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یادداشت نویسنده

آنچــه در ایــن نبشــته مــی آیــد حکایتــی از کــوه قــاف و جنــگ دیــو و پــری ،درامــه و
یــا فلــم ســینما نیســت ،بلکــه شــرح رنــج هــا و آالم مــردم مصیبــت زده ی وطنــم افغانســتان
مــی باشــد .چــه جنایاتــی کــه در زنــدان هــای گوناگــون رژیــم کودتــا بــر مــردم بــی گنــاه
افغانســتان گذشــته اســت مــو بــر انــدام آدمــی راســت مــی کنــد.
همزمــان بــا کودتــا؛ در ســیاه روز ثــور ســال  1357خورشــیدی «حــزب خلــق» درفش دوســتی
و بــرادری را بــا دولــت شــوروی بلنــد نمــود و بــی حیایــی را بــه جائــی رســانید کــه معیــار
وطــن دوســتی یــک افغــان را منــوط و مربــوط بــه معیــار تأییــد دولــت شــوروی ســاختند .بــا
ایــن حرکــت؛ دولــت تــره کــی ،امیــن و ببــرک مقدســات ملــت را یکســره انــکار نمــوده و مــی
خواســتند بــه اصطــاح کمونیســم خــود را یــک شــبه جایگزیــن جامعــه ی اســامی افغانســتان
نماینــد .غافــل از آنکــه حیثیــت ملــی افغــان هــا بــا چنیــن اعالمیــه هائــی لگــد مــال شــده و
بــا عکــس العمــل خشــمگین مــردم روبــرو خواهــد شــد و در هــر جــا ســد مقاومــت و امــواج
افشــأگری علیــه آن هــا آغازیــدن خواهــد گرفــت.
مــن از ســه دوره زندانــی شــدن طــی ســال هــای ( 1357ـ  1358ـ  1359ـ  )1360خورشــیدی
آنچــه را کــه بــر زندانیــان هموطــن خویــش از دســتگاه شــکنجه و کشــتار توســط کودتاچیــان
در داخــل زنــدان هــای بغــان ،مزارشــریف ،اگســا (زنــدان مخفــی تــره کــی) ،کام (شــکنجه
گاه امیــن جــاد) ،خاد(کشــتارگاه ببــرک و نجیــب) و زنــدان پلچرخــی کابــل دیــده ام،بیــان
مــی کنــم .بنــا ًء ایــن شــرح؛ دردنــاک و ســوزنده ای اســت کــه روح هــر انســان بــا درد را

جریحــه دار مــی ســازد.

رژیمــی کــه خــود را دولــت (خلــق! ،دموکراتیــک! و ملــی!) معرفی می نمــود ،در نخســتین روز
هــای بــه قــدرت رســیدن؛ خــاف ادعــای فــوق را بــه اثبــات میرســاند .دولــت بــه اصطــاح
خلقــی تعــداد بــی شــمار ملــت اعــم از (کارگــر ،دهقــان ،معلــم ،انجینــر ،داکتــر ،دکانــدار،
روحانــی ،اهــل کســبه ،خطــاط ،رســام ،نویســنده ،شــاعر ،مــؤرخ ،نطــاق و سیاســتمدار) را

بــدون موجــب ،گــروه گــروه بــه ُغــل و زنجیــر مــی بنــدد ،شــکنجه مــی دهــد و آنــان را
دســته دســته بــدون محاکمــه و اثبــات ُجــرم بــا انــواع وســایل و حیــل بــه جوخــه هــای اعــدام
می سپارد.

ماهیــت رژیــم پوشــالی در عرصــه ی عمــل و در ارتبــاط بــا شــوروی و اطاعــت بــرده وار

و بــی چــون و چــرای آنهــا از دولــت برســر اقتــدار برژنــف از پوشــش الفــاظ خــوش آب
و رنــگ بیــرون میآیــد و چهــره ی خشــن و ضــد مردمــی رژیــم کودتــا هویــدا مــی گــردد.
داکتر حبیب
اسالم آباد ،پاکستان
ماه عقرب  1365خورشیدی
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پیشگفتار:

آنچــه بایــد از پیــش بــدان اذعــان داریــم ایــن اســت کــه در ایــن بــاز گویــی؛ در شــبی تیــره
و دیجــور حرکــت مــی کنیــم .بــه اینجهــت چــه بســا رویــداد هــای دلخراشــی کــه از دیــده
پنهــان بمانــد .چنانچــه هنــوز جنایاتــی کــه در زنــدان هــای پلچرخــی ،شــش درک ،صــدارت
و  . . . .بــر زندانیــان سیاســی گذشــته اســت بــر هیــچ کــس روشــن نیســت .انعــکاس ایــن
جنایــات فقــط بــه صــورت روایــت هــای تصادفــی و افســانه وار بــه بیــرون درز کــرده اســت.
از جملــه زنــده بــه گــور کــردن هــای دســتجمعی زندانیــان و یــا حفــر گــودال هــای عمیــق و
تــل و انبــار کــردن اجســاد و خاکریــز کــردن آن هــا.
آنچــه مبرهــن اســت ایــن کــه زنــدان هــای افغانســتان دو چنــد و ســه چنــد ظرفیــت خــود
زندانــی داشــته و بارهــا لبریــز و خالــی گردیــده اســت .ایــن همــه مردمــی کــه بــه جــرم
نافرمانــی از فرامیــن یــک رژیــم تحمیلــی دربنــد کشــیده مــی شــوند بــا اتهامــات و برچســپ
هــای گوناگــون بازداشــت و راهــی زنــدان گردیــده انــد.

تصفیــه حســاب هــای شــخصی :بــار هــا اتفــاق افتــاده اســت کــه خــرده حســاب هــای

شــخصی اعضــای بانــد هــای جنایتــکار «خلــق» و «پرچــم»؛ اشــخاص بیگنــاه را بــه زنــدان
هــا کشــیده اســت .هــر یــک از خلقــی هــا و پرچمــی هائــی کــه تفنــگ روس را بــر شــانه
افگنــده بودنــد ،نقــش ســلطان بــی رقیبــی را تمثیــل مــی کردنــد .ایــن ســاطین مــزدور منــش
کــه کارت هــای عضویــت در ســازمان هــای حزبــی شــان ،بــه ُمهــر ســلیمان مــی مانــد ،بــر آن

بودنــد کــه بــر ســر انــس و جــن و دیــو و پــری ســلطه بگســترانند و در ایــن راه در ارتــکاب
هــر جنایتــی دســت بــاز دارنــد .آنهائــی را کــه بــه روی شــان بــه اصطــاح چــپ نــگاه کــرده
و یــا گفتــه انــد بــاالی چشــمت ابروســت؛ بــه کارزار انتقــام و مبــارزه طلبیــده و یــا بــا قصــه
هائــی کــه از مــادران خــود؛ در مورداختالفــات گذشــته هــای دور شــان بــا خانــواده هائــی
شــنیده انــد ،بــه فکــر انتقــام از ســاله هــای آن خانــواده هــا بــر مــی آینــد و سرنوشــت شــان
را چنیــن بــه ســادگی رقــم مــی زننــد :زنــدان! و اعــدام!

برچســپ زدن :خلقــی هــا و پرچمــی ها؛همــه آنهائــی را کــه بــه مــذاق شــان برابــر نمــی

بــود ،برچســپ “ضــد انقــاب ،اشــرار و  “ . . .میزدنــد .در ایــن دوره ی قــدرت نمایــی رژیــم
دســت نشــانده کــه واژه هــا گندانیــده و معانــی آنهــا را عــوض نمــوده بود ،بــه ســادگی”احرار”
را بــه «اشــرار» تبدیــل مــی کردنــد کــه بایــد زندانــی و مجــازات گردنــد .شــمار کســانی کــه
بــا ایــن برچســپ هــا تیربــاران شــده و یــا میعادهــای گوناگــون حبــس را ســپری کــرده انــد،

1

کــم نیســت.

خبر چینی و جاسوسی :این عمل به دو گونه صورت می گرفت:

1ـ از درون خانــه هــا :بــه کــرات دیــده شــده اســت کــه اطفــال پســر و دختــر در

ســاعات درســی ،هنگامــی کــه (معلــم) از آن هــا پرســیده اســت کــه در خانــه ی شــان؛ پــدر،
مــادر و یــا بزرگتــر هــا در بــاره ی دولــت خلقــی صحبــت مــی کننــد یــا نــه؟ آنهــا دشــنام
هائــی را کــه در خانــه شــنیده انــد بــا ســادگی طفالنــه بیــان مــی کننــد( .نــا گفتــه نبایــد
گذاشــت کــه در زمــان حکومــت خلــق و پرچــم همــه خانــه هــا مشــحون از دشــنام و نفریــن
بــر آنهــا بــود) ،یــا پســران و دختــران یــک خانــواده در اثــر تبلیغــات بــا فریــب و نیرنــگ بــه
دام یکــی از ایــن ســازمان هــای بدنــام گرفتــار شــده؛ پــدر ،مــادر ،بــرادر یــا اقــارب خــود را
بخاطــر ســرزنش و نکوهشــی کــه از اعمــال زشــت آن هــا صــورت مــی گرفــت و یــا مانــع
رفتــن آنهــا بــه چنیــن ســازمان هــای جنایتــکار مــی شــدند ،بــه نــام “اشــرار” قلمــداد کــرده
و بــه زنــدان مــی افگندنــد.

2ـ خــارج از خانــه :افــراد اســتخباراتی (جاســوس) اعــم از جنایتــکاران (“اگســا”“ ،کام”

ویــا “خــاد”)* زیــر زبــان مــردم را مــی کاویدنــد و آنهائــی کــه در موقعیــت اســتعمار زدگــی
از زخــم هــای درون شــان خــون مــی چکیــد بــه دلیــل بــی تجربــه گــی و نــا آزمودگــی زبــان
شــان بــاز مــی شــد و گفتــه هــای آنهــا بــه صــورت شــفاهی و یــا ثبــت شــده در کســت هــا
بــه مقــام هــای ایــن ادارات ارائــه شــده و اکثــر آن هــا را بــدون محاکمــه؛ بعــد از اجــرای
شــکنجه هــای ظالمانــه و غیــر انســانی بــه وســیله ی جانیــان روســی و شــرکای جــرم بومــی
ایشــان بــه سرنوشــت ابــدی پیونــد مــی دادنــد( .سرنوشــتی کــه بیشــتر بــه مــرگ منجــر شــده
و گاهــی هــم بــه زندانــی شــدن طویــل المــدت منتــج مــی گردیــد).

پابنــدی بــه ســنت هــای مذهبــی وفرهنگــی :بســیاری ازکســانی کــه بــه میعادهــای

طوالنــی حبــس محکــوم مــی شــدند ،گناهــی جــز ایــن نداشــته انــد کــه در گرماگــرم ترویــج
مفاســد حــزب دموکراتیــک خلــق و بــه بــازی گرفتــن ارزش هــای مذهبــی وفرهنگــی مــا
بــه شــدت روی ایــن ارزش هــا پافشــاری کــرده انــد .جاهــان خــود فروختــه ی خلقــی و
پرچمــی؛ بــا ابــراز کــردن چنــد جملــه ی فرمــول وار آتــه ئیســتی کــه اغلــب معنــی آن را هــم
نمــی دانســتند ،خــود را جامــع الکمــاالت مــی انگاشــتند و چــون میدیدنــد کــه مردم حرفشــان
*دســتگاه هــای جاسوســی دولــت در دوره هــای مختلــف حکومــت تــره کــی ،امیــن و ببــرک و نجیــب بــه نــام
هــای مذکــور یــاد مــی شــدند.

