسيب مومند و انجنير
زمان( از بﻼك اول به صدارت رفتيم و فرداي آن وارد تاﻻر محكمة اختصاصي انقﻼبي شديم ،نه آنزمان و نه
حاﻻ كه درباره اش مينويسم ،قبول كرده نمي توانم كه فضاي محكمه به محكمه شباهت داشت .گمان مي
شد كه نه در محكمه بلكه در اتاق استنطاق و شكنجه ايستاده ايم .سارنوال انقﻼبي ،هرقدر دلش خواست به
ما دشنام داد ،تحقير و توهين كرد ،در پهلوي توهين هاي سياسي ،از كاربرد توهين هاي كوچه بازاري هم ابا
نورزيد .نوبت كه به قاضي رسيد عين ادبيات كوچه را شنيديم .واژه ها و سوال هاي حقوقي از زبان قاضي
بيرون نمي شد هرچه ميتراويد ايدئولوژيك ،زهر ناك و تحقيرآميز بود .قاضي بجاي اينكه به پرسش هاي
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حقوقي بپردازد با استعمال كلماتي مانند :قطاع الطريق ،ضد انقﻼب ،عضو باند ،دهشت افگن ،خائن  .....از ما
استقبال نمود.
من كه دفاعيه مانديﻼ را ميخوانم به خود ميگويم كه اگر يك زنداني سياسي ،يك فيصد از اعتراضات مانديﻼ
را در برابر سارنوال و قاضي محكمة اختصاصي انقﻼبي ارائه مي كرد ،كافي بود كه در همانجا زير لگد گرفته
مي شد و مرگ حتمي نيز بدنبالش مي آمد .زنداني ،همانگونه كه نمي توانست در برابر شكنجه گر در جريان
تحقيق ،از خود كمترين عكس العملي نشان دهد ،در جريان محكمه نيز نمي توانست در برابر توهين هاي
قاضي ،از خود عكس العملي نشان بدهد .البته در تاريخ محكمة اختصاصي انقﻼبي ،عده اي از زندانيان كه
مربوط به گروه هاي مختلفة سياسي ،بوده اند ،در محكمه از آرمان ها و گروه خود دفاع كرده ،شوروي و
دولت دست نشانده را رد كرده و اعدام را شجاعانه پذيرا شده اند.
من اين نمونه ها و مثال ها را از زندان هاي جهان ،به همين خاطر درج اين اوراق مي سازم تا از طريق
مقايسه بتوانيم به عمق مصيبت هايي پي ببريم كه خلقي – پرچمي بر زندانيان سياسي و عوام الناس اين
سرزمين آورده اند .در دورة خلقي ،در آغاز كودتاي ثور ،صد ها شخصيت برجسته و هزاراران انسان گمنام
كشور ،بدون حكم محكمه و بدون اسناد و مدارك جرمي ،بوسيلة خلقي ها دستگير  ،شكنجه ،اعدام و ناپديد
شده اند .رژيم خلقي ،محكمه و سارنوالي نداشت .زنداني از هيچ نوع حقوق برخوردار نبود ،وكيل مدافع وجود
نداشت .دستگاه جهنمي اگسا و كام ،براي نابود كردن مخالفين خود از ثانيه ثانيه و دقيقه دقيقة روز و شب
استفاده مي كرد 24 ،ساعت در فكر دستگيري و محو فزيكي "دشمنان انقﻼب ثور" بود .لست كشته شدگان
 5000نفره )و همچنان لست دوازده هزار نفره( كه محصول فقط ،جنايات يكسالة خلقي هاست ،نشان ميدهد
كه خلقي ها با چه خشونت و تبعيضي ،با چي قساوت و ساديسمي ،ديوانه وار به نابود كردن گلهاي سر سبد
اين ملت ،كمر بسته بودند .قربانيان حمﻼت خلقي ها ،افرادي بودند كه اصلن گمان نمي كردند كه خلقي ها
آنان را مي گيرند و اعدام مي كنند .حزبي كه خود را "دموكرات و سوسياليست" ميناميد چگونه مي توانست
زير نام دموكراسي و سوسياليسم ،درياي كابل را زير خون كند.
ز خون چندان روان شد جوي در جوي
كه خون ميرفت و سر ميبرد چون گوي
نظامي

خلقي ها بدون عاقبت انديشي و مدارا ،به يورش سبعانه دست بردند .استاد از پوهنتون و معلم از مكتب
گرفته شد .و بجرم خلقي نبودن ،سر به نيست شدند ،مامور از چوكي ماموريت دستگير و ناپديد گرديد ،مﻼ را
از مسجد ،فئودال را از خانه و سرمايدار را از كارخانه گرفتند و با ايشان بدون معطلي " تصفية حساب
فلسفي و طبقاتي " كردند .بر شقيقة دهقان و كارگر زير نام اشرار ،با ماشيندار روسي فير نمودند ...از شاگرد
سماوارچي تا ديوانة ولگرد ،در تار هاي بروت خلقي آويزان ماندند .مخالفين سياسي را به هر حزب و گروهي
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كه تعلق داشتند ،بدون تفكيك و درجه بندي ،بطور يكسان ،دستگير و در ميدان هاي پوليگون و جر هاي
گمنام ،تيرباران كردند .دورة خلقي ها كه هجده ماه خونين را دربرگرفت ،به اندازة چندين قرن جنايت
آفريدند .خلقي ها براي زنداني تحت هيچ شرايطي ،قلم و كاغذ نمي دادند .قلم و كاغذ در فرهنگ خلقي ،از
اشياي ممنوعه بشمار ميرفت .خلقي ها ،جامعه را از شخصيت هاي فعال و مبارز ،تا توانستند خالي كردند .و
تصفية باقيمانده را به پرچمي ها گذاشتند.
دورة پرچمي ،ادامة دورة خلقي ست .سگ برادر شغال .پرچمي ها بدون آنكه از ميرغضب هاي خلقي پند
ميگرفتند ،درياي خون را كﻼنتر و سريعتر ساختند .عجوزة هزار داماد )كارمل( ،جﻼد اسبق يعني اسداﷲ
سروري را بر تاﻻق دولت به معاونيت نشاند تا از تجارب خونينش استفادة شايسته صورت گيرد .گردن پرچم
بر ميخ شوروي بسته بود و با تكيه بر ارتش شوروي و كا جي بي ،از شش جهت بروي مردم آتش گشودند.
ستون فقرات رژيم پرچم را دستگاه خاد تشكيل ميداد .بعد از ششم جدي ،رژيم جاسوسي حاكم شد .مانند
امارت عبدالرحمن خان ،هزاران هزار انسان را در پيشة جاسوسي و شكنجه كردن سوق دادند .بگير و ببند
آغاز شد ،پرچمي ها در كنار خاد ،محكمة اختصاصي انقﻼبي و سارنوالي اختصاصي انقﻼبي را جهت به
محاكمه كشاندن زندانيان سياسي ،ايجاد كردند .هزاران هزار انسان بوسيلة اين سارنوالي و محكمة حزبي،
محكوم به اعدام و حبس گرديدند .خاد ،تﻼش داشت تا مخالفين خود و شوروي را نيست و نابود كند .افراد
سرشناس و سازمان هايي كه از چنگال اگسا و كام نجات يافته بودند ،بوسيلة خاد دستگير ،شكنجه ،محكمه
و نابود مي شدند .حزب دموكراتيك خلق ،در دو جناح مسؤليت يك پروژه را داشتند ،سركوب مردم و دگر
انديشان افغانستان و رساندن شوروي به اهداف استراتژيك منطقوي شان .تعدادي از اعضاي رهبري خلق و
پرچم پيش از تأسيس حزب شان به جاسوسان شوروي تبديل شده بودند و به دستور شوروي دست به
تأسيس حزبي دست زدند كه فقط اهداف شوروي را در منطقه برآورده سازند.
" يك تعداد از اجنت هاي ك .ج .ب پيرو ماركسيزم – لينينيزم شدند . .از جملة اين اجنت ها يكي هم نورمحمد
تره كي ) اسم رمزي :نور( در سال  1951به صفت اجنت گماشته شد .اجنت ديگر ببرك كارمل ) اسم رمزي :مريد (
بود  .ح .د .خ  .ا و نشرية هردو جناح توسط كميتة مركزي ح .ك .ا .ش حماية مالي ميشدند .در سال  1965براي تره
كي مبلغ  50000افغاني براي مبارزة انتخاباتي موصوف در شوراي ملي ،پرداخته شد .مﻼقات بين تره كي و نماينده
هاي " ك .ج .ب " معموﻻ در داخل يك موتر و يا هم در محل سكونت يك كارمند " ك .ج .ب " صورت گرفته ،
تره كي بشكل مخفيانه به آنجا برده ميشد .براي تره كي مبلغ  180روبل معادل  4000افغاني معاش و تدارك مواد
غذايي درنظر گرفته شده بود  ...ببرك اجنت با نام مستعار ماريد با معاش "....
ك  .ج  .ب در افغانستان ،ص 24 - 21
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يك مشت جاسوس )كه تعداد شان در پيش از كودتا در هردو جناح ،كم بود( بخاطر منافع شوروي ،يك
نظام با ثبات و ملي ) جمهوريت داود خان( را با فاجعة قتل دسته جمعي ،از بين بردند و با استقرار رژيم نيزه
و زور ،خونريزي هاي سرتاسري را بنا نهادند و تا هنوز كه هنوز است همان خونريزي و تباهي جريان دارد.
خلقي و پرچمي ،پيش از كودتا مانند آدمهاي عادي كشور زندگي داشتند اما بمجردي كه بر اريكة قدرت و
دستنشاندگي تكيه زدند ،همه چيز سرچپه شد ،همين موسيچه هاي بيگناه به بزرگترين وطن فروشان ،
جﻼدان و شكنجه گران تبديل شدند .دست خود را قصابانه در خون ميليون ها انسان سرخ نمودند.
كساني كه در برابر سلطنت ظاهر خان و جمهوريت دادود خان ،از زيرپاشدن آزادي مطبوعات ،آزادي احزاب و
آزادي عقيده و بيان ،زندان دهمزنگ و  ...اعتراض ميكردند ،هيچگاهي از خود نپرسيدند كه چرا در دورة
خودشان ،كوچكترين آزادي هاي مدني را براي جامعه و دگرانديشان قايل نشدند؟چگونه شد كه خودشان به
زندانبانان و قاتلين جامعه تبديل گشتند؟
زندان هاي رژيم ،به شكنجه گاه و كشتارگاه انسان هاي بيگناه تبديل شده بود .در باﻻ ديديم كه در زندان
روبن ،حتي بزرگترين رهبران سياسي را نمي كشتند و عﻼوه برآن قلم و كاغذ نيز براي شان ميدادند تا
خاطرات و ياداشت هاي شانرا بنويسند ...اما در نظام خلقي و پرچمي ،رهبران به جايش كه شاگرد سماوارچي
و اسپندي سر سرك را نيز تيرباران كردند ...در زندان هاي شان ،قلم را به آساني براي نوشتن دفع دعوا نمي
دادند چه رسد به اينكه براي نوشتن شعر ،داستان ،خاطرات و ياداشت هاي سياسي بدهند؟؟؟
حزب دموكراتيك خلق ،ظرفيت مدني و تحمل فكري نداشت ،ظرفيتي كه بتواند با دگرانديشان مكالمه نمايد.
توتاليتاريسم زماني سر مي كشد كه بخواهي افكار و احساسات جامعه را زير كنترول داشته باشي .رژيم خلقي
و پرچمي ميخواست تا هر كسي كه با آنها نيست ،نيست و نابود گردد.
مقايسة زندان روبن با زندان پلچرخي ،به ما مي آموزاند كه زنداني سياسي نوعي از اسير جنگي است و نبايد
به اسير جنگي خشونت كرد و نه تنها كه خشوونت نكرد كه برايش زمينة قلم و كاغذ را فراهم ساخت تا
مطابق احساس و انديشة خود ،دفاعيه  ،ياداشت ،شعر و كتاب بنويسد.
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زندان نني اﷲ آباد
Naini Jail Allahabad
جواهر لعل نهرو
1964 -1889

مدت زندان  :بيشتر از ده سال

نهرو در جواني حقوق را در انگلستان خواند و پس از اخذ ديپلوم دوباره به هند باز گشت .در كشور اشغالي
هند ،با مشاهدة فقر و اسارت ،به سياست روي آورد و بزودي در كنار مهماتما گاندي به يكي از رهبران
برجستة نهضت استقﻼل طلبي و رهبر حزب كنگرة ملي هند تبديل شد .نهرو بطور روياروي عليه استعمار
انگليس مبارزة مدني مي كرد .در بين مردم به حيث يك رهبر متفكر و شجاع مطرح بود ...چندين بار از
طرف انگليس ها و اميران مهاراجه نشين ،به زندان رفت .يكي از انديشه هاي انساني نهرو  ،پايان بخشيدن به
استعمار ،و نظام كاست ،خانخاني و مهاراجه نشيني بود كه سرانجام در اثر اين مبارزات جايش را به يك
سيستم مستقل ،دموكراتيك ،سكوﻻر و فدرال داد .نهرو ،كه روح و تنش در زندان سوخته است ،دربارة زندان
به شيوة تجربي داوري مي كند.
" زندگي زندان هم براي خود فوايدي دارد .زيرا هم مقداري فرصت و آسايش ،و هم يكنوع بي عﻼقگي در شخص
بوجود مي آورد .طبعاً نامﻼيمات و بديهاي آن نيز نمايانست .در زندان كتابخانه وجود ندارد و كتابهايي كه بتواند طرف
رجوع قرار گيرد در اختيار زنداني نيست .در چنين وضعي كتاب نوشتن دربارة هر موضوع و مخصوصاً دربارة تاريخ
كاري گستاخانه و دشوار است" .
نهرو ،مقدمة نگاهي به تاريخ جهان
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نهرو ،در حضور استعمار انگليس ،بر عليه انگليس به نبرد بي امان برخواست .نهرو دشواري هاي مبارزه را
بخوبي مي دانست ،با پذيرش زندان ،اعدام و جدا شدن از امتيازات ،به نبرد خود ادامه داد .انگليس و مزدوران
مهاراجه نشين ،چندين بار به دستگيري نهرو اقدام كردند و اين مبارز دلير را به زندان انداختند .و اما مهم
اين است كه نهرو نه تنها كه اعدام نشد بلكه قلم و كاغذ نيز در اختيارش قرار داشت .و نامه ها و يكي از
علمي ترين كتاب هاي تاريخ جهان را در زندان استعمار نوشت.

نگاهي به تاريخ جهان
Glimpses of World History

نهرو در تابستان سال  1928اولين نامه هاي خود را از زندان به دختر ده ساله اش ايندرا ارسال ميدارد.
محصول دورة اول زندانش مجموعة  30نامة كوتاه است كه براي دخترش ارسال كرده و بعداً زير نام " نامه
هاي پدري به دخترش" چاپ شده است .
" دخترم تو در خانه پدر بزرگت نشستهاي ،مادرت در زندان )ماﻻكا( به سر ميبرد و من اينجا در زندان )نني( هستم
و همه به تلخي از هم دور افتادهايم آيا اينطور نيست؟ اما به روز فرخندهاي بينديش كه ما هر سه باز يكديگر را
ببينيم ،من در انتظار آن روز خواهم بود و فكر آن ،دل تيرهام را روشن و شادمان ميسازد "

و اما ،نگاهي به تاريخ جهان  ،محصول دورة دوم زندان نهرو است .نهرو سال  1930تا  1933بار ديگر به
نوشتن نامه ها به دخترش آغاز مي كند و سرنوشت اين نامه ها در سرانجام به جايي ميرسند كه هم اكنون
كتاب با ارزش و بزرگي بنام " نگاهي به تاريخ جهان" ايجاد شده است .نهرو در پايان  1933از زندان آزاد
شد .مي خواست تا نامه ها را جمع نموده بچاپ برساند اما در فبروري  1934دوباره زنداني مي گردد و موفق
نمي شود كه كتابش را بچاپ برساند .و اما ،مسؤليت چاپ نامه ها را خواهرش ويجا يا لكشمي پانديت به
عهده مي گيرد و همة نامه ها را به كمك دخترش ايندرا كه دختر جوان تر است ،تنطيم و در دوجلد در
همان سال  1934به چاپ ميرساند و نام كتاب را ميگذارد  :نگاهي به تاريخ جهان
نامه اي براي روز تولد
زندان مركزي نني
 16اكتوبر 1930
براي اينديرا پري يادار شيني
در روز سيزدهمين سال تولدش
عادت كرده اي كه در روز تولدت هدايايي همراه با تبريكات از من دريافت داري .اكنون تبريكات فراوان خود را برايت
مي فرستم اما از زندان نني كه در آن هستم چه هديه اي مي توان برايت تهيه كرد؟ هدايايي كه از اينجا مي فرستم
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نمي توانند مادي و محسوس باشند .فقط مي توانند چيزهايي از نوع هوا و فكر و روح – از آنگونه كه ممكن است
پريان به ارمغان بياورند – باشند كه حتي ديوار هاي هاي زندان هم نمي توانند مانع آنها گردند .. .سال  1917كه تو
در آن متولد شدي يكي از سال هاي ممتاز و فراموش ناشدني تاريخ بود در آن سال يك رهبر بزرگ كه قلبش از
محبت و مهر فقيران و رنجبران لبريز بود مردم كشورش را برانگيخت كه يك فصل عالي و فراموش ناپذير تاريخ را
بنويسد .لنين در همان ماه كه تو به دنيا آمدي انقﻼب بزرگ را آغاز كرد كه قيافة روسيه و سيبري را دگرگون ساخته
است .امروز هم در هند يك رهبر بزرگ ديگر كه همانگونه قلبش از محبت كساني كه رنج مي برند لبريز است و با
كمال اشتياق در صدد كمك به آنهاست به مردم كشور ما براي يك كوشش عظيم و فداكاري نجيبانه الهام بخشيده
است تا بتواند دوباره آزاد باشد ،و بار سنگين گرسنگان و فقيران و محرومان سبك گردد .باپوجي ) اشاره به گاندي(
در زندان نشسته است اما جادوي پيام او پنهاني در قلب ميليونها نفر مردم هند راه مي يابد و مردان و زنان و حتي
كودكان كوچك از صدف هاي خود بيرون مي آيند و سربازان آزادي هند مي شوند .ما امروز در هند تاريخ را مي
سازيم .تو و من خوشبخت هستيم كه اين اتفاق را در برابر ديدگان خود داريم و حتي خودمان در اين ماجراي عظيم
شركت مي جوييم.
هميشه دلير باش
تو مي داني كه در نهضت بزرگ آزاديخواهانة ما كه به رهبري " باپوجي" جريان دارد هيچ چيز مخفي و هيچ جايي
براي پنهان كاري وجود ندارد .ما هيچ چيز نداريم كه پنهان سازيم .ما از آنچه مي كنيم و مي گوييم ترسي نداريم .ما
درپرتو آفتاب و در روشنايي كار مي كنيم.
دختر عزيزم:
اگر تو چنين رفتار كني يك فرزند روشنايي خواهي بود كه هرچه هم پيش آيد ترسي نخواهي داشت و آشفته
نخواهي شد  ...همانطور كه گفتم ،تو خوشبختي كه شاهد اين مبارزة عظيم مي باشي كه به خاطر آزادي در كشور ما
ادامه دارد .همچنان تو بسيار خوشبخت هستي كه يك زن بسيار دلير و عالي مادر توست و به هنگام ترديد ها و
نگراني ها هرگز نخواهي توانست دوستي بهتر از او براي خود بيابي.
خدا حافظ دختركم .اميدم اينست كه تو بزرگ بشوي و يك سرباز دلير براي خدمت به هند باشي.
با تمام محبتم و تمام آرزوهاي نيكم
نهرو ،نامة اول،
نگاهي به تاريخ جهان

نهرو ،در زندانِ زير سيطرة انگليس كتاب نگاهي به تاريخ جهان را مي نويسد و چاپش مي كند .آيا در زندان
هاي افغانستان زير سيطرة سلطنت يا شوروي ،كدام زنداني را سراغ داريم كه كتاب نوشته باشد و كتابش
بازهم در زير سيطرة شان به چاپ رسيده باشد ؟؟! غبار ،در همين دورة نهرو در زندان نادر شاه مي افتد،
محبسي كه بطور پنهاني زير سيطرة انگليس است ،اما نمي تواند مانند نهرو ،افغانستان در مسير تاريخ را در
قلعةارگ يا كوته قلفي دهمزنگ بنويسد!!؟
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زندان فاشيسم
آنتونيو گرامشي
1937 - 1891

گرامشي يكي از نامدار ترين فيلسوفان قرن بيستم است .رهبر حزب كمونيست ايتاليا در دورة فاشيسم .دورة
كه موسوليني رهبر حزب ملي فاشيست ،ديكتاتوري فاشيستي را بر سرتاسر ايتاليا مستقر ساخته بود.
فاشيسم موسوليني و نازيسم هيتلر ،دو جريان تباهي آفريني بودند كه جهان را بطرف جنگ دوم جهاني
سوق دادند.
وقتي كه واژة فاشيسم را مي شنوي ،حس مي كني كه در درون كورة آدمسوزي قرار گرفته اي ،گمان مي
كني كه در زير خطرناك ترين نوع شكنجه غلتيده اي ! گرامشي در همين دوره با همان نام و نشان ضد
فاشيستي ،در زندان موسوليني زنداني مي گردد و مدت ده سال تمام را در زندان فاشيسم بسر ميبرد
گرامشي در سال  1928زنداني مي گردد و محكمه مي شود .فاشيسم اعدامش نمي كند و به مدت بيست
سال و چهار ماه حبس محكومش مي كند و به زندان ميﻼن انتقالش مي دهند .از سال  1929در زير سيطرة
نظام توتاليتر فاشيستي ،قلم و كاغذ و ميز تحرير براي نوشتن را دريافت مي كند و " نامه هاي زندان " و
همچنان " دفترچه هاي زندان "را در همين دوره در زندان مي نويسد ...مريضي اش در سال هاي پسين
زندان ،مزمن و صعب العﻼج ميگردد ،تا سرانجام بتاريخ  27اپريل  1937در شفاخانة زندان ميميرد.
گرامشي در زندان 33 ،دفترچه كه حاوي  2848صفحه ياداشت علمي ،سياسي و فسلفي است ،از خود
بيادگار گذاشت .كه به گفتة خودش عصارة جان دورة زندان اوست .اين نوشته هاي سياسي و فلسفي ،كه در
زندان فاشيسم نوشته شده اند تا امروز ،خوانندة جهاني دارد و در ادبيات چپ ،تا هنوز به حيث مرجع معتبر
مورد استفاده قرار دارد.
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نامه هاي زندان يك بخش كوچك نوشته هاي زندانش را دربر مي گيرد.
 2جنوري 1927

دوست بسيار عزيز
كتابهايي را كه فرستاده بودي و خبر آنرا در نامة ماقبل آخرت نوشته بودي و نيز اولين بسته از كتابهايي را هم كه
خودم سفارش داده بودم ،دريافت كردم .به اين ترتيب براي مدتي به اندازة كافي كتاب براي مطالعه خواهم داشت .از
تو بخاطر محبت فراوانت متشكرم اما نمي خواهم از آن سؤ استفاده كنم .از اينها گذشته  ،قول مي دهم كه هرگاه به
چيزي نياز داشتم ،حتماً برايت بنويسم .شايد حدس زده باشي كه در اينجا نمي توان پول چنداني خرچ كرد .حتي
گاهي امكان خرچ كردن براي خريد آنچه ضروري است نيز وجود ندارد.
درينجا زندگي بدون هيچ چيز تازه و غيرمنتظره اي سپري مي شود  ...ديدي كه چگونه با پر رويي اينهمه از تو كتاب
خواستم از طرف ديگر ،اعتراف مي كنم كه كمي گيچ هستم و هنوز بطور كامل تكليفم را با خيلي چيز ها روشن
نكرده ام .زياد برايم بنويس :در چنين شرايطي ،دريافت نامه بهترين چيز است .هرگاه كتاب جالبي شبيه اثر لوينسون
خواندي ،برايم بفرست .برادرانه تو را در آغوش مي فشرم.
آنتونيو
نامه هاي زندان

اين نامه براي اقتصاد دان ايتاليايي ) پي يرو سرافيا( نوشته شده است .در اين نامه از كتاب و داشتن كتاب در
زندان سخن مي گويد .نامه ها نشان ميدهند كه گرامشي به قلم و كاغذ و از همه مهمتر كه ،به آزادي نسبي
در نوشتن ،دسترسي داشته است.
گرامشي كتاب دولت و جامعة مدني را زير نام دفترچه ها در زندان مي نويسد اين كتاب يكي از كتاب هاي
مهم و تاريخي گرامشي است .ادبيات زندان ،در هر جاي دنيا ،نسبتاً مبهم و نمادين مي باشد .نويسنده بخاطر
فرار از جنجال اضافي ،براي توضيح زمان حال به نماد هاي قديمي پناه ميبرد .در اين نوشته از موسوليني نام
نمي برد بلكه از جوليوس قيصر ،كه همانا موسوليني معاصر است ،نام ميبرد .به همان طريقي كه جوليوس در
سدة اول قبل از ميﻼد به شكل مترقي به قيصري رم رسيده اينك همشهري اش موسوليني در سدة بيستم
به گونة ارتجاعي به قيصري فاشيستي رم تكيه زده است.
"جوليوس قيصر ،ناپلئون اول ،ناپلئون سوم ،كرمول  ...فهرستي از وقايع تاريخي متعدد گرد آورد كه هر يك ،اوج
واقعه در شخصيتي بزرگ و " قهرماني" تبلور يافته است .قيصرگرايي را مي توان مبين موقعيتي دانست كه در آن
نيروهاي متخاصم در حالت تعادلي فاجعه انگيزند و ادامة تخاصم آنان تنها به نابودي متقابل شان مي انجامد .زماني
كه نيروي مترقي الف با نيروي ارتجاعي ب مي ستيزد ،و در عين اينكه هيچ يك از دو نيرو را توان غلبه بر ديگري
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نيست ،ادامة تخاصم هم فرسايش هردو طرف را به همراه خواهد داشت ،آنگاه نيروي سومي ج از خارج اين گردونه
وارد مي شود و بر هر آنچه كه از نيروي الف و ي به جا مانده مستولي مي گردد ،پس از مرگ لورنز بزرگ اين جريان
دقيقاً در ايتاليا تحقيق پيدا كرد .اگرچه در تمامي موارد ،قيصرگرايي ناظر بر راه حل خاصي است كه بر حسب آن در
يك موقعيت تاريخي -سياسي  ،با ويژگي تعادل فاجعه انگيز قدرتها ،وظيفة حكميت به يك شخصيت بزرگ محول
مي شود ،ولي با اين حال ،همة موارد قيصرگرايي از اهميت تاريخي يكساني برخوردار نيستند .در تاريخ مي توان
اشكال مترقي و مرتجع قيصرگرايي را سراغ گرفت .در تحليل نهايي ،اهميت ويژة هر يك از اين اشكال را صرفاً مي
توان از بستر تاريخ عيني ،و نه تنها به مدد قوانين جامعه شناختي ،استنتاج كرد .قيصرگرايي زماني مترقي است كه
ظهور و حضور آن به پيروزي نيروهاي مترقي انجامد .در مقابل قيصرگرايي زماني ارتجاعي است كه ظهور و حضور آن
مؤيد پيروزي نيروهاي ارتجاعي باشد .جوليوس قيصر و ناپلئون اول نمونه هايي از قيصرگرايي مترقي و ناپلئون سوم و
بسمارك نمونه هايي از قصيرگرايي مرتجع اند.
در ايتاليا از اكتبر  1922تا زمان انشعاب حزب پاپوﻻر و سپس مرحله به مرحله تا سوم ژانويه  1925و آنگاه تا هشتم
نوامبر  1926يك حركت سياسي – تاريخي جاري بود كه در آن مدارج گوناگون قيصرگرايي طي شد تا آنكه بالمآل
شكل ناب و دائمي تري از اين پديده – كه خود ايستا نبود -پديدار شد ...ممكن است مرحلة فاجعه به اقتضاي ضعف
سياسي مؤقتي نيروهاي حاكم سنتي پديد آيد و حاصل كمبود هاي ارگانيك و گريزناپذير نباشد".
گرامشي ،دولت و جامعة مدني  ،ترجمة عباس ميﻼني ص 30