2

را بــه مفــت هــم خریــدار نیســتند ،بــا آن هــا ســتیزه مــی نمودنــد ،مــردم را در بنــد کشــیده و
زندانــی مــی نمودنــد.
در بســی مــوارد؛ فقــط بدبینــی هــای شــخصی موجــب زندانــی شــدن افــراد بســیاری مــی
گردید.ایــن بدبینــی هــا و بــد رفتــاری هــا در ارتبــاط بــا خواســتگاری هــای اجبــاری بــروز
مــی نمــود و زمانــی کــه پــدر یــک خانــواده بــا تحمیــل اینگونــه اراده ی حیوانــی بــه مخالفــت
برخاســته اســت ،زندانــی ومحکــوم بــه اعــدام گردیــده اســت.
یکــی دیگــر از علــت هــای بازداشــت افــراد خــود داری از جــذب شــدن اجبــاری شــان
درحــزب و یــا ســازمان هــای حزبــی بــود کــه بنابــر پاســخ هــای ســرد و منفــی؛ روانــه ی
زنــدان هــا مــی شــدند.
هکــذا مقاومــت وعــدم قبولــی فرامیــن هفتگانــه ی نافــذ شــده توســط تــره کــی موجبــات
بازداشــت بســیاری از اشــخاص را فراهــم مــی گردانیــد .چنانچــه بــا تنفیــذ فرمــان تقســیمات
اراضــی وشــرایط تحمیلــی آن؛ دهقانانــی را کــه از تحویلگیــری ســند مالکیــت هشــت جریــب
زمیــن اجتنــاب مــی کردنــد؛ بازداشــت نمــوده ،شــکنجه و زندانــی مــی ســاختند .چنانچــه
یکــی از ایــن مــواردی را کــه در توابــع عالقــه داری دهــدادی روی داد؛ مــن شــخص ًا شــاهد
چنیــن صحنــه ای بــودم کــه خلقــی هــای نافهــم دهقانــی را بــه ســنگ مالمــت مــی کوبیدنــد
و او را ابلــه و «ضــد انقــاب» مــی نامیدنــد .در حالیکــه دلیــل مخالفــت دهقــان مزبــور بــا
تحویلگیــری ســند ملکیــت هشــت جریــب زمیــن ،همانــا عــدم کفایــت مصــارف و امــرار
حیــات فامیلــش در ظــرف یکســال بــود و وی بــا وضاحــت مــی گفــت کــه ایــن انــدازه
زمیــن؛ مصــرف نــان خشــک یــک ســاله ی شــان را هــم نمــی دهــد .او مــی گفــت کــه در
گذشــته ( )30جریــب زمیــن بــه زحمــت نیــاز هــای اولیــه ی یــک ســاله ی او را بــرآورده
مــی ســاخت و اکنــون بــا محصــوالت هشــت جریــب زمیــن چگونــه امرارمعــاش کــرده مــی
توانــد؟ بــه همیــن گونــه اســت انفــاذ فرمــان شــماره 7مبنــی بــر لغــو مهریــه ی زنــان .مطابــق
ایــن فرمــان مهریــه ی مرســوم بیــن مــردم بــه  300افغانــی معــادل دو دالــر تعییــن گردیــد و
بــرای تحقــق ایــن امــر در برابــر ســنت هــای معمــول مــردم بنــای زور گویــی را گذاشــتند و
مخالفیــن را توقیــف ،زندانــی و مجــازات مــی نمودنــد .هــم چنــان کشــانیدن اجبــاری زنــان بــه
کار هــای “داوطلبانــه”! و کــورس هــای ســواد آمــوزی (آمــوزش هــای جاسوســی) و یــا بــه
قــول خلقــی هــا کــورس هــای «بیســوادی» کــه در آن سیاســت هــای حــزب حاکــم تدریــس
مــی گردیــد؛ مایــه ی مخالفــت سرســختانه ی مــردم قــرار مــی گرفــت.
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خــود داری مــردم از شــرکت در تظاهــرات فرمایشــی روزمــره یکــی دیگــر از علــل زندانــی
شــدن هاســت .روزی نبــود کــه شــاهد میتنــگ ومظاهــره ای نبــوده باشــیم .مبالغــه نخواهــد
بــود اگــر بگویــم کــه میتنــگ هــا و مظاهــرات جــای خالــی تدریــس را پــر کــرده بــود ،چــه
هــر کــس کــه در ایــن اجتماعــات حضــور نمــی یافــت بــا اتهــام «اشــرار» زندانــی مــی گردیــد.
هــر اســتادی کــه نمــی خواســت شــاگردانش بــی ســواد ،ناالیــق و درس نــا خوانــده بــار آینــد،
برچســپ «ضــد انقــاب» بــر وی زده میشــد و کمتریــن مجازاتــش بــا اتهــام «ضــد انقــاب»؛
پوسیدن در کنج زندان بود.
تــا اینجــا از نحــوه ی توقیــف هــا گفتــم ،حــاال شــمه ای از شــکنجه هــا را بــا شــما درمیــان
مــی گــذارم .شــکنجه هــا در محابــس ،مراکــز نظامــی ،دفاتــر جاسوســی و حــوزه هــا و مراکــز
حزبــی بــه صــورت کلــی دو گونــه بودنــد :شــکنجه هــای جســمی و شــکنجه هــای روانــی.
 1ـ شــکنجه هــای جســمی :ایــن شــکنجه هــا معمــوالً بــا لــت و کــوب آغــاز میشــد

وبــه ادامــه ی آن ســوختاندن بــا ســگرت ،بــرق دادن ،ناخــن کشــیدن ،کوبیــدن چنــد نفــری
بــا مشــت و لگــد ،زدن باچــوب و کیبــل ،ســوراخ کــردن بــدن بــا برچــه ،بیدارخوابــی هــای
ممتــد ،کــش کــردن زندانــی روی جغلــه ســنگ هــا (زندانــی را پشــت موتــر بــا ریســمان و
زنجیــر مــی بســتند و در حالــی کــه یــک محافــظ را روی ســینه اش مــی نشــاندند؛ او را روی
جغلــه ســنگ هــا مــی کشــیدند و تکــه هــای گوشــت بدنــش بــا ســایش روی ســنگ هــا جــدا
مــی شــد) داخــل کــردن زندانــی درحجــره هــای تنــگ مربــع شــکل کــه اســتخوان هایــش
ســوده گــردد واعصابــش خُ ــرد وخمیــر شــود .بدنبــال آن بــا بیــدار خوابــی هــای دوامــدار
زندانــی را از حرکــت بــاز میداشــتند و بــا پلــک برهــم زدن بــا چــوب و یــا بــا ضربــت برچــه
بیــدارش نگــه میداشــتند.

 2ـ شــکنجه هــای روانــی :ایــن شــکنجه هــا بــا خردکــردن شــخصیت زندانــی سیاســی

صــورت مــی پذیرفــت ،مثـ ً
ا بــا دادن فحــش و دشــنام هــای رکیــک آغــاز مــی گردیــد.

بعضــ ًا زندانــی را تــام و تمــام برهنــه نمــوده و بوســیله ی عســاکر آن هــا را توهیــن مــی
نمودنــد .بــر دوســتاننزدیک زندانــی در برابــر دیدگانــش تجــاوز مــی نمودنــد ،بــه اشــخاص
مــورد اعتمــادش اتهــام مــی بســتند کــه گویــا دوســت وی زیــر شــکنجه اعترافاتــی کرده اســت
و ظــرف چنــد روز آزاد خواهــد شــد و بدینگونــه بــر شــالوده ی اعتمــاد زندانــی بــر دوســتان
راز دارش چنــان ضربــه ای مــی زدنــد کــه ماننــد پتــک ســنگینی بــر اعصــاب خــورد شــده اش
فــرو مــی آمــد .تهدیــد مبنــی بــر زندانــی کــردن زنــان خانــواده و بــی عفــت کــردن آن هــا
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پیــش چشــم زندانــی ،ایــراد بیانیــه هــای پــوچ توســط زندانبانــان ابلــه و واداشــتن زندانیــان
سیاســی بــه کــف زدن ،تأییــد و هــورا کشــیدن هــا ،نــوع دیگــر از شــکنجه هــای ایــن هــرزه
پــردازان بــی مقــدار اســت.
شــکنجه هــا در زنــدان نــه فقــط انــدام زندانــی را شــرحه شــرحه مــی کنــد بلکــه عواطــف
و احساســات او را نیــز پامــال مــی ســازد .پرداختــن بــه جنبــه هــای عاطفــی زندانــی هــا از
ظرفیــت ایــن نبشــته بیــرون اســت .چــه ایــن قصــه ســر دراز دارد و ایــن فصــل بایــد گشــوده
شــود تــا ســیمای واقعــی شــکنجه گــران روس و نوکــران هــرزه و بــی مقــدار داخلــی آنهــا از
پــرده ی اســتتار بیــرون آیــد.
هیوالهــای تــرس و وحشــتی کــه از زنــدان هــای افغانســتان بــر مــی خیــزد ماننــد غرقابــی
اســت کــه همــه ی زندانیــان را در خــود فــرو مــی بــرد .مبرهــن اســت کــه بازگویــی آنچــه
در زنــدان هــای افغانســتان گذشــته در ظرفیــت هیــچ رســاله و کتابــی نیســت و آنچــه در
ایــن رســاله گنجانیــده شــده اســت مجموعــه ای از خاطــرات و چشــم دیــد هائیســت کــه بــه
هیچوجــه بیانگــر تمــام گوشــه هــا و زوایــای ایــن جنایــت عظیــم بــوده نمــی توانــد .چــون؛
طغیــان همگانــی مــردم مــا اســتعمار تــزار هــای نــو را در دریــای پــر خــروش و خشــماگین
خــود فــرو بــرده بــود .بنــا ًء اســتعمار روس هــم از هیــچ جنایتــی در برابــر ایــن دشــمن آشــتی
ناپذیــر دریــغ نمــی ورزیــد و آنچــه در زنــدان هــا مــی گذشــت پــاره ی کوچکــی از تمامیــت
جنایــات آنــان بــود.
ایــن رســاله کــه در عرصــه هــای مختلــف حبــس نویســنده اش؛ ســه دوره را نمایــان مــی
ســازد؛ دوره هــای :تــره کــی ،امیــن و ببــرک و در هــر ســه دوره تجــارب مشــابهی از زنــدان
هــای افغانســتان را شــرح میدهــد.
رویدادهــای خونینــی و جنایاتــی کــه اســتعمار روس در افغانســتان مرتکــب شــده اســت،
تاریــخ بشــریت مثــال آن را تــا کنــون در خــود ندیــده اســت .در ایــن دوره هــا بــرای اثبــات