گرامشي در همين كتاب جامعة مدني و دولت ،به تحليل اوضاع ايتاليا پرداخته و علت ظهور و حضور فاشيسم
را مورد بررسي قرار داده است .فاشيسم را زير نام قيصر گرايي مرتجع ،مورد نكوهش قرار ميدهد ...فاشيسمي
كه خودش لوازم و امنيت نوشتن را در كنج زندان برايش مهيا ساخته تا بر عليه خودش يعني خشن ترين
ديكتاتوري عالم ،بنويسد .نوشته هايي كه نه تنها زير پاي فاشيسم را سست كرد بلكه تا هنوز به حيث كتاب
هاي سرمشق استفاده مي شوند.
آيا مي توان زندان فاشيسم ايتاليا را با زندان هاي خاد مقايسه كرد؟
هرگز نمي توان به اين مقايسه دست زد.
گرامشي ،اگر بوسيلة خاد در كابل دستگير مي شد چه بﻼيي بر سرش مي آوردند؟ گرامشي يك فيلسوف
ضد فاشيستي بود اما موسوليني فاشيست او را اعدام نكرد و اجازه داد تا براي ايتاليا بنويسد ...در دورة
پرچمي ها عﻼوه بر زندانيان پاكستاني ،تا آنجا كه من بياد دارم ،يك نفر سويسي ميانه سال و يك نفر جوان
فرانسوي كه در رابطة اتحاد اسﻼمي سياف از پغمان دستگير شده بود ،در پلچرخي زنداني بودند اينان مانند
ما ،از هيچ نوع حقوق انساني و آزادي هاي مدني برخوردار نبودند ...شكنجه شده بودند همچون ديگران در دو
توشك سه نفره خوابيده اند ...حتي همينها نيز به قلم و نوشتن دسترسي نداشتند.
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زندان هاي خاد و كي جي بي
با مطالعة زندان هاي مدرن جهان ،ديده مي شود كه نظامهاي توتاليتر همة شان يك رنگ نيستند .درجة
خشونت و جنايت شان متفاوت است .جنايات سيستماتيك كه خود را در زندان ها نشان ميدهند ،در همة
نظام هاي مدرن و غير مدرن وجود داشته است .استعمار انگليس در هند به يك شيوه عمل مي كرد و در
افغانستان به شيوة ديگر .در هند نهرو و گاندي را اعدام نكرد اما در افغانستان سينة مشروطه خواهان اول را با
توپ ،پاشان كرد.
زندان هاي خاد و كي جي بي را نمي توان با زندان هاي مدرن ساير كشور ها مقايسه نمود .زندان هاي خاد و
كي جي بي زندان هاي ايدئولوژيك بود و مخالفين خود را شهروند مملكت نمي دانستند بلكه دشمن مي
پنداشتند .به ديگران حق نمي دادند كه با فكر و روش خود به زندگي ادامه بدهند .يا عضو حزب شوند يا
زنداني و اعدام!
با آنكه جنايت به هر رنگي كه اتفاق بيفتد ،فاجعه آفرين است اما اين فاجعه در كشور هاي مختلف بصورت
هاي مختلفه اتفاق افتيده است .همين اكنون در قرن بيست و يكم ،زندان هاي امريكايي ها در گوانتانامو،
ابوغريب و بگرام ،شكنجه هايي را بر زندانيان تطبيق كرده اند كه در تاريخ زندان هاي قرون وسطايي ،كمتر
سابقه داشته است ...جناياتي كه زندانبانان امريكايي درين زندانها عملي نموده اند امروزه افشا شده و از طرف
مراجع حقوقي و مؤسسات روانشناسي مورد تحقيق و بررسي قرار ميگيرند كه چطور ممكن است تا در قرن
بيست و يكم در درون يك تمدن مدرن ،اين ظرفيت وجود داشته باشد كه اينگونه جﻼدان و شكنجه گران به
ظهور برسند ؟ اين پرسش همان سوالي بود كه دانشمندان و فيلسوفان بعد از جنگ دوم جهاني در مورد
فاجعة كوره هاي آدمسوزي مطرح نمودند .پرسش به عمل آوردند كه تمدن مدرن چرا و چگونه داراي چنين
ظرفيتي است كه به اين ميزان مي تواند جنايت و فاجعه بيافريند؟
دولت اتحاد جماهير شوروي ،شخصيتي مثل ساخاروف ،پدر بمب اتومي و وجدان شوروي را به مدت ده سال
به تبعيد و در واقع به زندان مي اندازد .ساخاروف در سال

1979

تجاوز ارتش شوروي به افغانستان را با

قاطعيت محكوم مي كند .در مصاحبات عديده به اين موضوع به حيث يك دانشمند عدالتخواه و انسانگرا
برخورد مي نمايد ...در ابتدا بخاطر قضية افغانستان ،تمامي امتيازاتش سلب و بعداً بوسيلة كا جي بي از مسكو
به شهر گوركي تبعيد و تحت نظارت ده ساله قرار داده مي شود .با نزديك شدن فروپاشي شوروي ،بعد از ده
سال ،در  1986از تبعيد خﻼص مي شود و دوباره به مسكو بر ميگردد اما بزودي در  14دسامبر  1989در اثر
فشار هاي بجا مانده از شكنجه و تبعيد ،سكته مي كند .كا جي بي از تأسيس تا سقوط ،كارش دستگيري،
شكنجه و اعدام و ترور شخصيتها بوده است .ميليون ها انسان را شكنجه و اعدام كرد وآنقدر ترس و ارعاب را
بوجود آورد كه عده اي به تبعيد و گريز از وطن پناه بردند.
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كا جي بي بر سر نابغة اتومي شوروي رحم نكرد ،حاﻻ نوكران كا جي بي ) خاديست ها و حزب شان( چه روز
سياه و حاﻻت وحشت انگيزي را بر زندانيان كه نياورده اند؟ نه تنها كه لوازم نوشتن ) قلم ،كاغذ ،ميز ( را
براي زنداني ،فراهم نمي ساختند بلكه با دارندگان اين لوازم !؟ با شديد ترين شكلِ قساوت ،رفتار مي كردند.
داستانِ كوته قلفي شدن زندانيان ،بخاطر يك دانه قلم يا يك ورقپاره ،درجة استبداد خاد و حزب دموكراتيك
خلق را با تمام خشونت آن افشا مي كند.
مطالعة زندان هاي سياسي جهان و مقايسة تطبيقي آن با زندان هاي حزب دموكراتيك خلق ،يكي از
موضوعاتي است كه محصلين و پژوهشگران مي توانند با استفاده از اسناد و مدارك باقيمانده از اين زندان ها،
به نوشتن تزس هاي علمي و كتاب هاي پژوهشي نايل شوند .از زندان هاي جهان بقدر كافي ،اسناد ،عكس،
نوشتار ،فيلم ،اعترافات زنانبانان و
خاطرات زندانيان باقي مانده است
اما متأسفانه كه از زندان هاي خلقي
و پرچمي ،اگر از لست پنج هزار
كشته شده در دورة خلقي بگذريم،
اسناد و مداركي وجود ندارد كه بر
مبناي آن پژوهنده به تحقيقات
مستند بپردازد .حزب دموكراتيك
خلق در لحظات فروپاشي در سال
 1992تمامي اسناد خاد ،اسناد
رياست عمومي تحقيق ،اسناد رياست
هاي خاد ،اسناد محرم كميتة
مركزي ،مكاتيب اعدام ،دوسيه هاي
زندانيان .... ،را سوختاندند .و خود
خاديست ها و رهبران حزبي نيز ،تا
هنوز

وجدان اينرا نيافته اند كه

خاطرات واقعي خود را بنويسند و
پرده از روي جنايات چهارده سالة
خود بردارند.
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فصل هفتم

زندان هاي معاصر افغانستان
تاريخ زندان هاي سلطنتي افغانستان ،تاريخ فتح و فاجعه است
دربار مشحون از پدر كشي ها و برادر كشي ها و كور كردن ها
زندان ،ارعاب و شكنجه ،دار براي حفظ دربار
طرحي پر از توطئه و ادبار

زندان در دورة عبدالرحمن خان
دربارة خبرچيني ،زندان ها و شكنجه ها در دورة استبداد اميرعبدالرحمن خاني حكايات و روايات خوفناكي به
يادگار مانده است .به نقل از خاطرات فرانك مارتين نويسندة انگليسي را جع به نوعيت زندان هاي امير
عبدالرحمن خان مي خوانيم :
" از بين زندانها ،بدترين آن ،چاه قديم باﻻحصار است .چاه مذكور دربين سنگهاي تپه حفر شده كه قسمت پائين آن
 15تا  20متر قطر دارد ،در باﻻي سوراخ چاه ،خانه اي بود كه در آن عساكر محافظ و وظيفه دار مي بودند .خانة مذكور
روزانه چاه را پوشانيده بود .در اين سوراخ زير زميني ،زنداني براي ابد محبوس بود .اجساد زندانيان مرده نيز در آنجا
انداخته ميشد .بسياري از زندانيان به زودي زندگي خود را با زدن سر در ديوار و سنگ ،خاتمه مي بخشيدند .روشني
وجود نداشت ،آواز شنيده نمي شد ،زياد كثيف ،بد بوي و متعفن بود .كساني كه زنده مي ماندند ،ديوانه مي شدند .با
رويكار آمدن حبيب اﷲ ،محض سه نفر زنده مانده بود".
پيكار پامير ،استبداد امير عبدالرحمكن خان /ص 114

تاريخ معاصر افغانستان تاريخ زندان ها ،اعدام ها و شكنجه هاست .ماجرا هاي زندان و شكنجه در كشور ما
هميشه به خط سرخ و خونين نوشته شده است .هردورة تاريخ را كه ورق ميزني ،يكي از صفحات وحشتناك
آن مربوط به شكنجه ،اعدام و زندان است ...بعد از دورة اميرشيرعلي كه سرآغاز دورة تمدن جديد و افكار
مدرن در افغانستان است ،در ربع پايان قرن نزدهم ،دورة استبداد امير عبدالرحمن مستقر مي گردد.
عبدالرحمن ،براي نابود كردن ريفرم هاي شيرعلي و از بين بردن روحية ضد استعمار انگليسي به نظام
متمركز شكنجه و زندان ضرورت داشت .و نظام شكنجه و زندان ،در همين دوره بطور سيستماتيك ايجاد
گرديد .در اين نظام تمام ادارة مملكت در دايرة استخبارات و جاسوسي غوطه ور بود و بودجه و انرژي
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فراواني را در اين زمينه به مصرف ميرساند .مردم افغانستان كه دو جنگ را عليه انگليس با فداكاري به
موفقيت رسانده بودند ،اينك در زير سيطرة امارتي قرار گرفته بودند كه تابع فرمان و اميال انگليس بود.
مردم كابل و وﻻيات ،در ميان خبرچين ها ،ترس ،وحشت و جواسيس قرار داشتند .از گدا تا مﻼ را در حرفة
جاسوسي استخدام كرده بودند .مخبر ،خبرچين ،جاسوس ،ميرغضب ،شكنجه گر ،جﻼد ،مفتي ،محتسب،
چاپلوس ،مطيع ،نام گيرك ،شش كﻼه ،گرگك  ...ماشين خونين و سركوبگرانة ادارة استخباراتي عبدالرحمن
را تشكيل ميداد .قابل ياد آوري است كه نظام شكنجه و زندان ،سيستم جاسوسي و اعدام ،در زمان
عبدالرحمن بگونة ميكانيزم قرون وسطايي ،با خشنترين شكل آن ،نهادينه شد و در زمان نادرشاه و هاشم
خان ،بلحاظ استنطاق ،شيوه هاي شكنجه ،ساختمان زندان و نوعيت زنداني ،آگاهي در شكنجه و تحقيق،
شيوة اقرار گيري ،بشكل و ميكانيزم بالنسبه مدرن در آمد ...و در زمان خلقي و پرچمي ،ميكانيزم استخبارات
و زندان به نظام تمام عيار خشونت و سركوب مدرن ،تبديل گرديد.
" امير عبدالرحمن خان مرد شديد البطش و سنگدل بود  ...امير با چنين نهادي به سلطنت نشست و با قساوت
حكمراني كرد .عﻼوه بر زندانهاي متعدد پايتخت و وﻻيات ،سياه چاه هاي كابل و هرات با اقسام شكنجه هاي  :كنده،
ولچك ،غره بغرا ،زوﻻنه ،قين و فانه ،تيل داغ ،قطع اعضا ،بيدار خوابي دادن ،كور كردن ،برچه پك ،چاندماري ،غرغره
ذبح كردن ،سنگسار ،به توپ بستن ،توسط درخت ها پاره كردن و غيره – كشور را بطور بي سابقه ئي زير كابوس
وحشت قرار داده بود .بنديوان ها در مورد بندي هاي خود آزادي بي سرحد داشتند و جرم فرد به خانواده و حتي
رفقايش سرايت مينمود .در كابل بعﻼوه زندانهاي ارگ و كوتوالي و شيرپور و سراهاي داخل شهر ،زندان هاي
مخصوص ديگري نيز بود كه يكي به محمد نعيم خان ) بعد ها نايب ساﻻر( كپتانِ امير و ديگري به بابه برق شاطر
باشي امير تعلق داشت .بابه برق در ميداني مقابل دروازة خود در مراد خاني داري هم نصب كرده بود كه محكومين را
مي آويخت  ...بابه برق شاطر باشي و شاطر هاي زير دست او همه چرسي بودند .امير عبدالرحمن بعضي محبوسين را
تحويل آنها ميكرد كه قين و فانه و تيلداغ كرده اقرار بگيرد ...اين سيستم استنطاق با شكنجه تا جائي اسباب هراس
متهمين گرديده بود كه به گناهان ناكرده اعتراف ميكردند تا بدون شكنجه بسهولت و يكبار كشته شوند ...مردم از
شنيدن نامهاي -شش كﻼه و نام گيرك -مخصوصاً در پايتخت تنفر و انزجار نشان ميدادند .شش كﻼه عبارت از
تشكيل يك ادارة سنجش امور مالي و تعين دارايي محكومين بود  ...نام گيرك يكنوع ترور سري رسمي بود كه در
شهر كابل از طرف كوتوال شهر به امر و به نام امير ،عملي گرديد  .در نصف شب ها خانة شخص مدنظر دق الباب و
خودش خواسته ميشد .از آن بعد مرده و يا زنده اين شخص معلوم نبود " .