جــرم و یــا بــه زنــدان افگنــدن اشــخاص؛ اســناد و مــدارک اص ـ ً
ا الزم نبــود .چــه جنبــش
مــردم افغانســتان؛ یــک جنبــش خودجــوش و همگانــی بــوده و هیــچ فــردی از مــردم مــا از
گســتره ی ایــن جنبــش بــه دور نمانــده بــود .بنابــر ایــن هــر یــک از افــراد ملــت ،خــود ســند
زنــده ای از سرکشــی و مقاومــت در برابــر مظالــم و اجحــاف جنایــت پیشــگان شــوروی و
عمــال و ایــادی داخلــی آن بــه شــمار مــی رود.
روس هــا و شــرکای جــرم آن هــا بــر هــر ســایه ای مشــکوک بــوده ،از انــدک تریــن تحرکــی
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تــکان خــورده و رگبــار ممتــدی از آتــش مــی گشــودند .آنهــا تنهــا راه نجــات از خشــم بــی
پایــان مــردم را در انبــار کــردن تــوده هــای مــردم در زنــدان هــا و کشــتار دســتجمعی آنهــا
ســراغ مــی کردنــد .چــه آنــان بــا وصــف تأســیس ســازمان هــای حزبــی و تــاش هــای
مذبوحانــه و بــی وقفــه ی شــان درجلــب و جــذب تحــت فشــار افــراد ،تنهــا قــادر بــه جلــب
پنــج هــزار عضــو در ایــن ســازمان هــا شــدند( ،آن هــم بــر اســاس آمــار و ارقامــی کــه رژیــم
کابــل ارائــه میداشــت) کــه همیــن رقــم هــم  0،05در صــد نفــوس کشــور را شــامل نمــی
گردیــد و بقیــه  %99،95مــردم بــه هــر نــوع ممکــن جــزء نیروهــای مقاومــت در کشــور بــه
شــمار مــی رفتنــد .امــا در میــان انبــوه زندانــی هــا در قــدم اول؛ افــراد فعــال و آنهائــی قربانــی
مــی شــدند کــه مــورد کینــه و باالخــره حســاب هــای خصوصــی بــا خلقــی ـ پرچمــی هــای
بــی وجــدان بودنــد .شــماره ی ایــن قربانیــان رقــم درشــتی را درمجمــوع تشــکیل میــداد.
جانفرســاترین شــکنجه هــا و مجــازات نیــز قســمت همیــن افــراد بــود واگــر روزی دفتــر
اندوهنــاک خاطــرات ایــن افــراد ورق بخــورد ،جنایــات دلخــراش تــری را دریافــت خواهیــم
کــرد.

زندانیــان میهــن پرســت :ایــن فرزنــدان پاکبــاز و وفــادار وطــن؛ آنهائــی کــه سراســر

موجودیــت شــان هماننــد زه کمانــی بــه ســوی آرمــان آزادی کشــیده شــده و در عرصــه
هــای مقاومــت تیــر اراده ی آهنیــن خــود را بــر ســینه ی دشــمن کوفتــه انــد .پــژواک صــدای
آنهــا اســت کــه ماننــد حماســه هــای جاویــد؛ ســاحت زمانــه را در مــی نــوردد« :نهــال مهــر
تــو میهــن ،در دل هــای مــا قــد کشــیده اســت .بــه پــاس حرمــت تــو در برابــر دشــمن مــی
شــکنیم ،ولــی خــم نمــی شــویم ».و از خــاک زیــارت آن هــا در آغــوش وطــن؛ بــوی وفــا مــی
خیــزد .ایــن شــهیدان وطــن بــا از دســت دادن جــان هــای شــیرین شــان حماســه ی مقاومــت
را در کشــور رقــم زدنــد ،مغــز و قلــب خویــش را حــرم راز هــای بــزرگ و عزیــزی ســاختند
کــه بیگانــه را در آن راه نبــود .آنــان بــا انــدام هــای تکــه تکــه؛ ســینه کــش بــه پیــش میخزنــد و
راز هــای بزرگــی را در بــارگاه اراده بــه فرمانروایــی مــی نشــانند و در آن فضــای تیــره ی زندان
کــه آفتــاب را در آن راهــی نیســت و ظلمــت ســنگینی کــه آفــاق را کــور مــی کنــد ،مشــعل
ایمــان را روشــن نگــه داشــته و چشــم افــق را روشــن مــی ســازند و ایــن روشــنی اســت کــه
بــر جبیــن چیــن خــورده ی زندانــی مــی تابــد ،راز هــای عزیــری بــر رویــش لبخنــد مــی زننــد
و از هالــه ی انــدوه بیرونــش مــی کشــند.
بــد بختانــه روشــنفکران و بــه اصطــاح عناصــر آگاه کشــور بــر روی ایــن ازخــود گــذری هــا
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و شــهامتی کــه نیــرو هــای مقاومــت و مخصوص ـ ًا زندانیــان حماســه آفریــن از خــود نشــان
داده انــد ،گــرد بــی التفاتــی پاشــیده و تاکنــون کار درخــور تذکــری در ایــن زمینــه نکــرده انــد.
در حالیکــه سرگذشــت زندانیــان افغانســتان فصــل مشعشــعی از فرهنــگ مقاومــت را در ایــن
ســرزمین بــاز مــی کنــد.
دریغــا! کــه ایــن همــه حماســه هــای شــهامت و شــهادت درحصــار بســته ی زنــدان هــا
میمانــد و بــه گــوش ملــت نمیرســد .اگــر ایــن مقاومــت تاکنــون ناشــناخته و در کتمــان باقــی
مانــده اســت ،دلیلــش از یــک طــرف ســکوت شــرم آور عناصــر آگاه کشــور و از طرفــی هــم
در افغانســتان بــر خــاف کشــور هــای دیگــر در کنــار ســائر ابعــاد و عرصــه هــا؛ مبــارزه ی
حقوقــی نیــز صــورت نگرفتــه اســت .در نتیجــه؛ پایمــردی زندانــی هــا در تحمــل شــکنجه
هــا از یکســو و جنایــات روس هــا و وابســتگان داخلــی آنهــا از ســوی دیگــر ،ناشــناخته باقــی
مانده است.
هکــذا پرچمــی هــا در زنــدان هــای افغانســتان و بخصــوص زنــدان پلچرخــی بــا عــدم ورود
هیئــت هــا ،کمیتــه هــا و ســازمان هــای داوری جهانــی ،همــه ی ایــن قســاوت و خــون آشــامی
جــادان روســی و نوکــران حلقــه بــه گــوش داخلــی شــانرا در پــرده ی اســتتار کشــیده انــد.
درطــول دوره ی جنبــش مقاومــت مــردم افغانســتان ،تنهــا چنــد بــار صداهائــی از ســازمان
هــای بیــن المللــی بــه گــوش میرســد کــه بــا مقایســه بــر گســتره و دامنــه ی ایــن جنایــات
عظیــم بشــری خیلــی ناچیــز ،بــی اثــر و بــی کیفیــت بــوده اســت.
ایــن ســازمان هــا شــامل :ســازمان عفــو بیــن المللــی ،تریبونــال دایمــی خلــق کــه بــه نــام
تریبونــال راســل یــاد مــی شــود ،کمیتــه ی استفســار قضایــی حقوقدانــان آســیا (انجمــن
حقوقدانــان بــرای دموکراســی) و نماینــده ی صلیــب ســرخ بیــن المللــی اســت کــه از نقــض
و ســرکوب حقــوق بشــر در افغانســتان تذکراتــی داده و آن را محکــوم کــرده انــد و هــم چنــان
اعتراضــات ایــن ســازمان هــا نیــز در خــای بــی میلــی ســازمان هــای سیاســی داخــل کشــور
و گــروپ هــای مخالــف دولــت طنیــن نارســایی داشــته و بــه زودی خامــوش گردیــد.
بــی تفاوتــی در قبــال قســاوت و کشــتار روس هــا؛ در زنــدان هــای افغانســتان در حکــم
ناسپاســی در برابــر خــون شــهدائی اســت کــه قهرمانانــه در زنــدان هــا جــان هــای شــیرین
خــود را فــدا نمــوده انــد .بیائیــد تــا شــهدای راه آزادی و انســانیت را ســپاس بداریــم و در
رونــد مقاومــت و مردانگــی مشــعلدار راه آنهــا باشــیم .الزم اســت کســانی هــم کــه از زیــر
ســاطور ایــن جــادان نجــات یافتــه انــد؛ سرگذشــت خویــش را جمعبنــدی نمــوده و بنویســند

7

تــا بدینوســیله خاطــرات زنــدان هــا را از تاریکخانــه ی فراموشــی بیــرون کشــیده و بــه نوبــه
ی خــود در معرفــی جنایــات وحشــیانه ی شــوروی و همدســتان نزدیــک و شــرکای جــرم
آنهــا ســهم شایســته و ولــو کوچکــی ادا کــرده باشــند.
محمد کریم مجاهد شهیم
پشاورـ پاکستان ـ سال 1986
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داکتر حبیب
مردی که در رژیم استبدادی سه بار زندانی گردید

گــذر “چنــدک” محلــی اســت در ناحیــه ی غربــی شــهر مــزار شــریف کــه بــا داشــتن بــاغ
هــا و بتــه و تاکســتان هــا شــهرت دارد .از میــان ایــن بــاغ هــای پــر میــوه و حاصلــده چنــدک،
باغکــی در سرســبزی و خانــواده ای در ســربلندی قامــت کشــیده و در آن فرزنــدان خوشــنام
و مبــارزی قدعلــم کــرده اســت کــه جــا دارد نــام هــای شــان در تاریــخ مانــدگار بمانــد .از
همیــن بــاغ یــک عــده جوانــان ناتــرس و دالور مــردان کاکــه برخاســته و در جهــاد علیــه
دژخیمــان یــا بــه قــول حضــرت ســعدی شــیرازی در مقابــل« :کــژ تــرازوگان ناراســت خــوی»
ســربازانه مقاومــت کردنــد؛ عــده ای از آنــان شــهید شــده و دیگــران بــه زنجیرکشــیده شــدند.
نــام رزم آورانــی کــه در راه ایــن جهــاد برحــق جــان هــای شــیرین شــانرا از دســت دادنــد:
 1ـ شــهید مقصــد اهلل (پســر کاکایــم) مامــور لیســه ی باختــر مــزار شــریف در مــاه حــوت
 1361خورشــیدی جــام شــهادت نوشــید.
 2ـ شــهید رحمــت اهلل (پســر کاکایــم) مامــور مدیریــت عمومــی ترانســپورت والیــت بلــخ کــه
در ســال  1363خورشــیدی بــه جاودانگــی پیوســت.
 3ـ شــهید فیــض اهلل (پســر عمــه ام) معلــم مکتــب ابتدائــی والیــت بلــخ در ســال 1359
خورشــیدی بــه ابدیــت رهســپار گردیــد.
 4ـ شــهید عــزت اهلل (همشــیره زاده ام)؛ باغبــان و مجاهــد کاکــه در ســال  1364خورشــیدی
جهــان را وداع گفــت.
 5ـ شــهید غــام رســول (پســر کاکایــم) کــه در ســال  1361بــا بــرادر بزرگــش مقصــد اهلل
شــهید یــک جــا بــه درجــه ی رفیــع شــهادت نایــل آمــد.
و دیگرانی که به زنجیر کشیده شدند:
 1ـ داکتر حبیب.
 2ـ اسد اهلل (برادرم) سرمعلم لیسه ی باختر مزارشریف.
 3ـ ذبیح اهلل (برادرم) څارنوال شهر مزارشریف.
 4ـ نجم الدین (پسر کاکایم)
طــوری کــه گفتــه آمــد داکترحبیــب؛ در دوره ی مختلــف حاکمیــت رژیــم مــزدور روس ســه
بــار زندانــی شــد .او در زنــدان هــای بغــان ،مــزار شــریف و کابــل از داد و فریــادی کــه
دیگــر هــم زنجیرانــش مــی کشــیدند چنــان رنجــه خاطــر میشــد کــه درد شــاق و شــرنگ
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زنجیرخــودش را از یــاد مــی بــرد .داکترحبیــب در ایــن مجموعــه از شــرایط غیــر انســانی
زنــدان هــا و قســاوت و شــقاوت زندانبانــان قصــه هــای بــس درازی دارد .نامبــرده حــرف
هایــش را بصــورت خالصــه؛ بــا نثــر ســاده و روان ،صحنــه هــای تراژیــک و دردمندانــه ی
زنــدان هــا را کــه بــه چشــم دیــده و لمــس کــرده ،بــه قلــم کشــیده اســت .او حادثــات و
رویــداد هــای زنــدان هــا را طــوری بــه رشــته ی تحریــر در آورده کــه تــو گویــی از هــر واژه
ی آن “درد” میخیــزد و از هــر جملــه ی آن ”انــدوه” تــراوش مــی کنــد.
ایــن خاطــرات درد آفریــن طــوری بــه دلــت جــای مــی گیــرد کــه وقتــی مجموعــه ی
“پایــداری در شــکنج” را کــه داکترحبیــب رقــم زده بیآغــازی بــی صبرانــه بــه پایــان میرســانی.
موصــوف در روشــن ســاختن نــام هــای زندانیــان دســت توانــا دارد و ازجانبــازی و ناترســی
رزمنــدگان میهنــش صادقانــه گــپ میزنــد .او مــی نگــرد کــه رژیــم خلقــی ـ پرچمــی،
همرزمانــش را ددمنشــانه حلــق آویــز مــی کنــد و او کــه در ُرک و راســت گویــی و تنــد