غبار  ،افغانستان در مسير تاريخ ص 653
در پايان قرن نزدهم كه غرب در گيرو دار انقﻼبات علمي ،تكنالوجيك ،هنري و همچنان جهانگشايي و
استعمار ،بودند ،امير عبدالرحمن ،در سرتاسر مملكت در فكر زجر ،شكنجه و مسلمان سازي مردم بود ....به
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ترقي و معارف ،به استقﻼل و ازادي ،به عدالت و قانون ...هيچگونه عﻼقه اي نداشت .خود امير در كتاب
مستطاب خود ميفرمايد :
پدرم حكم نمود مشغول درس خواندن شوم تمام روز مشغول خواندن و نوشتن باشم ،ولي خيلي كند ذهن بودم و از
خواندن درس نفرت داشتم ،خياﻻتم بيشتر مايل به سواري و شكار بود ،هر چه امروز خوانده بودم فردا فراموش مي
كردم ،اگرچه معلم من خيلي ساعي بود مرا درس بياموزد ،ولي فايده نداشت ...در دستة شكاري من تقريباً دويست
تازي و قوش و چرخ و ديگر پرنده هاي شكاري و صدنفر غﻼم بچه و همراهان و سوارها كه تعداد همه تقريباً پانصد
نفر مي شدند موجود بودند.
امير عبدالرحمان خان ،تاج التواريخ جلد اول ،ص 2
در مملكت جاسوس ها و مفتش هاي مخفيانه مقرر داشتم كه هر چه بين مردم واقع مي شود به من راپورت نمايند.
به اين قسم آنهايي را كه وفادار و دوست بودند دريافتم و با اينها به طور مهرباني سلوك نمودم ،ولي اشخاصي كه
خياﻻت خصمانه داشتند و محرك فتنه و فساد بودند كامﻼً سياست كردم  ...تمام مراسﻼت را به دست خود مي
نوشتم زيرا كه در اين كار به ديگري اعتبار نداشتم.
امير عبدالرحمان خان ،تاج التواريخ جلد اول ،ص 206
در مملكت هر كس چه مرد و چه زن از گدا يا از كسبه باﻻتر مجاز مي باشند كه مستقيناً در هر باب و هر مطلبي كه
خواسته باشند اطﻼعي بدهند مراسله به سلطان خود بنويسند  ...به اطﻼع دهنده چه در زمره جاسوسان مستخدم
باشد يا نباشد انعام خوبي داده مي شود ...عﻼوه بر اين از راپورتهايي كه مخبرين من كه در مملكت خارجه مي باشند
به من مي رسانند و مواظب اتفاقات و حاﻻت يوميه مي باشند كسب اطﻼع مي نمايم ...ادارة اخباريه با وضع مخبرين
و جاسوسان آن كه من متداول داشته ام به اخﻼفم نصيحت مي كنم كه از اين اداره هميشه خيلي مواظبت داشته و
مكمل نگاه بدارند .به جهت آنكه خيانت و اسباب چيني را منكشف مي نمايند ....
امير عبدالرحمان خان ،تاج التواريخ ،جلد اول و دوم ص 443

امير عبدالرحمن از لحاظ شخصيتي آدم بدزبان بوده و در درون دربار نيز از ادبيات توهيني و ترسناك
استفاده ميكرد ،عﻼقه داشت تا همه كس از او بترسند .نه تنها با متهمين بلكه با غير متهمين نيز با خشونت
كﻼمي برخورد مينمود .مكاتيب و نامه هايش پر از دشنام و اخطار بوده و سعي داشته تا به هر شكلي كه
ميشده ،دربار ،اوﻻدة ذكور ،مامورين ،منصبداران ،خوانين ،روحانيون و عامة مردم را در دايرة ترس و رعب
نگهداري كند.
" امير عبدالرحمن ،اين شاه خونريز ،در گفتار خيلي ظريف و مؤدب بود ،در يك نامه اش به قلم اميرانة خود به يكي
از زير دستانش مينويسد :اي احمق شهوتي ! ترا سگ بزرگ ساختم ،از تغلب شهوت مرتكب فعل قبيح شده خواهش
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زن به جبر و اكراه كردي .از اين عمل قبيح كه از راه پدر لعنتي و سگ صفتي پيشة خود ساخته شهوتت را مغلوب
ساختن بهتر است  ...دستت را بريده در ميان دوپايت خواهم زد ...بر پدر شما از حاكم و دفتري و تحصيل دار و
محصل ،همه لعنت باد ! فقط امير عبدالرحمن به قلم خود نوشتم فقط"

پيكار پامير ،استبداد امير عبدالرحمن خان  /ص 62

زندان هاي سلطنتي
قلم ،كاغذ و كتاب
زندان هاي حزب دموكراتيك خلق ،در رابطة شكنجه ،قلم و نوشتن ،در واقع ادامة ميكانيزم زندان هاي دوره
هاي ماقبل از خود است .زنداني سياسي به مفهوم مدرن آن با جريان مشروطه خواهي ،در آغاز قرن بيستم
در دورة استبداد امير حبيب اﷲ سراج المله و الدين بوجود مي آيد ....از  1901تا  1992از دورة امير حبيب اﷲ
تا دورة حزب دموكراتيك خلق ،هزاران هزار مشروطه خواه ،مبارز ،عدالتخواه ،دانشمند ،شاعر ،روحاني،
نويسنده ،هنرمند و مردم عادي  ....در اين زندان ها محبوس بوده و آناني كه زنده مانده ،انرژي و خﻼقيت
شان در كنج قفس ها به هدر رفته است .در هيچ دوره اي ،كوچكترين زمينه براي مطالعه ،تحقيق و نوشتن
براي زنداني فراهم نبوده است .اگر قلم و كاغذ ،كتاب و امكانات مهيا مي بود  ،ده ها كتاب در عرصه هاي
مختلفه از خامة زندانيان توليد مي گرديد .در ميان اين زندانيان ،شخصيت هاي بسيار خﻼق و دانشمند وجود
داشته است .كه بطور نمونه از چند زنداني سياسي در دورة سلطنت نام ميبريم كه چگونه در نبود قلم و كاغذ
و آزادي نوشتن ،انرژي و خﻼقيت هاي ادبي و عالمانة شان به هدر رفته است.
ميرغﻼم محمد غبار
1978 - 1898
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دورة اول زندان:

1935 - 1933

محبس سراي موتي

دورة تبعيد:

1942 - 1935

در فراه و قندهار

دورة دوم زندان:

1956 - 1952

محبس دهمزنگ

دورة نظارت خانگي:

1978 - 1956

در خانه تا مرگ

" فشار روحي بسليقة استعمار انگليسي در مورد محبوسين تطبيق مي شد ،يعني مرحله به مرحله تشديد ميگرديد ...
شاه محمود خان امر كرد:
نفر بفرستيد كه كشتني ها را به دهمزنگ برده اعدام نمايند
در  18دسمبر  1933بوقت عصر بود كه اين كشتار دسته جمعي بشكل فجيعي در ميدان دهمزنگ بعمل آمد...سخن
از سياست استعماري انگليس راندن و يا از آزادي و مساوات حرف زدن ديگر بمثابة خيانت ديني و جنايت ملي بشمار
ميرفت"...
جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ

غبار  ،نمونه عالي شجاعت ،مبارزه و دانايي است .از جواني تا مرگ در زير تهديد رژيم هاي استبدادي قرار
داشته و اما بي هراس از مرگ به نبرد قلمي و عملي خويش ادامه داده است .چهل و پنج سال عمر خود را
در زندان و تبعيد سپري نموده و بدون آنكه سر تعظيم و تسليم بر آستان هيچ قدرتي فرود آورد ،به مقاومت
پر جاذبه و جاودانة خويش ادامه داده است .غبار ،صاحب قريحة عجيبي بود در نوشتن استعداد درجه يك
داشت ،نوشته هايش عﻼوه بر جنبة علمي ،از پختگي ادبي برخوردار است .در واقع داراي سبك منحصر بخود
است .چنين انسان با استعدادي را در تمام عمر در زندان و تبعيد انداخته اند و نگذاشته اند كه تحقيق كند و
بنويسد .غبار مينويسد :
" نگارنده در سال  1930از سر كتابت وزارتمختاري افغاني در جرمني استعفا و بكابل مراجعت كردم تا در مبارزات
وطنپرستان ضد استبدادي و نوكر استعماري نادري در داخل كشور شركت كنم .از طرف والي كابل عبداﻻحد خان
ماهيار وردكي احضار و مورد استنطاق كتبي قرار گرفتم .درين استنطاق يك فهرست طوﻻني نام اشخاص بحيث سند
مخالفت من ،ارائه گرديد ،و سوال شد كه چرا با اين چنين اشخاص رفت و آمد دارم .چند ماه بعد از طرف شخص شاه
نادرشاه در گلخانة ارگ احضار شدم :
شاه در اتاق تنها نشسته و كﻼه قره قلي را در سر نگهداشته بود ) اين خاندان آنوقت سر برهنه نمي نشستند(  ،مرا امر
به نشستن نمود و بعد از مكث مختصري شروع به صحبت كرد .نگاه هاي منجمد او از پشت شيشه هاي عينكش در
نهايت سردي و قساوت بمن دوخته شده و گفت :
-

من افغانستان را در حالت امن ميخواهم ،و چنانيكه يكبار براي رهايي مملكت از مظالم اشرار سقوي زندگي خود
و بچ و كچ و خاندان خود را نذر گرفته بودم ،در آينده نيز براي امن و آرامي افغانستان از هرنوع اقدامي كه ﻻزم
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باشد دريغ نخواهم كرد .تمام اقوام افغانستان و قبايل با علما ) مﻼ ها ( و خوانين پشت سر حكومت ايستاده اند.
اما بعضي جوانان كم تجربه آلة اغراض اين و آن قرار گرفته خود را در خطر مي اندازند .من ميخواهم اينها را
اصﻼح نموده و از خطر نجات بدهم .از اين جهت شما را انتخاب كرده ام تا با ما همكاري كنيد -
به او گفتم :
من كه به حيث يك نويسنده عضو انجمن ادبي هستم آگاهم كه چگونه وظيفة خودم را در نوشتن و روشن كردن
تاريخ مردم افغانستان تا جاي توان ادا نمايم ،ولي از مشاغلي كه خارج وظيفة ملي ام باشد پرهيز كنم ،لهذا نمي توانم
كه ...هنوز سخنم تمام نشده بود كه شاه گفت  " :بس بس غﻼم محمد خان دانستم "  ...وقتي كه از حبس و تبعيد و
مصادره و اعدام متهمين سياسي درينجا حرف زده مي شود نبايد آنرا به مفهوم تحت اللفظي آن تصور كرد ،بلكه طرز
تطبيق اين جزا ها را در مورد متهمين در عهد سلطنت اين خاندان حكمران بررسي كرد"...
جلد دوم  ،افغانستان در مسير تاريخ
" اينجانب ) ميرغﻼم محمد غبار ( كه از جرمني به كابل برگشتم مجبور بودم كه ده سال زنجير و زندان و تبعيد را با
طرد اطفال از مدرسه و طرد اقارب خود از ماموريت هاي دولت ،تحمل كنم و اگر گلولة تفنگچة عبدالخالق خان
نادرشاه را نكشته بود من و ساير زندانيان محبس سراي موتي همه اعدام ميگرديديم ...
جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ ،ص (41
" ...در قندهار من كتابي بنام " احمدشاه بابا " نوشتم .اما در تحت شرايط شديد تبعيد و نظارت مقدور من نبود كه
حتي از اوضاع اقتصادي و طبقاتي كشور سخن برانم .معهذا كتاب را در بعضي نقاط حساس ،رياست مطبوعات تحريف
نموده و معاون رياست مطبوعات )عبدالحي خان حبيبي( طبع آنرا مخالف منافع افغانستان خواند ولي خودش مواد
ابتكاري اين كتاب را در يك اثر خود در ديباچه ديوان غزل احمدشاه :
)لوي احمدشاه( منتشر كرد .وقتي كه بعد ها من بكابل برگشتم و كتاب من طبع گرديد ،رياست مطبوعات بر عﻼوه
تحريفات در مطالب كتاب يك ورق از مقدمه كتاب را بعد از چاپ برداشت و جايش ورق تازه سرش نمود  ،زيرا در
حاشيه ورق اصلي من از تاراج تاريخي متذكرة شخص مذكور سخن گفته بودم"

جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ ص 191
ديده مي شود كه غبار در دورة تبعيد نيز در زير نظارت شديد قرار داشته و آزادي بيان نداشته است .دستگاه
تفتيش عقايد سلطنت ،غبار را تا تبعيدگاهش در فراه و قندهار زير نظارت و سانسور دارد .نمي گذارد كه
چيزي مغاير سلطنت و خاندان شاهي تحرير شود .با وجود آن غبار توانسته در زير ساطور سلطنت و سانسور
آثار ي را توليد نمايد كه جاودانه باشند.
 .1افغانستان در مسير تاريخ – جلد اول ،جون  ،١٩٦٧چاپ كابل و توقيف كتاب
 .2افغانستان در مسير تارريخ – جلد دوم  ،نوشته شده در  ١٩٧٣كابل و اولين چاپ در  ١٩٩٩امريكا
 .3افغانستان و نگاهي به تاريخ آن )(١٩٣١
143

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

افغانستان در هندوستان )(١٩٣٢
تاريخچة مختصر افغانستان )(١٩٣٢
تاريخ احمد شاه بابا  ،در تبعيدگاه قندهار نوشته شده )(١٩٤٣
رسالة خراسان )(١٩٤٧
رسالة امراي محلي افغانستان )(١٩٣٤
تاريخ ظهور اسﻼم و نفوذ عرب در افغانستان ) )(١٩٤٧
تاريخ قرون اولي )(١٩٤٧
افغانستان به يكنظر )(١٩٤٧
ادبيات دوره محمد زايي )(١٩٥٢

داكتر عبدالرحمن محمودي
1962 - 1909

دورة زندان 1961 – 1952 :

رهبر حزب خلق
مسؤل جريدة نداي خلق
آثار :
 .1افغانستان و شاهنامه
 .2اقتصاد سياسي
 .3مرض وبا ،ترياك و ترياكي
 .4وضع صحيي هرات و غور
 .5بيماري هاي عقلي و عصبي و راه تداوي آن – دو جلد
 .6عدم مراعات حقوق بشر در افغانستان
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داكتر عبدالرحمن محمودي يكي از شخصيت هاي تأثير گذار در جنبش عدالتخواهي و دموكراتيك افغانستان
است .مبارز آگاه ،صادق و دلسوز  .مدت ده سال را در زندان دهمزنگ سپري مي كند ،آنقدر اذيت مي بيند تا
در زندان دچار مريضي مي گردد و ميميرد.
در زندان از هيچ نوع حقوق انساني و مدني برخوردار نيست .آزادي نوشتن ندارد .روايت شده كه رسالة عدم
مراعات حقوق بشر در افغانستان را بشكل پنهاني در زندان دهمزنگ نوشته است .اگر در زندان ،براي اين
انسان با استعداد و مبارز ،قلم و كاغذ ،كتاب و آزادي نوشتن فراهم مي بود ،آثار پرباري از خامه اش بدسترس
مي داشتيم ...وضعيت زجرناك داكتر محمودي در زندان دهمزنگ ،درجة استبداد و خشونت نظام سلطنتي را
نشان مي دهد.

محمد هاشم زماني
1928-2005

دورة زندان دهمزنگ:
تبعيد در هرات :

 1945تا 1958

 1958تا 1966

تلفات در زندان:

 28نفر از خانواده

آثار بعد از زندان:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

زندانى احساس
زنداني خاطرات
قطبي خرس
لويه قرباني
س ي خوړه بﻼ
لويه قرباني  ٢وك
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.7
.8
.9
.10
.11
.12

خواره گلونه
د آزادۍ آرمان
روسي ا مار
زخمي زړه
د آزادۍ مشال
د سولي زمزمي

محمد هاشم زماني شاعر مبارز به جرم آزاديخواهي سيزده سال را در زندان دهمزنگ سپري نمود .و اما طي
اين مدت ،كوچكترين زمينة قلم و نوشتن براي اين شاعر و نويسنده فراهم نبوده است .وگرنه طي اين سيزده
سال آثار زيادي بنگارش مي آمد.

مقايسة زندان ها
زندان هاي مدرن جهان را براي آن مورد مطالعة كوتاه و گريزان قرار داديم تا مقايسة گذرايي داشته باشيم با
زندان هاي معاصر افغانستان .موضوع آزادي قلم و نوشتن را در جهان و افغانستان مشاهده كرديم .زنداني و
زندانبان را در دو نوع شرايط به ارزيابي گرفتيم .ديده شد كه فاصلة مدني بين اين دو نوع زندان ،بسيار زياد
است.
از باستيل تا زندان روبن افريقاي جنوبي ،به ما اين حقيقت را ثابت كرد كه آزادي قلم و نوشتن در اين زندان
ها ،نسبت به زندان هاي سلطنتي ،به مراتب بهتر و انساني تر بوده است .شخصيت هاي مبارزي كه در آن
زندان ها زنداني بوده اند ،از امتياز قلم و نوشتن برخوردار بوده و در درون زندان ،آثاري از خود بيادگار
گذاشته اند .اما در زندان هاي سلطنتي ،شخصيت هاي مبارزي كه زنداني بوده ،با آنكه نويسندگان برجسته و
ممتازي بودند ،اما به دليل سانسور و محروميت از قلم و نوشتن ،از خود چيزي بيادگار نمانده اند.
مقايسة زندان هاي سلطنتي وحزب دموكراتيك خلق
غبار ،محمودي و زماني در زندان هاي سلطنت زنداني شدند .بي آنكه اعدام شوند حبس هاي طوﻻني را بدون
داشتن آزادي نوشتن ،با تحمل مشقت هاي فراوان ،گذشتاندند ....اگر همين شخصيت هاي مبارز و اسليم
ناپذير ،بوسيلة حزب دموكراتيك خلق زنداني مي شدند ،بزودي اعدام مي گرديدند .تعداد اشخاصي كه در
دورة ظاهرخان و داود خان ،اعدام شده اند ،با كشتار حزب دموكراتيك خلق ،قابل مقايسه نمي باشد.
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فصل هشتم

سه خاطره سه زنداني

زندان پلچرخي ،طي چهارده سال سيطرة خونين حزب دموكراتيك خلق ،در هر دوره اي  ،مملو از زندانيان
سياسي بوده است .دستگاه هاي اگسا ،كام ،خاد و واد ،شب و روز ،لحظه به لحظه مصروف دستگيري ،شكنجه
و اعدام افرادي بودند كه كودتاي ثور و تهاجم شوروي را نمي پذيرفتند.
شهيد صابر عدن ،شهيد حسيب شيپور و استاد ولي پاسدار زندانياني كه مدت هاي طوﻻني را با تحمل
شكنجه ها و رنج ها ،در پلچرخي سپري نموده اند .حسيب شيپور همدوسية من بود ،شاعر و نويسنده .اشعار
زيادي در پلچرخي سرود اما همه را نتوانست از زندان بيرون بكشد .با صابر عدن و استاد پاسدار نيز در يك
اتاق همزنجير بوده ام.
ومن سياهة زخمهايم را
درآن صبح سپيد
درطراوت باران بهاران
خواهم شست
وسكة لبخند
برلبان فروبستة سردم
خواهد نشست
حسيب شيپور مهمند
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صابر عدن
از پلچرخي تا ترور در داراﻻمان