مزاجــی شــهرت دارد ،معجــزه آســا از دســت ســاطور بدســتان جــان بــه ســامت مــی بــرد.
روان همه ی فرزانه گان رونده ی راه حق جاویدان باد!
کامل انصاری
کالیفورنیا ـ  15جنوری سال  2008میالدی

10

مقدمه بر پایداری در شکنج
اعدامی،تداوم حیثیت آدمی

محمدشاه فرهود

مردی که با قامت استوار
از دهلیز های خونین اگسا و کام گذشت

ِ
خاطرات دو دوره را آفتاب نداده بود که با انگشتان مشعشع در دام خاد افتید
هنوز

پایــداری در شــکنج گوشــه هایــی از تاریــخ مفقــوده را برمــا مــی ســازد.حافظه هــای
َگــرد گرفتــه را صیقــل میزنــد .نقــاب را از روی فاجعــه بــر میدارد.اشــیاء و اشــخاص دریــن
کتــاب دارای نامهــای واقعــی و راســتین اند.خاطــرات از درون واژه هــا فــوران مــی زنــد.

نویســنده،در بندبن ـ ِد جملــه هــا بــه آزادی و عصیــان مــی اندیشــد.درین کتــاب ،زندانــی،دژ
دفــاع از عدالــت اســت و شــهید،تداوم حیثیــت آدمــی ســت.
داکتــر حبیــب ایــن کتــاب را در ســال  1365نوشــته اســت .نویســنده در ســه دورۀ اســتبدادی،
زندانــی شــده و زخمهــای هــر ســه دوره در جســم و روحــش مــوج مــی زند.کمتــر زنــدان
گزیــده ای وجــود دارد کــه در دورۀ خونریــز اگســا،دورۀ خفقــان آور کام و دورۀ خــوف

انگیــز خــاد زندانــی شــده باشــد و تجربــۀ هــر ســه دوره را بــا خــون دل و یــاد رفتــگان بــه

بیــان آورده باشــد.اهمیت ایــن کتــاب در ایــن اســت کــه جنایــات دوره هــای مختلـ ِ
ـف» حــزب
دموکراتیــک خلــق « را بــه شــیوه ای ارزشــناک و زمانمند،منســجم ســاخته اســت.در کشــوری
کــه کارنامــه هــا و حــوادث ،بــی آنکــه مکتــوب شــوند دوبــاره ناپدیــد مــی گردند،کتــاب
پایــداری در شــکنج بــا تمــام فشــردگی ،جنایــات سیســتماتیک یــک حــزب و یــک دولــت

خونریــز را مکتــوب کــرده اســت ...نویســنده در ایــن اثــر،از تجربــه هایــی قصــه مــی کنــد
کــه زنــدان ندیــده ها،کمتــر از چنیــن حوادثــی شــنیده و خوانــده اند.دریــن خاطــرات از یادهــا
و چیــغ هایــی روایــت مــی شــود کــه در دهلیــز هــا و اتــاق هــای اســتنطاق و زنــدان هــای
اگســا،کام و خاد،پاشــان مانــده اند.ایــن متــن در برابــر جنایــت مــی ایســتد و هیاهــوی ظفرمنــد
جانیــان را پــوچ مــی ســازد.
“مــن طــی ســه دوره زنــدان(  1357.1358.1359خورشــیدی) آنچــه را کــه بــر زندانیــان
هموطــن خویــش از دســتگاه شــکنجه و کشــتار توســط کودتــا چیــان در داخــل زنــدان هــای
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بغالن،مــزار شریف،اگســا،کام و خــاد و زنــدان پلچرخــی کابــل دیــده ام،بیــان میکنم“...پایداری
در شــکنج”
فاجعــۀ ثور،ســرآغاز تمامــی بحرانــات و بدبختــی هــای جامعــۀ ماست.ســه دهــه و نیــم از
کودتــا و تجــاوز شــوروی بــر کشــور مــا مــی گــذرد اما،افغانســتان تــا هنــوز در آتشفشــان
جنــگ و جهیــل جنایــت غــرق مانــده اســت.خونهایی کــه طــی ایــن چنــد دهــه ریختــه شــده
و هنــوز هــم میریزد،همگــی از دریــای خونیــن کودتــای ثــور سرچشــمه مــی گیرند.کودتاچیــان
در صبــح فــردای فاجعه،بیــن خــود و مــردم ،بــا میلــۀ تانــک و تیرباران،خــط فاصــل کشــیدند.
حــزب و دولت،بــزودی برنامــۀ نابــودی مــردم و مخالفیــن سیاســی را مطــرح نمودنــد و ایــن
طــرح و تصمیم،پلــه بــه پلــه بوســیلۀ حزبــی هــای تشــنه بخــون ،در عمــل تطبیــق گردیدنــد.
جــادا ِن تــازه بــه دوران رســیده،دیوانه وار،بــر تمامــی شــخصیت هــای مشــهور و گــروه هــای

سیاســی،بر الیــه هــا و طبقــات گوناگــون مــردم ،شــبیخون زدنــد و حفــره هــا و گــودال هــا را
از اجســادِ شــهیدان ایــن ســرزمین پُــر نمودند.داراکــوال هــای قرمزین،بــا ژســت هــای مضحــک

انقالبــی ،بــدون شــرم و عــذاب وجــدان ،جنایاتــی را مرتکــب گردیدنــد کــه یــادآوری آن
خواننــده را در شــوک حزیــن فــرو میبــرد.

سرچشــمۀ دریــای خــون :یکــی از ویژگیهــای تاریخمنـ ِد کتــاب پایــداری در شــکنج،این

اســت کــه سرچشــمه هــای جنایــت را افشــا مــی کند،کتــاب،از جنایاتــی روایــت مــی کنــد کــه
در فصــل اول کودتــا یعنــی در روز هــای نخســتین کودتــا اتفــاق افتیــده انــد .ایــن اوراق کــه
زنجیــره ای از قصــه هــا و چیغهاست،شــبکه ای از درد هــا و زخمهاســت،ما را بــه سرمنشــاء و
علــل جنایــات سیســتماتیک «حــزب دموکراتیــک خلــق» آشــنا مــی سازد.نویســنده،از زندانیــا ِن
فصــل اول کودتاســت .دو مــاه بعــد از کودتــای ثــور دســتگیر مــی گــردد و در مــورد سرمســتی
حزبــی ها،چگونگــی دســتگیری و نــوع جــرم ،ابعــاد خشــونت و شــکنجه ،ســخن مــی گویــد.
خواننــده بــا خوانــش ایــن خاطــرات تلــخ درک مــی کنــد کــه جــادان ســرخبُروت بــا چــی

بهانــه هایــی بــه دســتگیری و کشــتار مــردم دســت مــی زدند...نویســنده بــرای اولیــن بــار در
هفتــم ســرطان  1357یعنــی دومــاه بعــد از فاجعــۀ ثــور ،بــه جــرم توهیــن بــه نابغــۀ شــرق (
گوســالۀ ســرگینی ) توســط خلیــل مــوج منشــی کمیتــۀ والیتــی بغــان دســتگیر مــی گــردد....
دو نکتــۀ عبــرت آمــوز دریــن قصــه وجــود دارد :نکتــۀ اول ،نــوع جــرم و نکتــۀ دوم ،ســیمای
دســتگیرکنندگان...از نوعیــت جــرم و ســیمای دســتگیر کننــدگان معلــوم مــی شــود کــه اگســا
و حزبــی هــا از همــان روز هــای اول کودتــا در فکــر نابــود کــردن فزیکــی تمامــی مخالفیــن
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خــود بــوده انــد.
اپریل ستمگر ترین ماه
گل های یأس را از زمین مرده میرویاند
تابســتان غافلگیــر مــان مــی ســاخت و مــا در شبســتان تقــف مــی کردیــم  /الیــوت .ســرزمین
ویــران

ســرطان دوم  :نویســنده بــار دگــر در مــاه ســرطان  1358بوســیلۀ ســردمدار خونریــز خلقــی،

نصیــر احمــد پوپلیــار در والیــت بلــخ دســتگیر مــی گــردد و مســتقیم ًا بــه ناحیــۀ حزبــی
انتقــال داده مــی شــود  (.قابــل ذکــر میدانــم کــه ایــن مــاه ســرطان ،مــاه غافلگیــر کننــده اســت،
مــن نیــز در ســرطان  1359از طــرف خــاد دســتگیر شــدم و بعــد از شــکنجه هــای فــراوان
مــدت  12ســال یعنــی تــا ســقوط شــرم آمیــز رژیــم مــزدور،در زنــدان پلچرخــی مانــدم).

دســتگیر شــده را بــه ناحیــۀ حزبــی انتقــال میدهنــد .ناحیــۀ حزبی،یــک نــام ســاده و بــی

آزار نیســت.مکانی اســت کــه در آن حزبــی هــا در نقــش جــاد و شــکنجه گــر بــه میــدان مــی
آیند.ناحیــۀ حزبی،دســتگاه خونینــی اســت کــه بــه ســاده تریــن شکل،خشــونت را در برخــورد

حزبــی و عقیدتــی فشــرده میســازد.از محتــوای قصــه هــا بــر مــی آیــد کــه هــر خلقــی بــه
خــود صالحیــت میــداد تــا هــر کســی را کــه دلــش میخواســت بــه ناحیــۀ حزبــی یــا اگســا
بیاورد.ناحیــۀ حزبــی و اگســا،تفاوت چندانــی نداشــت در هــردو دســتگاه حزبــی هــا بودنــد
کــه سرمستانه،دســتگیر ،شــکنجه و بــه قتــل میرســاندند.