ديباچة زندگي
صابر عدن در ١٩٥٤در شهر چاريكار در يك خانوادة باسواد و روشن ضمير به دنيا آمد،پدرش ميرزا غﻼم
دستگير خان يكي از شخصيت هاي خوشنام و خوش نويس وﻻيت پروان بود .صابر ،بعد از سپري كردن
مكتب ابتدايه و ثانوي از ليسة نعمان ،شامل مؤسسة عالي تربيه معلم پروان شد و در سال  ١٣٥٥خورشيدي
فارغ گرديد .پيش از كودتاي ثور به صفت معلم ايفاي وظيفه مي كرد اما پس از كودتا توسط رژيم خلق و
پرچم مورد تهديد و تعقيب قرار گرفت،سپس تبعيد،زنداني و شكنجه گرديد .از زندان رها شد و اما در
زمستان  ١٩٨٤در سرك دارﻻمان) كابل ( بوسيلة باند هاي دولتي رژيم كودتا،ترور گرديد.
آغاز فعاليت سياسي
صابر ،از همان طفوليت فرزند كار و مبارزه بود .عﻼقة زياد به كار و زحمت كشي و روي پاي خويش ايستادن
داشت .هنوز شاگرد مكتب بود كه در ايام رخصتي هاي زمستاني در پروژة آبياري پروان كار مي كرد و در
همين پروژه بود كه خود را در سيماي يك كارگر آگاه يافته بود ،كارگري كه مي خواست ،در راهي گام
بردارد كه راه رهايي طبقة كارگر و همة زحمتشكان در آن نهفته است.
زندگي سياسي صابر عدن از لحاظ تشكيﻼتي در سه گروه رشد مي كند :
گروه عبدالمجيد كلكاني
گروه انقﻼبي خلقهاي افغانستان
سازماني رهايي افغانستان
در سال هاي ) (١٣٥٤ –١٣٤٩خورشيدي ،برادر بزرگ صابر ،محمد ضيا ضيا ،محصل فاكولتة ادبيات
پوهنتون كابل است .استاد ضيا ،در آن دوره هاي جنب و جوش گروه هاي سياسي ،دورة مظاهرات
دانشگاهي ،در پوهنتون است .اما عضو كدام حزب و جريان سياسي نبود و تا هنوز نيز به حيث يك
شخصيت مستقل فرهنگي ،عدالتخواه و مبارز قلم ميزند و زندگي مي كند .صابر نوجوان گهگاهي بديدار
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برادر به پوهنتون مي آيد در آنجا با جوانان دانشگاهي آشنا مي شود .تا سرانجام بوسيلة انجنير مير اعظم شاه
)زلمي( به جريان چپ جذب مي گردد .صابر بعد از آنكه با انديشه هاي چپ )شعله يي( آشنا مي شود ،
سپس مبارزة سياسي و تشكيﻼتي خود را از طريق داكتر مير فخرالدين} از دولت شاهي بگرام و همدوسية
شهيد مجيد كلكاني{ با گروه مجيد كلكاني ادامه مي دهد و از طريق اين گروه سياسي در " گروه انقﻼبي
خلقهاي افغانستان" به مبارزة سياسي مي پردازد و به همين طور در سال  ١٣٥٩با تأسيس سازمان رهايي
افغانستان  ،به عضويت و مبارزة خويش در اين سازمان ادامه مي دهد .سير تكامل سياسي و تشكيﻼتي صابر
عدن در چندين مرحله به تعالي ميرسد .به شعلة جاويد جذب مي شود ،در گروه مجيد كلكاني رشد مي كند،
با گروه انقﻼبي خلقهاي افغانستان به درخشش ميرسد و بعد از كودتاي ثور نيز با تأسيس سازمان رهايي
افغانستان ،در اين سازمان به مبارزة خويش ادامه مي دهد .صابر فرزند عشق و مبارزه بود و بخاطر خوشبختي
مردم خويش تا سرحد مرگ ،ايستاد و جانش را در اين راه فدا كرد.
دورة عسكري
استاد صابر در يكي از مكاتب معلم است كه كودتاي ثور  ١٣٥٧اتفاق مي افتد .در آن زمان در زير سيطرة
حزب دموكراتيك خلق در ادارات دولتي منجمله در مكاتب ،از پيادة مكتب تا معلم زير فشار سازمان هاي
اولية حزبي قرار داشت تا به عضويت حزب درآيند .خلقي ها و پرچمي هاي شهر چاريكار ،صابر را مي
شناختند و ميدانستند كه اين جوان مبارز به هيچ صورت با آنها سرِ سازش ندارد و مي فهميدند كه ذهن و
روان صابر نمي توانست با كودتاچي هاي خلقي و پرچمي سازگار باشد .يك ماه بعد از كودتا در ماه جوزاي
 ١٣٥٧بطور جزايي در يكي از مكاتب دور دست پنجشير تبديل مي گردد و از آنجا در همان سال به فرقة
هفدة هرات به عسكري فرستاده مي شود .صابر در آنجا نيز به شدت زير نظر يك تن ازپرچمي ها ) عارف از
چاريكار( كه در آن جا عسكر بود و هويت سياسي صابر را مي شناخت ،قرار مي گيرد.
نظيف اﷲ نهضت} از كندز { درين زمان والي هرات است .جﻼد بدنامي كه دستش در خون هزاران هزار قيام
كنندة هرات رنگين است ،اينك در بلجيم خوابيده و تعداد قربانيان حوت خونين را جمع و تفريق مي كند.
ما ميدانيم اما مردم هرات و نسلي كه در آن قيام سهيم بوده و فعﻼً زنده اند  ،روشنتر از همه ميدانند كه در
قيام حوت  ، ١٣٥٧حزب دموكراتيك خلق چه جنايت ضد بشري را مرتكب گرديده است.
صابر در قيام  ٢٤حوت در هرات است .از دل و جان با تمام امكانات از قيام مردم عليه رژيم خلقي ،عمﻼً
حمايت مي كند  ).تاريخ مستند افغانستان تا هنوز نوشته نشده است .هزاران انسان مبارز اين سرزمين در
بخش هاي مختلفة مبارزاتي نقش ايفا كرده اند اما هزار حيف كه كسي از ارزش كار ها و عرقريزي هاي شان
خبر ندارند( صابر ،قيام هرات را به چشم خود مي بيند و در آن با عقل سياسي و احساس ميهندوستانه
اشتراك مينمايد .در اثر اين قيام مردمي ،فرقه متﻼشي مي شود و بعد از قتل عام مردم بوسيلة خلقي ها و
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سركوب خونين قيام } بوسيلة تانك خلقي و طيارة روسي كه در نتيجة آن هزاران هزار انسان بيگناه به قتل
رسانده شد{ دستگيري هايي زير نام محركين قيام ،آغاز گرديد و اما صابر ،مي دانست كه در زير ساطور هاي
خونين خلقي هايي ميرود كه بتازگي هزاران انسان معترض را فرش زمين كرده اند ،تصميم مي گيرد تا از
روي درياي خون و از كنار اجساد شهدا بسوي نامعلوم راه بيفتد.
او دشتها ،كوه ها و فاصله هاي طوﻻني را از ميان قريه ها و هر جاي ديگر با رنج ها و زحمت هاي بي شمار
پشت سر ميگذارد ،تا آنكه پس از طي مسافه هاي طوﻻني و گذشتن از برف ،سنگﻼخ و ده ها دشواري هاي
طبيعي ديگر به ولسوالي پشتون كوت )ميمنه( در حالي مي رسد كه ناخون هاي پاهايش افتاده بودند ،از
سرما خورده گي شديد و خسته گي راه ،قدرت راه رفتن نداشت .اما نيك بختانه در آنجا با مردي در يك
خانوادة روستايي مواجه ميشود كه پدر او در زمان نادر خان از استالف به تركستان تبعيد شده بود .اين مرد
موي سفيد استالفي ،صابرِ از پا افتاده و بي پناه را به پاس همان كشش هاي وطني كه گويا اين جوان از
شمالي است ،به خانة نهايت سادة روستايي اش مي برد و در خانه يي كه در آن زن و دختران و پسران
جوانش به سر مي بردند ،او را پذيرايي ميكند .دستها ،پاها و پشت وكمرش را با تيل سياه و نمك چرب مي
كنند تا آنكه خود اين مرد بزرگوار راهي وﻻيت پروان مي شود .اما پيش از آن مادر حسرت كشيده و برادر
بزرگش چندبار به هرات سفر مي كنند تا مگر حد اقل قبر و يا جاي شهادت فرزند شان را در يابند .در همين
موقع است كه مرد موي سفيد استالفي ،يك قطعه خط و مژده زنده بودن صابر را به خانواده اش مي رساند.
پدر و مادر صابر همراه با آن مرد استالفي عازم ميمنه مي شوند وفرزند از دست رفته شان را باز مي يابند.
آنگاه صابر را به خاطر نجات از گروپهاي تﻼشي عسكري با تذكره و اسناد برحالي معلمي برادر بزرگش كه
چهره شان با هم مشابهت زياد داشت ،از ميمنه به كابل انتقال مي دهند.
صابر عدن در سال  ١٣٥٨در كابل دوباره عسكر مي شود و بعد از پايان دورة عسكري در وزارت معارف مامور
مي گردد.
دورة دستگيري و زندان
صابر ،تابستان  ١٣٦٠خورشيدي ،هنگامي كه با برادر كوچكش ) دكتور صبور صابر( كه در آن موقع شاگرد
صنف پنج مكتب بود،حين خريداري ضروريات خانه،در نزديكي هوتل پﻼزا در شهر كابل دستگير مي گردد.
لحظة دستگيري يكي از لحظه هاي بياد ماندني است كه هيچ زنداني آن لحظه هاي خوفناك را نمي تواند
فراموش نمايد .دستگيري افراد ،قاعدتاً مربوط به دستگاه خونين خاد ميشد اما از آنجا كه دولت آن زمان
،رژيم حزبي بود و از طرف يك حزب يعني پرچم اداره مي شد ،هر پرچمي در هر مقامي كه هورا مي
كشيد،اجازه داشت تا " ضد انقﻼب " و ضدشوروي را دستگير و به زندان بيندازد.
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دستان صابر به حكم غﻼم دستگير ) از چاريكار -همصنفي دورة ليسه اش( منشي حزبي پلتخنيك كابل،
اولچك مي گردد ،كاغذ پاره هاي ضد رژيم را در جيب هايش مي گذارند و به خاد تسليم داده مي شود .غﻼم
دستگير اين جفا پيشه به همصنفي و همكوچه اي خود خنجر ميزند .منشي حزبي ،مي فهميد كه صابر فرد
شناخته شدة سياسي است و عﻼوه بر آن خسربرة يونس زرياب نيز است و صابر را به هردو جرم ،زنداني مي
سازد .غﻼم دستگير در واقع همشهري خود را دستگير مي كند }.همين هايي كه ديروز در زمان حاكميت
حزبي خويش،تﻼش مي كردند تا اولتر از همه ،همصنفي،همسايه،هم قريه،هم شهري و هم وﻻيتي خود را
دستگير نمايند ،اينك پس از آن همه جنايت ،پس از آن همه قوم كُشي و نسل كشي ،مي خواهند خود را در
تنور قومگرايي گرم نموده و به نرخ روز نان بپزند{ .صابر بجرم ارتباط خويشي با يونس زرياب ،بوسيلة هم
شهري خويش در قفس پلچرخي چارميخ مي گردد.
يونس زرياب چگونه دستگير و اعدام مي شود؟
پس از آنكه ببرك كارمل ) شاه شجاع ثاني( قدرت را در ششم جدي ١٣٥٨با تجاوز عساكر شوروي در
افغانستان ،به دست مي گيرد ،يونس زرياب نيز از جمع ساير زندانيان دوره تره كي و امين از زندان پلچرخي
رها ميشود .يك چندي در ليسه جبل السراج به وظيفه معلمي اش ادامه ميدهد ،اما آگاه ميشود كه پرچمي
ها به شدت در كمين او نشسته اند تا او را دستگير كنند .وظيفه را ترك ميكند ،در يكي از روزهايي كه در
خفا به سر مي برد ،در حالي كه طفل مريضش را در آغوش داشت و از كنار مزرعه نزديك خانه اش در جبل
سراج در حال عبور بود ،با شليك گلوله به بازويش) بقول خود زرياب :بوسيلة گلولة صابر سنگر( نقش زمين
ميگردد .تن زخمي او را به شفاخانه چاريكار انتقال ميدهند) ،بازهم بقول زرياب :منشي كميته وﻻيتي پروان
و داكتر خليل جﻼل منشي كميته شهري چاريكار با ذوق فراوان به شفاخانه آمدند و زمزمه وار مي گفتند :
شكارچي ماهر به كسي ميگويند كه بالِ صيدش را زخمي كند ...داكتر جﻼل با نيشخند ،دست شكسته ام را
به عنوان معاينه پيچ و تاب ميداد(...
مركزيت و عده اي از اعضاي سازمان ساوو ) سازمان انقﻼبي وطنپرستان واقعي( در سنبلة ١٣٥٩بوسيلة خاد
دستگير مي گردند .يونس زرياب را در دوسية رهبري سازمان ساوو ،شكنجه و اعدام مي كنند.استاد مسجدي
هدايت ،سيدبشير بهمن ،نجيب،استاد لطيف محمودي  ،شيرعلم و يونس زرياب كه اعضاي رهبري سازمان را
تشكيل ميدادند بعد از مقاومت هاي ايثارگرانه در رياست عمومي تحقيق صدارت ،در سرطان سال  ١٣٦٠از
بﻼك اول بسوي اعدام برده مي شوند .رهبري ساوو بدون آنكه سرتسليم بر آستان شوروي و ايادي شان فرود
بياورند با پذيرش مرگ ،با گردن هاي بلند بسوي تيرباران مي روند .يونس زرياب در هنگام دستگيري دستش
شكسته بود ،اين مبارز دﻻور را با دست شكسته شكنجه مي كردند و با همان وضعيت دردآور ،بسوي اعدام
بردند.
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صابر عدن كه اصلن عضو سازمان رهايي است ،اما به جرم خويشاوندي با شهيد يونس زرياب نيز شكنجه مي
شود .نه خاد ميداند كه عضو كدام سازمان است و نه غﻼم دستگير .نه اسناد و مداركي باﻻيش وجود دارد و نه
شواهد.راپور منشي حزبي همين قدر است كه صابر سابقة شعله يي دارد و خسربرة يك شعله يي مشهور
است .ولي هيچ مدركي وجود ندارد كه عضويت صابر را در يكي از سازمانهاي سياسي اثبات نمايد .صابر در
جريان شكنجه هاي خاد از خود مقاومت نشان مي دهد و مستنطقين خاد نمي توانند چيزي را باﻻيش به
اثبات برسانند .چون هيچ نوع سند و شاهدي باﻻيش نداشتند .به همين خاطر به احترام راپور غﻼم دستگير،
بعد از محكمه به حبس كوتاه محكوم مي گردد.
بﻼك اول پلچرخي
زمستان  ١٣٦٠است كه من با صابر آشنا مي شوم .صابر با قد بلند و چهرة شاد و متبسم در منزل سوم بﻼك
اول وينگ غربي نفس مي كشيد .من  ،مدتي در همين منزل با شهيد صابر هم اتاق و همزنجير بودم .صابر ،از
تجربه و دانش خوب سياسي برخوردار بود .من بي سرنوشت بودم و منتظر محكمه رفتن .صابر ،در صحبت
هاي عادي نيز با ادبيات ويژه و نوشتاري صحبت مي نمود .اين مرد اديب و مقاوم گاهي كه زمينه مساعد مي
شد ،در مورد كودتا و سوسيال امپرياليسم چيزهايي برايم توضيح مي داد ،توضيحاتش بيادم نمانده اما چيزي
كه بيادم مانده اين است كه عبارة سوسيال امپرياليسم را هميشه سوشيل امپرياليسم تلفظ مي كرد...
يك روز در صحن حويلي بﻼك اول در هنگام تفريح ،قدم مي زديم  ،من سوال مي كردم و او پاسخ مي داد.
در دهن صابر يك دانه شيريني گك بود ،در حين گپ زدن شيريني از دهنش پائين افتيد ولي صابر به عجله
شيريني را از زمين برداشت و با پفي دوباره بر دهن گذاشت .مرا كمي خنده گرفت و پرسيدم:
استاد شيريني خاكپر نبود ؟
صابر با لبخند ويژه اش پاسخ داد :
گلوكوزش نسبت به مكروبش بيشتر است.
استاد صابر  ،داراي كركتر و زبان عالي بود .در هر گونه مكالمه و صحبت مي كوشيد كلمات مناسب را مطابق
موضوع ،بكار ببرد .عﻼقه داشت تا روشنفكرانه و مؤدبانه سخن بزند .كلمات با تبسم مخصوصي از دهنش
پائين مي چكيد .در پايان سال  ١٣٦٠در همين منزل سوم بﻼك اول با شهيد داكتر مير فخرالدين هم اتاقي
بودم و شهيد صابر رو بروي اتاق ما بود ،همة اتاق ها كوته قلفي بودند و دروازة اتاق بخاطر چند موضوع بروي
زنداني ها باز مي شد :
تشناب رفتن ،قره وانه ،اعدام ،تحقيق ،محكمه رفتن ،تبديلي ،تفريح كوتاه در حويلي
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در باﻻي دروازة آهنين اتاق  ،دريچة كوچك شيشه يي قرار داشت كه بوسيلة آن عسكر هاي منزل زندانيان را
مي ديدند و كنترول مي كردند .يك روز صابر عدن به تشناب رفته بود و ناگهان شيشة دريچة درب ما با
انگشتان كوبيده شد و صدايي از آنسوي شيشه بگوش رسيد:
داكتر صاحب داكتر صاحب
داكتر فخرالدين و من از جا بلند شديم ديديم كه صابر در پشت دروازه ايستاده است و چهره اش در پشت
دريچة شيشه يي تبسم كنان ميدرخشد .داكتر فخرالدين دست راستش را بسوي صابر تكان داد و فهماند
كه چه گپ است؟
صابر كه زكام شديد داشت و گلويش خراشيده معلوم مي شد ،براي اينكه عسكر گيرش نكند  ،با صداي
گرفته اما تيز تيز گفت :
داكتر صاحب داكتر صاحب !
طبيبان عالم را عقيده بر اين است كه گويا خوردن گوشت ماهي زخم صدساله را تازه مي سازد آيا شما را به
حيث طبيب ،نظر چيست؟
داكتر فخرالدين كه به سبك سخنوري صابر آشنايي ديرينه داشت با آواز رفيقانه اي گفت:
بخو بخو نقص نداره
در آنزمان ،به زندانيان گاهي قطعي هاي كنسرو ماهي يا لوبيا ميدادند .اما عده اي از كساني كه به اتهام
تنظيم هاي جهادي به زندان آمده بودند غذاي كنسرو را نمي خوردند و برخي از ريشداران مﻼ مشرب دربارة
قطعي هاي كنسرو اضافه مي كردند كه درين قطعي ها گوشت خوك و شراب انداخته اند ،پس بطور مطلق
حرام مي باشند .در اتاق هاي بﻼك اول ،زندانيان متفاوتي نگهداري مي شد .تنظيم هاي جهادي سني و
شيعه ،سلطنت طلبان  ،سازمان هاي چپ مائو انديشه ،افغان ملتي ها ،دموكرات ها ،خلقي هاي اميني،
مظاهره چي ها ،قيام كنندگان ،مردم عادي  ...زندان پلچرخي هيچ وقت خالي نمي شد ،هميشه پر از زندانيان
بود .بيش از بيست و پنج هزار زنداني در بﻼك هاي پلچرخي نگهداري مي شد.جاي خالي اعدام شدگان را
بزودي با آوردن زندانيان تازه ،پر مي ساختند.
عسكري بعد از زندان
استاد صابر عدن سال  ١٣٦٠به جرم خسربرة شهيد يونس زرياب و شعله يي بودن از طرف همكوچه و
همصنفي خود ،منشي حزبي پلتخنيك غﻼم دستگير چاريكاري دستگير مي گردد.شكنجه مي شود،در
محكمة اختصاصي انقﻼبي محكمه مي شود ،به حبس كوتاه محكوم مي گردد و حبس سه سالة خود را در
بﻼك اول ،دوم و سوم سپري مي نمايد و سرانجام بعد از پوره شدن مدت حبس در سال  ١٣٦٣از زندان رها
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مي گردد .شعبة سياسي و خاد زندان هويت اصلي صابر عدن را مي شناخت چون در رأس آن دگروال
عبدالرزاق عريف چاريكاري قرار داشت و صابر نيز از چاريكار بود .زندانيان بعد از رها شدن مستقيماً به
عسكري سوق مي گرديدند و بيوگرافي سياسي هر زنداني به قطعات مربوطة عسكري ارسال مي شد .صابر
بعد از رهايي از پلچرخي ،در قول اردوي مركزي بخش مخابرات ،واقع در داراﻻمان عسكر مي شود .شعبة خاد
قول اردوي مركزي بيوگرافي سياسي صابر عدن را از خاد زندان بدست آورده است.
صابر چند هفته قبل از شهادت خود به برادر ارشدش استاد ضيا گفته بود :
گمان مي كنم كه شعبة خا د قطعه مرا شناخته و برايم دام پهن كرده اند .از ادا و اطوار شان حس مي كنم كه
منتظر زمان هستند تا سرم را از تنم جدا كنند .غﻼم دستگير مرا زنداني ساخت و گمان مي كرد كه حتمن
اعدام مي شوم و حاﻻ كه در زندان كشته نشدم  ...شايد ....
حس ششم براي صابر زيگنال داده بود كه در اين روز ها بﻼيي بر سرش مي آيد ... .حس مي كند كه
اعدامش را در زندان به تعويق انداخته اند تا در جاي ديگر ،ترورش نمايند .اعدام در زندان و ترور در بيرون از
زندان در واقع دو شكل يك جنايت است كه بوسيلة حزب دموكراتيك خلق عملي مي گرديد .داكتر مير
فخرالدين ،دوست ديرينة صابر نيز در زندان اعدام نگرديد بعد از رهايي از زندان در سال  ١٣٦٨بوسيلة خاد
در كابل با شليك سي مرمي ،ترور شد.
لحظة ترور
روز  ١٤دلو ١٣٦٣روز ترور صابر عدن است .جوان دﻻوري به وسيلة توطئة خاد قطعة عسكري،
به خاك و خون مي غلتد .در همين روز استاد محمد ضيا ضيا )ليسانسة ادبيات ،ماستر در
روانشناسي ،نويسنده  ،فعﻼً مدير مسؤل هفته نامة افق در سدني ،آستراليا( برادر ارشد صابر
عدن بسوي داراﻻمان ميرود تا از برادرش خبرگيري كند.
استاد ضيا حوالي ساعت ٤يا  ٥عصر يكجا با صابر در سرك داراﻻمان با پاي پياده بسوي شهر به حركت مي
افتند  .صابر در سوي سرك قير و استاد ضيا در طرف پياده رو سرك قرار دارند .هنوز رو بروي شفاخانة نور
رسيده اند كه يك موتر گاز روسي با سرعت از كنار شان مي گذرد اما پﻼنش كه زدن صابر بود عملي نمي
گردد .موتر ميرود و از چشمان شان ناپديد مي گردد .آن دو برادر به راه شان ادامه ميدهند .اما دقايقي بعد
تر ،رو به روي شفاخانة نور ،صداي غرش موتر و شايد بين يك يا دو ثانيه صداي يك اصابت را برادر صابر
) استاد ضيا ضيا( مي شنود ،چشمانش از شمالك موتر پت مي شود و بعد از لحظاتي چشمانش را باز مي
كند ،مي بيند كه صابر چند متر آنطرفتر غلتيده است .مي دود و سر صابر را روي پاهايش مي گذارد،گنگ و