تجربــۀ اگســا :هــر ســطر کتــاب پایــداری در شــکنج،بیانگر یــک تجربه،یــک شــکنجه،یک
راز ،یــک زخم،یــک چیــغ و یــک خاطــره اســت .صفحــات ایــن کتاب،ذهــن هــر هموطــن بــا

احســاس را در شــناخت اگســای خونیــن و جــادان خلقــی کمــک مــی کند.ریاســت اگســا
در صــدارت است.اســداهلل ســروری بــا دســت هــای خونچــکان و گــردن خمیــده در رأس
ایــن دســتگاه آدمســوزی است.نویســندۀ ایــن رنجنامــه در  19اســد  1358بــه مرکــز اگســا در
صــدارت آورده مــی شــود و خاطــرات نویســنده دریــن بخش،تــکان دهنــده و شــوک آور
اســت:
“زنــدان اگســا ظرفیــت  400، 300نفــر را درخــود داشــت  ...ســیم هــای بــرق در انگشــتان
دســت و پا،جاهــای حســاس بــدن چــون خصیه،نرمــۀ گــوش زندانیــان وصــل مــی گردیــد،
تعــدادی کــه زیــر جریــان بــرق گــرم و داغ میشــدند بــه شــاک و کومــا میرفتنــد و عــده ای را
کومــای عمیــق مجــال دوبــاره نــداده و بــه ســرحد مــرگ مــی کشانید.ســاعت یــک شــب فیــر
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هــای تفنگچــه از داخــل اتــاق هــای زندانیــان مــورد اســتنطاق بــه گــوش میرســید”.
ایــن خاطــره را بــه لحــاظ ادبیــات مــی تــوان یــک قطعــۀ دردآور ادبــی نامیــد و بــه لحــاظ
دســتور زبــان یــک پراگــراف اســت ،امــا،در چنیــن ســطور و پراگــراف ها،اســناد و مــدارک
زیــادی را مــی تــوان دیــد ،فریــاد هــای دلخراشــی را مــی تــوان شــنید،چهره هــا و قیافــه هــای
متفاوتــی را مــی تــوان شــناخت ....هــر عبــاره پُــر اســت از ،شــب هــای چیــغ آلــود اگســا،جالد

و دژخیــم اگســا،زندانیان بیگنــاه،آالت و ادوات شکنجه،شــیوه هــای شکنجه،شــقیقه و صــدای
مرمــی ،بیرحمــی و قســاوت ،مقاومــت و تســلیم ناپذیری،جنایــت و مــزدور منشــی،دهن بســتن
و دســت بســتن ...ایــن خاطــرات بــه مــا مــی آمــوزد کــه حافظــۀ تاریخــی خــود و مــردم را
تقویــت نمائیم.ملتــی کــه حافظــۀ تاریخــی نــدارد،از گذشــته هــا درس نمــی گیــرد بــه معنــای
ایــن اســت کــه از تکــرار جنایــت اســتقبال مــی نمایــد.
دریــن کتــاب از زنــدان و قتلگاهــی نوشــته مــی شــود کــه وحشــتناکترین جنایــات اگســایی هــا
در آن اتفــاق افتیــده اســت .دریــن نوشــتار میخوانیــم کــه خلقــی هــا زندان،اگســا و پولیگــون
داشــتند امــا ابتدایــی تریــن حقــوق مدنــی و انســانی را برســمیت نمــی شــناختند .بــا زندانــی
بــه حیــث اســیر و بــرده برخــورد مــی کردند.اســیر و بــرده ای کــه دارای هیــچ نــوع حقــوق
انســانی نیســت.خلقی هــا بــرای نابــودی زندانیــان همــۀ امکانــات را در اختیــار داشــتند امــا
زندانیــان بــرای دفــاع از تــن و ذهــن شــکنجه شــدۀ خود،حتــا محاکمــه و وکیــل مدافــع را
در اختیــار نداشــتند...پای زندانــی کــه بــه اگســا میرســید،چند سرنوشــت خونیــن و محتــوم در
انتظــارش بــود :مــرگ در زیــر شــکنجه،اعدام شــدن،معیوب شــدن  ،دیوانــه شــدن ،و ســرانجام
بــی سرنوشــت در محبــس ماندن.سرنوشــت هــای پنهــان زندانیان،تنــور سرپوشــیده ای اســت
کــه آتــش و دود کــش آن دریــن کتــاب معرفــی و افشــا مــی گــردد.

تجربــۀ کام :لــومړی خائــن بــر دهــن نابغــۀ ســرگینی بالشــت مــی گــذارد و جســم و روح

خبیثــه را بــه ُقــول آبچــکان مــی فرســتد.بزودی بــه جــای شمشــیر اگســا ســاطور خونچــکان
کام مــی نشــیند .جــای اســداهلل ســروری را اســداهلل امیــن مــی گیرد.بــازار بگیــر و ببنــد رونــق
صعــودی پیــدا مــی کند.مــردم افغانســتان میدانــد کــه در قطــره قطــره خونــی کــه بوســیلۀ
اگســا ریختــه شــده اســت،امین ســفاک در آن نقــش کلیــدی داشــته اســت و امــا اینــک بــا
ایجــاد قتلــگاه کام،مــی خواهــد بــا امضــای خویــش دریــای خــون بیافریند...ســیطرۀ تــره کــی
نابــود مــی شــود ولــی زندانیــان دورۀ اگســا رهــا نمــی شــوند .زندانیــان ســابقه،با دســت هــای
بســته در زیــر ســیطرۀ کام قــرار مــی گیرند.زندانیــان قدیمــی و تــازه ،در کام امیــن بلعیــده مــی
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شوند.نویســندۀ پایــداری در شــکنج ،از زندانیــان دورۀ اگساســت اما،ماننــد هــزاران زندانــی
دیگــر بــی آنکــه رهــا شــوند بــه دســتگاه کام تعلــق مــی گیرنــد.

“در دو روز اول بــه قــدرت رســیدن امیــن زنــدان کام نســبت ًا فــارغ از فریاد،لــت و کــوب و

شــاک برقــی شد.اســداهلل امیــن از زندانیــان سیاســی شــخص ًا احــوال پرســید ...واضافــه نمــود:
مصئونیت،امنیــت و عدالــت را بــکار مــی بندیــم تــا کمتــر زندانــی گردند،زندانیــان نبایــد بــدون
اثبــات جــرم اعــدام گردند.هنــوز هفتــۀ اول تمــام نشــده بــود کــه زنــدان کام مملــو از زندانیــان
جدیــد گشــت و داد و واویــا بلنــد شــد،همان شــاک هــای برقی،شــاق زدن ها،بــه دیــوار زدن
هــا و دشــنام هــا جــاری شــد.به تعــداد زندانیــان افــزوده شــد”  /پایــداری در شــکنج
خشــونت در صفحــات  -پایــداری در شــکنج ،-انعــکاس مشعشــع و راســتین دارد.تجربــۀ
زجرنــاک نویســنده نشــان مــی دهــد کــه در حــوزۀ شــکنجه و اذیــت زندانی،هیــچ فرقــی بیــن
دو جنــاح خلقــی( تــره کــی و امیــن) نیســت.هردو جنــاح زادۀ کودتا،جنایــت و خیانــت انــد.
در دورۀ چهــارده ماهــۀ تــره کی،حــزب و دولــت بــه جنایــات ســازمانیافته ای دســت زدنــد
کــه در دورۀ صــدروزۀ امیــن همــان جنایــات بــا شــیوه هــای علنــی تــر تکــرار گردیدند.اگســا
بــرادر کام اســت.امین دســتبوس بــی مقــدار تــره کــی اســت.عقل و احســاس هــردو در میــخ
ســفارت و کرملیــن بســته اســت.
در بحــث جنایــات ســازمانیافته ،ایــن افــراد پائیــن رتبــه نیســتند کــه مســؤل همــۀ جنایــات
باشــند بلکــه ایــن “حــزب دموکراتیــک خلــق” اســت کــه مســؤلیت همــۀ کشــتار و تباهــی
هــای مــردم را بــه گــردن دارد.در دورۀ خلقــی  :کارمنــدان اگســا ،ناحیــۀ حزبی،کام،پلچرخــی
و ســایر زنــدان هــای کشــور،کمیته هــای حزبــی والیات...،بــه حیــث جنایتــکاران بالفعــل،
مــورد بررســی و دادخواهــی قــرار مــی گیرنــد و رهبــری حــزب ،کابینــه و شــورای انقالبــی
بــه حیــث دســتور دهنــدگان و تصمیــم گیرندگان،مســؤلیت جنایــات را بــه عهــده دارنــد و
ســر هــای شــان در زیــر طــوق لعنــت خــم مــی شــوند و از تــرس دادخواهــی پیشــانی بــر
ضریــح شــرم مــی ســایند.
نســل مــا  ،مؤرخیــن و دادخواهــان بــه کمبــود اســناد و مــدارک مواجــه هســتیم.جالدان و
شــکنجه گــران را نمــی شناســیم .همــان جــاد هــای دیروزی،امــروز بــا صــد نــاز و کرشــمه،با
پنهــان کــردن ســوابق جرمــی خویش،بــا ســکوت و تزویــر از قربانیــان خویــش بــاج مــی
گیرند.مــا نمیدانیــم کــه در آغــاز فاجعــۀ ثــور چــه کســانی مــردم را در اگســا،کام و ناحیــه هــای
حزبــی و کمیتــه هــای حزبــی والیتــی دستگیر،شــکنجه و اعــدام مــی نمودنــد؟ چــه کســانی
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مــردم را در خــاد و ناحیــه هــای حزبــی زندانــی مــی ســاختند؟ بــه دلیــل فقــدان شــناخت
و پنهــان مانــدن جــادان و چهــره ها،کتــاب هایــی کــه بــه افشــای نــام و مــو قــف هــای
جانیــان مــی پردازنــد،دارای اهمیــت فــراوان اســت .داکتــر حبیــب نیــز در خاطــرات خویــش
بــه برخــی از ایــن نامهــا و موقــف هــا پرداختــه اســت:
خلیل موج
نصیر احمد پوپلیار
امیرمحمد

جالد ،منشی کمیتۀ والیتی بغالن 1357
جالد ،مسؤل حزبی والیت بلخ 1358
جالد،قومندان محبس مزار 1358

سید عبداهلل

سرجالد،قومندان پلچرخی از  1357تا سرطان 1358

نورالدین

جالد،قومندان بالک در پلچرخی 1357

جلیل پُرشور

جالد،رئیس خاد مزار 1360

تجربــۀ خــاد  :لومــړی خائــن کــه نابغــۀ ســرگینی را بــا بالشــت خفــک کــرده بــود اینــک

در ششــم جــدی بوســیلۀ اربابــان خود،شــوربایی از ُرمــان گــروه محکومیــن 1خورانــده مــی
شــود.ببرک ،ایــن بــی شــرمترین شــاه شــجاع زمانه،ســوار بــر لولــه هــای تانــک شــوروی

بــرای حفــر پولیگــون هــای بــزرگ بــه حجلــۀ ارگ پائیــن مــی گردد.هنــوز خــون هــای
ریختــه شــده بوســیلۀ اگســا و کام خشــک نشــده انــد کــه ماشــین خــاد بــه حرکــت مــی
افتــد ...خاد،زنــدان هــا را از نالــۀ گــرم زندانیــان پــر مــی ســازد.هر لحظــه ،چرخــۀ شــکنجه
را بــا خــون هموطنــان ســرخ مــی ســازد.هر شــب جمجمــۀ صــد هــا زندانــی را ســوراخ مــی
کنــد،از ذخیــرۀ پلچرخــی تــا گــودال هــای گمنــام و پولیگــون ،کانــال هــای خــون مــی کشــد.
خاد،شــوک آور تریــن نامــی اســت کــه کارنامــه هــای ســیاه و خونینــش در اوراق پایــداری در
شــکنج بــه بیــان آمــده اند.دســتگاه خــاد کــه پســان هــا بــه واد ارتقــا داده شــد ،ماشــین کالن و
خونینــی اســت کــه کارنامــه هایــش،روی شــکنجه گــران ضبــط احــواالت را ســفید مــی ســازد.
داکتــر حبیــب ایــن زنــدان دیــدۀ اگســا و کام،در  16جــدی  1358از پلچرخــی رهــا مــی
گــردد و امــا بــزودی بــار دگــر در میــزان ســال  1359بوســیلۀ خادیســت هــا دســتگیر و بــر
تختــۀ ســویتیزم چارمیــخ مــی گردد.خاد،ادامــۀ اگســا و کام اســت.تجارب خونیــن گذشــته ،ذره
ذره در خــاد جــذب مــی شــوند.داکتر نجیــب ایــن ســفاک بیرحم،خــاد را بــه مرکــز کشــتار
مــردم افغانســتان تبدیــل مــی کند.ایــن ســه دســتگاه،در یگانــه جایــی کــه باهــم وجــه تشــابه
پیــدا مــی کننــد در همیــن دســتگیری ،شــکنجه و اعــدام است.نویســندۀ پایــداری در شــکنج
بــه خواننــده ایــن حقیقــت را بیــان مــی کنــد کــه بعــد از فاجعــۀ شــش جــدی چگونــه زنــدان
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هــای کشــور دوبــاره پُــر از نالــه هــای بیگناهــان مــی شــوند.درین کتــاب ،محتــوای اتــاق هــای

اســتنطاق و تراکــم تیربــاران بــه ســاده تریــن شــکل افشــا مــی گردد...خلقــی و پرچمــی کــه

در اگســا و کام و خــاد بــه بیــان مــی آیند،جامعــه را از بهتریــن فرزنــدان بــا هــوش و خــاق
خالــی کردند.اوضــاع کنونی،نتیجــۀ همــان خالئــی ســت کــه دســتگاه هــای شــکنجه و کشــتار

خلقــی و پرچمی،بــا اِعمــال خشــونت هــای ســازمانیافتۀ حزبــی و دولتــی ایجــاد کــرده انــد.

پایــداری در شــکنج  :کتـ ِ
ـاب فشــرده و اما،غــم انگیــز و لرزاننــده اســت.با زبــان تجربــی و ســاده
،عمیــق تریــن رنــج هــا و شــوک آورتریــن فجایــع را بیــان میدارد.جــادان و زندانیــان بــا نــام
هــا و صفــات واقعــی شــان یــاد مــی شــوند.به نظــر مــن اهمیــت بنیادیــن ایــن کتــاب دریــن
اســت کــه تجربــۀ ســه دســتگاه آشویتســی 2بوســیلۀ یــک زندانــی روایــت مــی شــود .روایاتــی
کــه از تجربــۀ منحصــر بــه فــرد فــوران میزننــد.
الهه  /هالند
جون 2015

 . 1شوربای گروه محکومین
گــروه محکومیــن نــام ُرمــان کوتــاه و فشــرده ای اســت کــه بوســیلۀ کافــکا نوشــته شــده اســت .ایــن رمــان
بــر محــور اعدامــی و ماشــین اعــدام میچرخد.جــاد یــک ماشــین کالســیک بــرای اعــدام کــردن اختــراع کــرده
اســت .زمانــی کــه اعدامــی بــر تخــت ماشــین قــرار داده مــی شــود و اولیــن ســوزن هــا بــر اندامــش پائیــن مــی
آیند،بــرای اعدامــی در حیــن مــردن شــوربای مخصــوص نیــز خورانــده مــی شــود.
 . 2آشویتس Auschwitz
کــوره هــای گاز و آدمســوزی هیتلــر کــه در پولنــد ســاخته شــده بود.ســه اردوگاه مشــهور :آشــویتس 1
آشــویتس  2آشــویتس  3دریــن اردوگاه هــا زندانیــان را بوســیلۀ گاز اعــدام مــی کردنــد .ســه آشــویتس وطنــی :
اگســا،کام و خــاد.
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فصل اول

والیت بغالن ـ ماه های اول کودتا

چگونگی بار اول گرفتاری من به شرح زیر است:

بــه تاریــخ  7ســرطان  1357هجــری شمســی؛ قریــب شــام در معاینــه خانــه خویــش مصروف
معاینــه ی مریضــان بــودم کــه ســر و کلــه ی معــاون منشــی کمیتــه ی والیتــی بغــان (خلیــل
“مــوج”) بــا ســه نفــر حزبــی دیگــر پیــدا شــد ،مــن نســبت گرفتــاری بــا مریضــان نتوانســتم
بــه آن هــا توجــه نمایــم .در ختــم کار راهــی خانــه بــودم ،تاریکــی شــب جــاده را ســیاه
مــی نمــود .هنــوز از دفتــر کارم خیلــی دور نشــده بــودم کــه ناگهــان در مقابلــم موتــر مامــور
پولیــس ایســتاد .تعجــب کــردم ،باهــم از گذشــته هــا آشــنائی داشــتیم .بــه مــن نزدیــک شــد و
بــا تأثــر و گلــوی گرفتــه گفــت“ :داکتــر صاحــب! چنــد بــد بخــت حزبــی؛ راپــور تــان را بــه
مقــام والیــت داده اســت و مــرا مؤظــف نمــوده انــد تــا شــما را بــه ماموریــت پولیــس ببــرم”.
تــا جائــی کــه معلــوم مــی شــد مامــور مذکــور هنــوز بــه حــزب خلــق نــه پیوســته بــود .مامــور
پولیــس بــاز هــم بــه صحبــت خــود ادامــه داده و گفــت“ :داکتــر صاحــب بــاور کنیــد کــه چنــد
حزبــی خــدا ناشــناس شــما را بــه دام انداختــه اســت .چــه کنــم کــه وقــت حســاس اســت
و از دســت بــرادر تــان چیــزی ســاخته نیســت .در آن طــرف جــاده ،چهــار حزبــی مخبــر در
طــول جــاده مــا را تعقیــب مــی نماینــد ورنــه شــما را موقــع مــی دادم تــا فــرار نمائیــد ”.مدتــی
نگذشــت کــه بــه دفتــر پولیــس رســیدیم .در آنجــا چشــمم بــه چهــار حزبــی خــورد؛ یکــی
از آنهــا بــه مــن گفــت“ :بازهــم علیــه رهبــر توانــا و آمــوزگار کبیــر مــا رفیــق تــره کــی اتهــام
میزنــی؟” ســپس میراجــان مســتوفی (کفیــل والیــت) کــه غــرض تهدیــد و زندانــی نمودنــم
بــه آنجــا آمــده بــود؛ رو بــه مــن کــرده و گفــت“ :چــرا بــه رهبــر خلــق و تیوریســن شــرق
رفیــق تــره کــی توهیــن نمــوده ای؟” او ماننــد میرغضبــی بــا نگاهــی کیــن توزانــه بــه ســراپایم
نظــر انداخــت و بــه مامــور پولیــس دســتور داد تــا بــه مرکــز والیــت تحــت الحفــظ ســوق
داده شــوم .درســت بــه یــادم اســت؛ ســاعت  10شــب بــود کــه مــرا بــه مرکــز قوماندانــی
والیــت انتقــال دادنــد .آنجــا بــا همصنفــی دوران کودکــی ام آقــای “غ .م ”.روبــرو شــدم .او
منصــب ســرماموریت پولیــس را در آنجــا بــه عهــده داشــت و همچنــان نوکریــوال شــب و
مؤظــف مــن بــود .از لطــف و محبتــی کــه نســبت بــه مــن کــرد دانســتم پیونــدی بــه حــزب
خلــق نــدارد .بعــد از ایــن کــه چگونگــی حادثــه را دریافــت؛ برایــم چــای و غــذا تهیــه نمــود
و تمــام شــب را بــا مــن ازگذشــته و حــال قصــه نمــوده گفــت“ :داکتــر! مملکــت و حکومــت
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بدســت همیــن نامــردان و بچــه هــای بــی تربیــت خلقــی افتــاده اســت کــه نمــی دانــم بــا ایــن
طــرز رفتــار چگونــه مــی تواننــد کشــور را اداره نماینــد؟” او تــا حــد ممکــن بــه مــن کمــک
اخالقــی و انســانی نمــود و بــرای آنکــه در دســتگاه رژیــم کودتــا نمانــم تدابیــری ســنجید
و بــه ایــن منظــور از رفتنــم جهــت تحقیــق نــزد هیئــت حزبــی جلوگیــری نمــوده و فــردای
آن شــب ســاعت  9بجــه خــودش مــرا شــخص ًا نــزد قومانــدان امنیــه ی آن والیــت کــه غیــر

حزبــی بــود همراهــی نمــود و چنیــن گفــت“ :قومانــدان صاحــب! حزبــی هــای لعنتــی بــرای
داکتــر مــا توطئــه چیــده انــد .لــذا توجــه شــخص شــما را در زمینــه خواهانــم ”.قومانــدان نیــز
بــا مــن روش مناســب نمــود و از گرفتــاری ام بــه مســئولین اگســای بغــان اطالعــی نــداد.
عالوت ـ ًا برایــم توصیــه نمــود تــا در صــورت امــکان بــا اقــارب حزبــی هــا (اگرمعرفتــی بــا
آنهــا دارم) در تمــاس شــده و بــرای رهایــی هرچــه زودتــر خــود چــاره ای بیابــم .بــه کمــک
“غ .م ”.ســرمامور پولیــس آن والیــت مؤفــق شــدم بــه فامیلــم اطــاع بدهــم تــا بــرای رهایــی
ام تدبیــری بســنجند.
عــده ای از اهالــی بغــان صنعتــی در آن زمــان تحــت تــداوی مــن قــرار داشــتند؛ از آنجملــه
یکــی هــم مــادر معــاون منشــی کمیتــه ی والیتــی بــود کــه بالنتیجــه باعــث رهایــی ام گردیــد
و مــن بــدون تحقیــق و رســمی ســازی موضــوع در ظــرف چنــد روز رهــا گردیــدم.
جهــت کســب معلومــات بعــد از رهایــی بــه مالقــات یکــی از ســران حــزب (خلیــل مــوج)

کــه از حادثــه کامـ ً
ا آگاهــی داشــت رفتــم و پرســیدم کــه جــرم مــن و علــت زندانــی شــدنم
چــه بــوده اســت؟ او گفــت“ :جــرم تــو عــدم اعتنــأ و بــی احترامــی در برابــر مــا حزبــی هــا
بــوده اســت و همچنــان غــرور و بــی تفاوتــی ات درمقابــل مــا؛ لــذا خواســتیم بــا چنیــن عملی
تــرا تخویــف نمائیــم”.
چنــد مــاه دیگــر را نیــز بــا خــوف ،دلهــره و احتیــاط بــه وظیفــه ی خــود ادامــه دادم .امــا
متأســفانه کینــه تــوزی ،دســایس و پیگــرد حزبــی هــا ناگزیــرم کــرد تــا ســاحه ی کارم را
تغییــر بدهــم و ازآنجــا بــا ترتیــب کــردن یــک درخواســتی بــه کمــک دوســتانم بــه والیــت
بلــخ تبدیــل شــدم.
* * * * *
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فصل دوم