154

ﻻل مي شود ،اصلن نميداند كه چي اتفاقي افتاده است با صابر مكالمة يك طرفه مي كند اما صابر از گپ زدن
مانده است.
بزودي موتر هاي ديزاين شدة قول اردوي مركزي ميرسند .جيپ هاي عسكري پيهم در كنار صابر و استاد
ضيا برك مي كنند ،چون ميدانستند كه عسكر قطعة شان را با موتر گاز ترور كرده اند ،صابر و ضيا را بر
ميدارند و بسوي شفاخانة چهارصد بستر مي برند .صابر عدن روي زانو هاي استاد ضيا چشمانش را براي ابد
پت مي كند .جسد ترور شدة صابر به شفاخانة عسكري تسليم داده مي شود.
مادر صابر در چهاردهم دلو منتظر است كه استاد ضيا وعده داده كه فرزند خندانش را نزد مادر مي آورد.
استاد ضيا نمي داند كه چي خاكي را بسر زند و چگونه جنازه را به مادر و اعضاي فاميل اطﻼع بدهد .لحظات
تراژيكي است كه فقط استاد ضيا ميداند كه چي كشيده است ...يك سو جنازة برادر ،يك سو انتظار مادر ،
سرانجام جنازة صابر را به چاريكار انتقال مي دهند ...
مرا بغضت به طوفان ميبرد اشكم
جﻼدت از پلچرخي شبانگاهان گلوله مي زند از غيظ
ترا از دشت تيرباران
جدا كردند
به زير موتر گازي كه حكم سرخ اعدام داشت فرو بردند
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كه قلب او ز بار غصه هاي ماتم يك درد مي تركد
سيزدهم اگست 2007

گورستان فرانكفورت

حسيب مهمند  ،همزنجير و همدوسية من بود
دو ماه بعد از من دستگير شد و در زندان صدارت
باهم يكجا در يك دوسيه ،در قسم سوم ،شكنجه
مي شديم .و دورة زندان را نيز يكجا در پلچرخي
سپري كرديم .ماه ها شكنجه شد اما اعتراف نكرد .اين مرد عيار و مقاوم
شاعر و نويسنده ،با زخمهايي كه از شكنجة خاد و پلچرخي گرفته بود ،سرانجام
1

در اگست  2007به عمر چهل و نو سالگي ،در حوالي صبح ،در آلمان ،سكته كرد و به جاوداگي پيوست

حسيب شيپور مهمند ،انسان صميمي و پاك طينت بود .هرچند برلبانش هميشه يك لبخند ديده مي شد اما
در درونش تجربة تلخ شكنجه و زندان در غوغا بود .مرد آرام و مؤدب .صادق و راستگو .مبارز اندوهيگين ،اما
پويا و خستگي ناپذير.
فرا خوانيد
به سوگ من
همان ني هاي هستي را
كه قلب من زبار غصه هاي ماتم يك درد مي تركد

2

براستي كه قلب حسيب مهمند از بار غصه هاي يك درد مقدس از تپش ايستاد ،غصه هاي يك ملت در
قلبش تراكم كرده بود .غرور انگيز است كه حسيب از نوجواني در حلقه ي آزادگان پيوسته و با قلب سرشار از
شعر و صداقت ،بخاطر آزادي و عدالت ،با فداكاري هاي همه جانبه ،رزميده است.
بر مبناي شناخت من و به گواهي يارانش ،حسيب از نو جواني و جواني آدم مبارز و ويژه بود ،قبل از كودتاي
ثور ،در هنگامي كه محصل فاكولتة ادبيات بوده )سال هاي  (1358 - 1355به همكاري يكي از اعضاي
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خانواده ،در صف گروه شهيد مجيد كلكاني قرار مي گيرد .حسيب درين زمان ،مستقيماً با يك تن از ياران
مجيد )شهيد ملنگ عمار از منطقة سيد خيل پروان( ارتباط تشكيﻼتي داشته است.
هنوز ثور  1357بود و حزب مزدور دموكراتيك خلق ،در كنار يورش همگاني  ،برنامه ي سركوب فزيكي
روشنفكران دگر انديش را نيز آغاز كرده بود و فقط آدمهاي ويژه و مستحكم ميتوانستند در ميدان آزمون
هاي خونين خود را نبازند و چاره اي براي خود بينديشند ،كه حسيب ،يكي از همين مبارزين سر بكف به
حساب مي آمد.
در تابستان سال  1358بعد از تآسيس سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ،حسيب شيپور مبارزة خود را
برضد كودتا و شوروي ،از طريق همين سازمان به پيش برد .تا اينكه دستگير شد و به اتهام عضويت در
ساما ،مدت هشت سال را در پلچرخي سپري نمود.
چه خواهم گفت فردا من
به گوش كشتزار سوخته
ندارم قطره ي اشكي ...

بر مبناي شناخت هاي حاصله از متن مبارزه ي سياسي اين مرد ره شناس  ،زندگي مبارزاتي اين قلب
خاموش  ،در سه مرحله بگونه شاد و شكوهمند استحكام يافته بود :
مرحله ي اول
مرحله ي دوم
مرحله ي سوم

از ثور  1355تا سنبله ي  1359يعني تا زندان صدارت
از سنبله ي  1359تا ثور  1367يعني دوران هشت ساله ي زندان
از رهايي و مهاجرت در آلمان تا مرگ

دلم تنگ است
دلم تنگ است
از اين برزخ
ازين دنياي پر آشوب
رهايم كن ...

مرحلة اول ،فعاليت هاي تشكيﻼتي
آغاز مبارزة فعال سياسي كه حدود چهار سال فعاليت منظم تشكيﻼتي را دربر ميگيرد .حسيب با تﻼش هاي
صادقانه اش خود را در متن مبارزه به حيث آدم مبارز و مستحكم تثبيت كرد ،بعد از كودتاي ثور ،بازهم
جانب مردم را گرفت و مرحلة مبارزاتي اش از يكسو در نبرد بي امان عملي ،عليه روس و مزدوران
دستنشانده اش و از سوي دگر در فرآيند فعاليت هاي تشكيﻼتي  ،آگاهانه و مغرورانه سپري شد  ،چه
افتخاري ميتواند براي مبارزي كه براي آزادي انسان ميرزميد  ،از اين بهتر كمايي شود .
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مرحله ي دوم ،شكنجه و زندان

زندگي حسيب درين مرحله ،عجب حماسي و غرور انگيز است  ،من و حسيب در آخر تابستان و خزان
سال  1359در زندان صدارت يكجا شديم ،من دوماه پيش از او شكنجه را تجربه كرده بودم اما او براي اولين
بار شكنجة خاد را در ماه سنبله تجربه ميكرد .حسيب در زير شكنجه ي خاد  ،به قدر اُف هم چيزي نگفت و
لب به اعتراف نگشود  ،باپذيرش مرگ و اعدام  ،دو سال تمام شكنجه شد )از صدارت تا بﻼك اول پلچرخي(
از پراتيك شكنجه سرفرازانه عبور كرد ،و خود را به حيث شخصيت تسليم ناپذير تثبيت نمود .زندان براي
حسيب به مكتب ادبي و سياسي تبديل شد .در شعر و نويسندگي ،نيز به مقاومت روي آورد و شعر متعهد و
حماسي توليد كرد...
اگر چنين آدمهاي گمنام و نامداري در تاريخ يك ملت به ظهور نميرسيد ند  ،تاريخ يك كشور چقدر خالي
ميماند  .حسيب ،هشت سال را در زندان سپري كرد .از  1359تا ثور  1367در بﻼك هاي پلچرخي نفس
كشيد ...مرگ نابهنگام حسيب در اگست  ،2007كه سكتة مغزي بود ،بدون شك با تآثيرات زندان و شكنجه
ارتباط مستقيم دارد  ،از اين رو سزاوار است كه حسيب مهمند را شهيد بناميم .
حجم دلتنگي من
نگنجد هرگز
در وسعت
اين شهرك بيمار شما ...

مرحلة سوم ،تبعيد و مهاجرت
ويژگي حسيب در مرحله ي سوم زندگي مبارزاتي و ادبي  ،همچنان ويژه و بر جسته ميماند  ،اكثريت قاطع
زندانيان سياسي رها شده از زندان رژيم خلقي پرچمي  ،به علت خستگي و ثقلت مبارزه ،از كار و پيكار
جانفرساي تشكيﻼتي بريده شدند  ،اما حسيب بعد از سپري كردن هشت سال زندان صدارت و پلچرخي ،
بازهم با عشق و نيروي دوچندان در صف ياران سازماني اش به مبارزه ادامه داد  ،مقاله و كتاب نوشت و
شعر مقاومت سرود … چنانچه ساير فرزندان اين خطه ي خطر انگيز  ،در آنسوي يك سازمان سياسي ،به
نبرد قلمي وعملي شان راه مبارزه براي آزادي و دموكراسي را هموار كرده اند .
حسيب ،سال  1988از زندان مستقيماً در خط اول جنگ ،به شرن وﻻيت پكتيكا پرتاب مي گردد ولي به
ابتكار خود از شرن به كابل مي آيد و سرانجام خود را به آلمان ميرساند ...مدتي كه در آلمان است از سياست
و ادبيات نمي برد .هم كار سياسي مي كند و هم مقاله ،كتاب و شعر مينويسد.
شهيد حسيب از  49سال عمر ،سي سال پربارش را در پاي مبارزه و نوشتن ماند و رسالتي كه براي يك
انسان آگاه و متعهد ﻻزم بود اين انسان مبارز و صميمي ،آن را به بهترين شكلش ادا كرد .
من پاره ي قلبم را
به دشت هاي وطن كاشته ام
وميدانم كز هر حجره ي آن
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نيزه يي خواهد رست...