والیت بلخ ،زندان مزارشریف
دوره ی تره کی سال 1358

هنــوز یــک مــاه از کارم در ایــن والیــت ســپری نشــده بــود کــه بــار دیگــر خلقــی هــای لعنتــی
بــه ســراغم آمدنــد .روز چهاردهــم ســرطان ســال 1358خورشــیدی ســاعت چهــار عصــر
داخــل معاینــه خانــه مــی شــدم کــه در امتــداد پلــه هــا تکنشــن البراتــوار بــه مــن گفــت:
“نصیــر احمــد پوپلیــار شــما را بــه ســوی موتــر جیــپ روســی میطلبــد ”.مــن بکــس طبابتــم را
در اطــاق معاینــه گذاشــتم و طبــق معمــول مریضــان انتظــار مــرا داشــتند .از آپارتمــان پائیــن
شــدم تــا ببینــم از مــن چــی مــی خواهــد؟ نزدیــک موتــر رفتــم بــه مــن اشــاره کــرد بداخــل
جیــپ بنشــینم .ســیت عقــب جیــپ توســط چهــار حزبــی مســلح اشــغال شــده بــود ،بــا فشــار
خــود را جــا نمــودم .همــه خنــده هــای اســتهزأ آمیــزی بــه مــن کردنــد .جیــپ چــاالن شــد
و بــدون کــدام حرفــی مــرا بــه ناحیــه ی حزبــی انتقــال دادنــد .در دفتــر مذکــور حزبــی هــا
یکــی بــه ســوی دیگــر خاموشــانه ولــی مملــو از ایمــا و اشــاره مــی نگریســتند و از اطاقــی
بــه اطــاق دیگــر رفــت و آمــد مــی کردنــد .لحظاتــی گذشــت و دو بــاره مــرا بــه همــان موتــر
جیــپ نشــاندند امــا دیگــر از آمــر صحــت عامــه نشــانی نبــود .گمــان کــردم کــه وظیفــه
اش در گرفتــاری مــن تمــام شــده بــود .راننــده ی جدیــدی وظیفــه ی انتقــال مــرا بــه عهــده
داشــت .زمــان زیــادی ســپری نشــده بــود کــه در بــزرگ ورودی محبــس بــاز شــد و مــا در
آنجــا داخــل شــدیم.
مــرا تســلیم زندانبــان محبــس نمودنــد .حیــن تــرک زنــدان دو بــاره بــه مــن خندیدنــد و
ضمــن تمســخر گفتنــد“ :چنــد روزی اینجــا مهمــان ماهســتی!” بعــدا ً مدیــر محبــس را کنــار

بــرده و بــا او سرگوشــی نمــوده چیزهائــی گفتنــد و رفتنــد .حــاال دیگــر مــن در چنــگ مدیــر
محبــس؛ ایــن جــاد و قاتــل مــردم شــهر مــزار افتــاده بــودم .اســمش امیــر محمــد؛ اصـ ً
ا از

والیــت قنــدوز و از خلقــی هــای ســر ســپرده بــود .در بــد رفتــاری و آدمکشــی نظیــر او را در
شــهر مــزار تــا آن زمــان کســی ندیــده بــود .او شــخص بــی دانــش ،بــی ادب ،عقــده دار و بــی
پروا معرفی شده بود.
بــا صــدای ســنگین و خشــماگین از مــن پرســید“ :نامــت چیســت؟” گفتــم :داکتــر حبیــب اهلل
انصــاری .دو بــاره بــا عصبانیــت بســویم نــگاه کــرده و گفــت“ :داکترهــم هســتی؟” و بعــد
غرغــر کنــان بــا خــود مــی گفــت“ :خــوب شــد کــه بــه چنگــم افتــادی .میدانــم بــا تــو چــه
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معاملــه کنــم!”
بــه حاضــر بــاش خــود امــر نمــود تالشــی ام نماینــد .شــخص مؤظــف ســراپایم را دســت
کشــید ،بــه جیــب هایــم دســت انداخــت ،پولــی را کــه داشــتم شــخص مدیــر محبــس گرفــت
و بکــس جیبــی ام را خالــی مســترد نمــود .بــوت هــا و جــراب هایــم را از پاهایــم کشــیدند،
همــه را دیدنــد ولــی چیــزی عایــد شــان نگردیــد .بعــدا ً بــا کمپــل پشــمی آلــوده بــه خــاک در

همــان موســم گــرم تابســتان تمــام بدنــم را پیچانیــده و بــه توقیفــگاه بردنــد .در پیــچ و خــم
راه بــار هــا افتــادم و چــون آدم نابینائــی پیــش پایــی میخــوردم و بــاز بلنــد مــی شــدم .عســکر
مؤظــف دســتم را گرفتــه بــود و کشــان کشــان بــه طــرف داخــل توقیفــگاه حرکتــم میــداد تــا
ســرانجام بــه ســلول تجریــدی تعییــن شــده پرتــاب شــدم.
ســلول؛ خالــی از همــه چیــز بــود ،بــدون فــرش و کوچکتریــن وســیله ی حیاتــی ،روی خــاک
پرتــاب شــدم ،در آنــرا محکــم بســتند و رفتنــد .دو شــبانه روز انــدرون اتــاق در بســته و
تاریــک بــا حــرارت  47درجــه ی ســانتیگراد ،تشــنه ،گرســنه ،فقــط بــا پیراهــن و پتلونــی کــه
در بــر داشــتم روی خــاک حجــره ی زنــدان ،کفــش هایــم را زیــر ســرم گذاشــته دراز کشــیدم.
در تمــام ایــن مــدت بــا خــود بــه انســان هائــی کــه در اینچنیــن حجــره هــای تنــگ و تاریــک
روز هــا ،هفتــه هــا و شــاید مــاه هــا را در انتظــار سرنوشــت نــا معلومــی ســپری نمــوده بودنــد،
مــی اندیشــیدم .یــک بــاره چشــمم بــه گوشــه ی دیــوار ســلول افتــاد کــه زندانــی قبــل از مــن
بیــت زیــر را روی آن دیــوار حــک کــرده بــود:
درد و رنج زندگی را جز تحمل چاره چیست این شکنج رنج را مردانه می باید کشید
ایــن بیــت را بــار هــا بــا خــود تکــرار مــی کــردم و بــه سرنوشــت هــزار هــا انســان مظلــوم
کشــور خویــش غــرق اندیشــه مــی شــدم .بعــد از ســپری شــدن  48ســاعت یــک کمپــل کهنــه
ی پشــمین ،چــرک و پــر از شــپش برایــم آوردنــد تــا فــرش و بســتری بــرای خــود بســازم.
بعــد از ســه شــبانه روز یــک قــرص نــان خشــک بــه ســختی و ســنگینی ســرب و ترشــی
تیــزاب کــه معلــوم نبــود از چــه تهیــه شــده؛ بــه عنوانــن اســتحقاق غــذای  24ســاعت برایــم،
فرســتاده شــد کــه بــا وجــود گرســنگی زیــاد بــه مشــکل توانســتم قســمت کوچــک نــان را
صــرف کنــم و متباقــی را شــبهنگام زیــر ســرم مــی گذاشــتم تــا آن را دو بــاره از نــزدم نبرنــد.
هــوای زنــدان خیلــی خفقــان آور بــود؛  48درجــه ی ســانتی گــراد! حــرارت و نبــودن
کوچکتریــن منفــذی کــه هــوا در آن جریــان پیــدا کنــد.
شــب و روز صــدای پــای پهــره داران را مــی شــنیدم ،گاه بــه گاه صداهــای (خیرخیــرت!)
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شــان از گوشــه و کنــار و فاصلــه هــای دور و نزدیــک بــه گــوش مــی رســید .نیمــه شــب

هــا صــدای پــای رفــت و آمــد زندانیــان جدیــد ،نالــه و ُضجــه کشــیدن هــای زندانیانــی کــه
از شــکنجه گاه هــا بازگشــت مــی نمودنــد ،کشــیدن اجســاد زندانیانــی کــه بعــد شــکنجه در
داخــل زنــدان بــدرود حیــات میگفتنــد ،گرمــی زیــاد هــوا ،ســختی زمیــن ،نبــودن لبــاس و
موجودیــت حشــرات (شــپش ،کیــک ،خســک ،مادرکیــک هــا) ،خــواب را از چشــمان همــه
زندانیــان ربــوده و بــر آنــان حــرام ســاخته بــود.
اگــر بــرای یکــی از زندانیــان ضرورتــی پیــش مــی آمــد؛ عقــب در ایســتاده و ســاعت هــا
بــه در مــی کوبیــد .از کســی خبــری نبــود کــه او را کمــک کنــد .بعضــی اوقــات از تزئیــد
حجــم ادرار ،مثانــه بــه کفیــدن نزدیــک مــی شــد تــا پهــره داری گــذرش مــی افتــاد و خبــری
مــی گرفــت بــا آن هــم بــا صــد گونــه پیشــانی ترشــی ،قــال و مقــال و لــت و کــوب؛ کمپــل
پشــمی کهنــه ،چرکیــن و پــر از خــاک را هــم روی ســر زندانــی مــی پیچانیدنــد تــا حینیکــه
وی را بــرای رفــع ضــرورت مــی برنــد؛ زندانیــان دیگــر را دیــده نتوانــد .اگــر کمپــل زندانــی
در ایــن هنــگام دور مــی شــد؛ بــا لــت و کــوب جانانــه ای زندانــی را ســر جایــش بــر مــی
گردانیدنــد .از آب نوشــیدنی در زنــدان اثــری نبــود ،چــه رســد بــه اینکــه آب بــرای شســتن
ســر و رو وجــود داشــته باشــد!!
شــب هــا بعــد ازســاعت یــک تعــدادی از زندانیــان را بــه کشــتارگاه هــا و عــده ای را بــرای
شــکنجه میبردنــد .درســت بعــد از نیمــه شــب؛ بــه پشــت دروازه هــا مــی کوبیدنــد ،نــام
زندانیانــی را کــه بایــد بــا خــود ببرنــد ،مــی خواندنــد و هــر زندانــی باشــنیدن نــام خــود از
اتــاق بیــرون میشــد و معلــوم نبــود بــه چــه ســر نوشــتی مبتالیــش مــی ســازند .یــا زخمــی
و پــاره پــاره بازگشــتش مــی دادنــد و یــا اعدامــش مــی کردنــد .آنانــی کــه ضعیــف بــوده،
تــاب و تــوان شــکنجه را نداشــتند ،در همــان لحظــات اول تلــف شــده و بــه رحمــت الهــی
مــی پیوســتند.
مجروحــان و مریضــان کــه گاهــی درخواســت داکتــر ،دوا ،پانســمان و مرهــم مــی نمودنــد؛
پاســخی بــه جــز ســکوت ســرد و دشــنام نمــی گرفتنــد .مــن کــه وظیفــه ام طبابــت بــود؛ بــا
شــنیدن و دیــدن ایــن صحنــه هــا روانــم خُ ــرد و آزرده مــی گردیــد ،اســتخوان هایــم گویــی
از درد مــی شکســت .اگــر بــه کســی کمکــی مــی کــردم ،بــا لــت و کــوب مواجــه مــی شــدم.
تنهــا کاری کــه مــن کــرده مــی توانســتم ،بــه حــال آن هــا مــی گریســتم ،چــرت و ســودا بــر

مــن مســتولی میشــد و از عبــور ُکنــد زمــان کــه از شــب تــا روز مــی گذشــت ،حســاب دقیقــی
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نداشــتم.
بــرای همــه زندانیــان سیاســی ای کــه در کوتــه قفلــی هــا؛ یــک ،دو ،ســه ،چهــار و یــا
پنــج نفــری دربنــد بودنــد احوالــی از فامیــل هــای شــان نمــی رســید و نــه زندانــی اجــازه
داشــت کــه بــه خانــواده هــای خــود پیغــام یــا نامــه ای بفرســتند .دیــدار و مالقــات اقــارب و
وابســتگان مجــاز نبــود و لبــاس ،پــول و غــذا را اجــازه نداشــتیم از طــرف خانــواده هایمــان
تســلیم شــویم .همچنــان مــا از حــال فرزنــد ،پــدر ،مــادر ،خواهــر ،بــرادر ،همســر و اقــارب
خویــش خبــری نداشــتیم ،خانــواده هــا از زندگــی و یــا مــرگ مــا آگاهــی نداشــتند؛ بالمقابــل
مــا هــم از ایشــان بیخبــر بودیــم.
در زنــدان سیاســی از رادیــو ،تلویزیــون ،اخبــار ،روزنامــه ،مجلــه ،ســپورت ومعاینــات صحــی
اصــ ً
ا اثــری نبــود .مــا همــه فقــط بــرای شــکنجه ،ارعــاب ،رنــج بــردن ،شــاق خــوردن،
شــاک برقــی دیــدن ،دشــنام شــنیدن ،توهیــن و باالخــره اعــدام شــدن در چنــگ و حصــار
خلقــی هــای خــون آشــام دقایــق و روزهــای پُــر وسواســی را پشــت ســر مــی گذاشــتیم.