آري  ،حسيب جان  ،آرام بخواب  ،ميدانم كه انگشتان خفته در زير خاكت  ،براي انسان وطن و بشريت شعر
مي سازد  .ميدانم كه در ميان مبارزين و شاعران ميهن  ،جايگاه بلندي را احراز كرده اي .
بخواب
كه من امشب
همين امشب
سرود رستخيز نوبهاران را
به گوش كودك دلمرده ي صحرا
خواهم خواند .

شهيد حسيب شيپور مهمند با شهيد احمد ظاهر و جمعي از يارانش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1اين سخنراني بطور شفاهي بر گور حسيب مهمند انجام يافته و بعدا بروي كاغذ آمده و به نشر رسيده است.
 . 2شعر هاي متن
همگي مربوط به حسيب مهمند است و از دفترچة فصل گريستن گرفته شده اند.
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استاد ولي پلسدار
استاد ولي پاسدار چند سالي را در بﻼك هاي مختلفة پلچرخي سپري نموده است .يكي از خاطراتي كه هيچگاه يادش
نميرود مريضي اسما است كه تا هنوز رهايش نكرده است .اين مريضي مزمن را در اثر شكنجة خاد در يك شب
زمستاني ،سال  ١٣٦٢از بﻼك دوم پلچرخي با خود تا امروز بيادگار برده است .من در جلد سوم جنايات حزبي،
چگونگي قصة تلخ شكنجه و مريضي اش را نوشته ام.

مريضيِ جلد سوم جنايات حزبي
ديالوگ واقعي در وتساپ
اول سپتامبر 2018

سﻼم گرم
اميد كه از هر جهت سبز و سﻼمت باشي
مبادا ناروي به نار تبديل شده باشد
ماه اگست را بكلي از شما احوال نداشته ام  ،مي خواستم در مورد كنگرة دوم مجمع ،گپ بزنيم
اگر زنده هستي لطفن يك صدا بكش
فرهود
سﻼم انديوال ارجمند
همان مريضي نامرد جلد سوم جنايات حزبي باز قمچين ميزند  :اسما
گپم به امبوﻻنس و شفاخانه و انتي بيوتيك رسيده هنوز خوب نشديم ببينيم چه خواهد شد
پاسدار
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خيلي جگرخون شدم
مريضي نامرد جلد سوم جنايات حزبي ! ؟
خدايا درد استاد را دوا كن
لبانش را پر ازشور و نوا كن
به جلد سه اگرآشيانه كرده
ورق ها را بلندتر از هوا كن
فرهود
استاد پاسدار كه هميشه بوسيلة طنز و شوخي ،روز ها و شب هاي غمناك زندان پلچرخي را براي ما نرمتر
مي ساخت ،اينك كه در مريضي جلد سوم جنايات حزبي  ،نفسش تنگ شده است ،بازهم با شوخي مي
نويسد :
خداوندا قبول گردد دعايش
بگوشم ميرسد زنگ صدايش
يگانه دوست دوران شكنجه
ترانه شو بﻼك دو برايش
پاسدار
برايش نوشتم :
چون ناوقت شب است ،فردا همرايت تيلفوني گپ مي زنم و بار دگر هردوي ما از خاطرات پايان ناپذير بﻼك
دوم پلچرخي قصه خواهيم كرد
شب راحت داشته باشيد
يازده و نيم بجة شب  31اگست 2018
فرهود
استاد پاسدار مريضي خود را مريضي نامرد جلد سوم جنايات حزبي ناميده ،جلد سوم را در  2015به نشر

رساندم .در جلد سوم جنايات حزبي دربارة شكنجه هاي استاد ولي پاسدار ،و انعكاس آن در مريضي اسما،
نوشته ام .
در اين فصل در مورد شكنجه اي سخن گفته شده كه استاد پاسدار را براي هميشه به مريضي اسما يا نفس
تنگي مبتﻼ كرده است .اين شكنجه در ماه جدي سال  1362در بﻼك دوم اتفاق افتيده .از آن شكنجه حدود
 35سال مي گذرد اما نه از ياد رفته و نه التيام يافته است .داغ شكجنه هنوز تازه و آتشفشاني است و هر از
گاهي بطرز تكاندهنده اي از درون ،زبانه مي كشد.
خاديست ها  ،جنانيان حزبي و تصادف ًا داكتران معالج زندانيان  ،در يك پيشنهاد و توصيه مشتركند :
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شكنجه ها را فراموش كنيد !
اما استاد پاسدار از  1983تا  31اگست  2018نيز نتوانسته از شرِ اسمايي كه ازشكنجة خاد در بﻼك دوم ،
برايش پيدا شده ،نجات يابد .اگر بخواهد شكنجه هاي خاد را فراموش كند ،امبوﻻنس و شفاخانه ،بيادش مي
آورد كه چرا به اين حال و روز افتيده است !
قسمتي از داستان شكنجة استاد ولي پاسدار كه در زمستان سال  1362در دهليز منزل اول بﻼك دوم زندان
پلچرخي اتفاق افتيده ،را در صفحة  76جلد سوم جنايات حزبي مي بينيم :
خاديست :
خاين اصﻼح نمي شي ؟
استاد ولي :
من چه كرده ام كه اصﻼح شوم ؟
خاديست :
آدمت مي سازيم بي شعور ....
ميگي يا سوته و برقه چاﻻن كنيم
به چه جرم زنداني شده اي ؟
زنداني:
در پارچة ابﻼغم ضد انقﻼب نوشته اند
شكنجه گر :
ضد انقﻼب ضد انقﻼب دگه چي باشي
اصﻼح نميشه فرشش كني
خاديست :
رفيق سرباز!
معلمكه به داليز ببر و رخ به ديوال روي يك پاي ايستاد كن
كه تحقيق بته

چاي و تشناب

بند

نيم شب بيارش

لين برق سرش اقرار ميكنه فاميده شد

سرباز :
صايب اجرائات ميشه ....
 ....بعد از شكنجه هاي زمستاني ....همكاسه ها ،استاد ولي را وادار مي سازند كه به شفاخانه مراجعه كند چون
روز بروز سينه دردي و نفس تنگي اش بيشتر و بيشتر مي شد .استاد به كمك باشي اتاق .....
سرطبيب زندان ) داكتر غيرتمل ( با اشارة سر و چشم مي پرسد :
چرا؟
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استاد ولي :
چند روز پيش با لباس نازك در دهليز منزل اول ايستاد شده بودم
سرطبيب :
جزايي؟
زنداني :
بلي
داكتر غيرتمل :
ما مي خواهيم شما بميريد

شما شرم نداريد از ما دوا طلب مي كنيد بي غيرت كثافت اشرار خبيث

داكتر غيرتمل سرطبيب شفاخانه با توهين و تحقير فراوان زنداني را بدون معاينه و ادويه از دروازة شفاخانه
بيرون مي اندازد و استاد ولي پاسدار با يك دنيا مأيوسي و زخم هاي تازه ،بسوي اتاق مي رود ...از تصادف بد
كه استاد ولي پاسدار فعﻼ در يكي از كشور هاي سرد اروپا كه با قطب شمال همسرحد است ،زندگي مي كند
و با همان دردي كه از شكنجة سال  1362گرفته با همان مريضي بسر مي برد .اسما و نفس تنگي اش مزمن
و ﻻعﻼج شده است .نفس تنگي و درد سينه  ،او را نمي گذارد تا كردار جﻼدان و شكنجه گران را فراموش
نمايد ....
جنايات حزبي جلد سوم
سپرليه چه را ی د آرمانو سره را ه
دگلو د گــــيډيو اميلو ســـره را ه
بيدياوی شنی ويالی دی مست شپيلی هم د شپنو
ناری دبلبﻼنو ،طوتکی او د اور سره را ه
چه وينم دی وطن کی د پخوا خوشحـــالی نشته
هيواد خو ول يتيم ه د راتلونکو اميدو سره را ه
مرگ ،ژوبله ،انتحار خو په تقدير کی دافغان شو
دوزخ او برزخ پريږده د جنت ډکوجامو سره را ه
دا ه شو چه ماتم شو پر مونږ يو دم محشر جوړ ه
سپرليه ماتم ورک کړه بهشتی ډکو پيالو سره را ه
په غرونوکی ليوان دی خو په ارگ کی شرم ان دی
دا تور کرغيړن ورک کړه د سپي لی آرزو سره را ه
نابود که له وطن کړی د داعش او طالب ډلی
عامل د دواړو ورکړه په نخرو سره را ه
وطن او بی وطنه افغانان سترگی په ﻻر دی
سپرليه! سوله راوړه د اسرو ســره را ه
پاسدار به هله خوش وی چه وطن کی سوکالی شی
بريا وی ،پرمختـــگ د پرگنــــو ســـــره را ه
استاد ولی پاسدار  -ناروی
فبروری ميا ت 2018
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مؤخره

تبليغات خاد به شيوة كا گ ب
" در مكتوب دهم اكتوبر  1975مي توان ديد كه آندروپف رئيس كا.گ.ب خطاب به كميتة مركزي حزب كمونيست
نوشت .عنوان نامه چنين بود:
" افشاي تصميم كميتة نوبل در واگذاري جايزة صلح به آ.د.ساخاروف"
در  9اكتوبر ،كميتة نوبل تصميم گرفت جايزة صلح را به ساخاروف اعطا كند .روشن است كه اين اقدام تحريك آميز
به منظور پشتيباني از فعاليت هاي ضد شوروي او و برين اساس ،تقويت عناصر دشمن خواه درون كشور انجام گرفته
است ...اقدامات زير ضروري به نظر مي رسد:
 موظف ساختن ادارة نهادهاي علمي و دانشگاهي كميتة مركزي و ادارة تبليغات ،با همكاري هيئت رئيسةفرهنگستان علوم اتحاد شوروي ،به آماده سازي يك نامة سرگشاده از طرف هيئت رئيسه فرهنگستان علوم
اتحاد شوروي و دانشمندان بلندآوازة شوروي در جهت محكوم كردن اقدام كميتة نوبل در واگذاري جايزة
صلح به كسي كه در راه ضديت با قانون اساسي ،و فعاليت هاي ضد اجتماعي گام برداشته و با كمال تأسف
نادانسته اين مركز علمي برجسته را بدنام ساخته است  ...اين نامه بايد در ايزوستيا به چاپ برسد
 هيئت دبيران روزنامه ترود )كار( بايد با چاپ يك مقالة طنز آميز اعطاي جايزة  122هزار دالري صلح نوبل رابه ساخاروف به صورت پاداش محافل ارتجاعي غرب به خاطر افتراهاي مداوم او نسبت به نظام اجتماعي و
دولتي شوروي تصوير كنند
 پخش مطالبي از طريق سرويس اخبار دولتي ) آي.پي.ان ( براي غرب در تأئيد اين نظر كه اعطاي جايزةصلح به مردي كه عليه تشنج زدايي سخن گفته است ...با سياست دولت شوروي و نيروهاي ترقي خواه
سراسر جهان ،كه هدفش تشنج زدايي بين المللي و خلع سﻼح است ،مغايرت دارد
 انتشار مقاﻻتي در غرب از طريق شبكه هاي كا.گ.ب كه نا معقولي تصميم كميتة نوبل را در اعطاي جايزةصلح به مخترع يك سﻼح كشتار جمعي نشان دهد
 هنگامي كه درخواست مي شود كه به ساخاروف اجازة خروج از كشور به منظور دريافت نشان مخصوص نوبلو وجه جايزه داده شود ،به نظر مي رسد ﻻزم است به او به عنوان فردي داراي موقعيت مهم و مطلع از اسرار
نظامي چنين اجازه اي داده نشود .هرگاه گزينه هاي ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد ،بايد بر اساس
ضرورت هاي خاص موقعيت دربارة موضوع تصميم گرفت "
كا.گ.ب دولتي در دولت ،يوگنيا آلباس ترجمة مهدي پرتوي ،ص 40
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مطبوعات تبليغاتي و استخباراتي
حزب دموكراتيك خلق

حزب دموكراتيك خلق ،براي نابود كردن مخالفين و ايجاد رعب ،به همان ميزاني كه از دستگيري ،شكنجه،
اعدام و حبس كار ميگرفت ،به همان اندازه از پروپاگند و تبليغات دروغنين استفاده مي كرد .از كودتاي ثور
 ٥٧تا هشتم ثور  ٧١مطبوعات و رسانه ها در مجموع در انحصار حزب دموكراتيك خلق قرار داشت .راديو،
تلويزيون ،سينما ،اخبار ،جرايد ،مجﻼت ،مطبعه  ...در خدمت حزب ،دولت و شوروي بوده اند.
حزب دموكراتيك خلق عﻼوه بر اخبار و جرايد اسبق ،روزنامة حقيت انقﻼب ثور) به مديريت اسداﷲ كشتمند
رهپو و محمود بريالي( و ساير جرايد حزبي ،را به حيث سخنگوي حزب ،دولت و شوروي با تيراژ وسيع نشر
مي كرد .حقيقت انقﻼب ثور ،بعد از اشغال افغانستان بوسيلة شوروي در ماه جدي  ٥٨فعال گرديد و بطور
روزمره از حضور شوروي و مرحلة نوين و تكاملي بدفاع بر ميخاست .روزنامه ،در چند محور اصلي فعاليت مي
كرد:


تبليغ عليه باند امين



نشر بيانات و مﻼقات هاي ببرك



تقديس و چاپلوسي به شوروي



تبليغ عليه مخالفين سياسي



تبليغ عليه آمپرياليسم امريكا



تبليغ عليه پاكستان و اسرائيل



تبليغ بخاطر شكست ناپذيري انقﻼب ثور و شوروي



تبليغ براي خاد و محكمة اختصاصي انقﻼبي



تبليغ عليه فئوداليزم و ارتجاع
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بريده هايي از زبان خونين روزنامة حقيقت انقﻼب ثور
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