بعضـ ًا در حیــن رفتــن بــه بیــت الخــأ مخفیانــه؛ دور از نظــر نگهبانــان یــگان زندانــی را دیــده

احــوال پرســی کوتاهــی مــی نمودیــم .جــه اگــر زندانبانــان و خلقــی هــا پــی مــی بردنــد کــه
مــا همدیگــر را مالقــات نمــوده و یــا از در و دیــوار و یــا دروازه بــا هــم دیــده ایــم ،پوســت
از بــدن مــا جــدا مــی کردنــد و دیــدار و مالقــات را بــر مــا زهــر هالهــل مــی گردانیدنــد.
افــراد پولیــس داخــل محبــس همــه ی شــان در حــزب خلــق ثبــت نــام ننمــوده بودنــد ،فقــط
آنانــی کــه غیــر حزبــی بودنــد تــا حــد امــکان و تــوان بــا زندانیــان سیاســی؛ پنهانــی همــکاری
مــی نمودنــد .گــر چــه بعضــی از آنــان بخاطــر همــکاری بــا زندانیــان؛ شــکنجه و کوتــه قفلــی
نصیــب شــان میشــد .بــه گونــه ی مثــال امیرمحمــد محافــظ محبــس ،باشــنده ی مزارشــریف
بخاطــر تمــاس بــا زندانــی سیاســی زیــر شــکنجه فریــاد مــی کشــید ،چیــغ مــی زد و چندیــن
هفتــه کوتــه قفلــی را گذرانیــد .بــا وجــود آن همــه عــذاب بــاز هــم بــه زندانیــان کمــک مــی
کــرد .افــراد پولیــس داخــل محبــس؛ بــرای فامیــل زندانیــان پیغــام مــی بردنــد و در عــوض

بــرای زندانیــان سیاســی احــوال آنــان را مــی آوردنــد .امــا بعضـ ًا لبــاس زندانــی را از خانــواده
هــای شــان گرفتــه زیرلبــاس هــای پوشــیدگی خــود را بــه زندانیــان میرســانیدند .درقطــار
افــراد امنیــه محمــد صــادق دلگــی مشــر محبــس ،باشــنده ی والیــت قنــدوز غیرحزبــی بــود.
او بــا مــن مهربانــی هــای زیــادی کــرده اســت .زمانــی کــه از شــدت گرمــای تابســتان بــه
چشــم دردی ،آفــت جلــدی و خــارش عمومــی بــدن مبتــأ گردیــدم ،موضــوع را بــه اطــاع
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مدیــر رســانید ولــی مدیــر توجهــی نکــرد .در یکــی از روز هــا کــه ســرطبیب پولیــس غــرض
معاینــه ی صحــی زندانیــان جنایــی آمــده بــود ،دلگیمشــر مذکــور درمــورد مریضــی مــن بــه
ســرطبیب احــوال داد .داکتــر م .ق .م .کــه غیــر حزبــی و همصنفــی مــن بــود ،تصمیــم گرفــت
غــرض دیدنــم بیایــد ولــی مدیرمحبــس او را مانــع شــد ،او ناگزیــر توســط دلگیمشــر برایم دوا
فرســتاد .محمــد صــادق برایــم آب ســرد مــی آورد ،از پــول شــخصی خــود میــوه و ماســت می
خریــد (بــدون آنکــه از قبــل بــا مــن آشــنایی داشــته بــوده باشــد) و بعــد از گذشــت یــک مــاه
یکجــوره لبــاس پــاک را طــور پنهانــی از خانــه برایــم آورد.
اگــر ایــن رابطــه ی مــا کشــف میشــد ،کار دلگیمشــر ســاخته بــود .او حتــی بخاطــر مریضـیام،
بــه آنعــده از محافظینــی کــه اعتمــاد داشــت ســفارش کــرده بــود تــا در بــردن مــن بــه بیــرون

بــرای رفــع ضــرورت ُکنــدی نکننــد و در صــورت ضــرورت آب نوشــیدنی در اختیــارم
بگذارنــد .مــن علــت داد و فریــاد هــای زندانیــان را از دلگیمشــر مــی پرســیدم ،او انــواع
شــکنجه و اعــدام اشــخاص را برایــم توضیــح مــی نمــود.
روزی در خــال صحبــت از احــوال و سرنوشــت ســه پســر کاکایــم؛ انجنیــر نظــر محمــد
و دو بــرادر نــو جوانــش محمــد انــور و محمــد اکبــر کارمنــدان کــود و بــرق مــزار شــریف
پرســیدم کــه بــه تاریــخ اول حمــل ســال  1358در شــهر مــزار زندانــی گردیــده بودنــد .او آنهــا
را شــناخت کــه از طــرف خلقــی هــای وحشــی دســتگیر و زیــر لــت و کــوب وحشــیانه و
شــاک برقــی قرارگرفتــه بودنــد .آن هــا مردانــه مقاومــت نمــوده بــه دعــوت خائنانــه ی خلقــی
هــا جــواب رد داده بودنــد و تــا آخــر حیــات از حــق ،عدالــت ،انســانیت و قدســیت مــادر
میهــن بــا غــرور زائدالوصفــی دفــاع نمــوده بودنــد .خلقــی هــا ســه مــاه تمــام آن قهرمانــان
را بیرحمانــه اذیــت کــرده بودنــد و در پایــان مــاه جــوزای ســال  1358ســاعت  3بجــه شــب
آن هــا را بــا تعــداد دیگــری از هموطنــان مــا از محبــس بیــرون بــرده در دشــت حیرتــان بــه
جوخــه ی آتــش کالشــینکوف بســتند.
مــن بــا شــنیدن آن خبــر اندوهگیــن تــکان خــوردم ،جانــم داغ شــد ،بغــض گلویــم را گرفــت،
بــر تجــاوز و آدم کشــی خلقــی هــا و بــاداران روســی شــان نفریــن فرســتادم؛ روح آن شــهدا را
شــاد خواســته ،جایــگاه بلنــدی را در بهشــت بریــن برایشــان از خداونــد تمنــا نمــودم و بــرای
بازمانــدگان آن رفتــگان دلیــر؛ شــکیبایی و صبــر آرزو بــردم .قطــرات اشــک روی زمیــن را تــر
کــرد .صــادق آن دلگیمشــر مهربــان بامــن یکجــا گریــه کــرد .مــا هــر دو گریــه کردیــم . . . .
صــادق از شــرح آن حادثــه پشــیمان بــود و گفــت“ :اگــر از ابتــدأ مــی فهمیــدم کــه آن شــهدا
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بــه شــما نزدیکــی و قرابــت داشــتند ،هرگــز آنــرا برایــت نمــی گفتــم ”.او عــاوه نمــود کــه:
“خداونــد بــزرگ دیرگیــر ،ولــی ســخت گیــر اســت .مطمئــن بــاش انتقــام آن هــا را از ایــن
بــی دیــن هــا و قاتــان مــی گیــرد”.
جاودانــه بــاد نــام شــان و پرفــروغ بــاد راه و رســم شــان!در زنــدان از حمــام و ســلمان و
وســایل اصــاح ریــش و بــروت و مــوی ســر خبــری نبــود .همــه زندانیــان سیاســی از نظــر
قیافــه و چهــره شــبیه هــم بــه نظــر مــی آمدنــد؛ جنگلــی و یــا مغــاره نشــین!
ریــش و بروتــم ازبــس باعــث آزار و اذیتــم بــود میخواســتم بــا ناخــن هــای دراز و دنــدان
هــای بــرس ندیــده ی خــود تــار تــارش کنــم .روزی مصــروف کنــدن بــروت هایــم بــودم؛
حیــن ایــن عمــل ،یکــی از پهــره دار هــای غیرحزبــی مــرا دیــد ،بــا دلســوزی بــه مــن گفــت:
“داکتــر صاحــب! شــما را خانــواده ی تــان بــه اینحــال و روز نبینــد ”.مــن در جوابــش گفتــم،
چــه کنــم؟ حــاال کــه بــر ســر مــا ایــن روز را آورده انــد ،چــاره چیســت؟ او بــه مــن وعــده
داد در ایــن مــورد کمکــم کنــد ،بــه شــرط آن کــه مســئولین زنــدان خبــر نشــوند .چنــد لحظــه
بعــد آن محافــظ ناخنگیــر و آئینــه ی جیبــی خــود را برایــم آورد .بــا آن هــم بــه مشــکل مؤفــق
بــه قطــع ریــش و بــروت خویــش شــدم.
درجــه ی حــرارت داخــل ســلول زنــدان در روز هــای گــرم تابســتان ترکســتان آنچنــان

شــدید بــود کــه همــه روزه بــار هــا فشــارخونم ســقوط مــی کــرد و عالوتـ ًا مــدت چهــل روز
ابتــأ بــه آفــت جلــدی مــرا چــون ماهــی در آتــش ســوزان بریــان مــی نمــود .گاهــی هــم بــه
علــت همیــن ســوزندگی بــه بیــت الخــأ مــی رفتــم کــه باوجــود بــوی متعفــن آن حــد اقــل
در هــوای آزاد قــرار گیــرم ،لــذا همــان بــو را ترجیــح میــدادم.
اگــر چــه خــودم نمــی دانســتم و کســان دیگــر هــم نمــی دانســتند کــه بــه چــه ُجــرم و گناهــی
زندانــی هســتم! ولــی بــا آن هــم مــدت هــا گذشــت ولــی از تحقیــق خبــری نبــود.

روز هــا بــه بیــرون بــه فاصلــه هــای دور گــوش فــرا میــدادم ،صــدا هــای باریــک اطفــال بــه
گوشــم مــی رســید .بــه یــاد دو طفــل کوچــک و بیگنــاه هــژده ماهــه و نــه ماهــه ی خــودم مــی
افتــادم .از تأثــر و ناراحتــی ســرم بــه درد مــی آمــد ،بــی تــاب و ناقــرار میشــدم ،در بیقــراری
حیــران بــودم بــا کــی درد دل کنــم و ســوزش ســینه ام را برطــرف ســازم .بلــی! چنیــن بــوده
اســت سرنوشــت همــه طفــان بــی گنــاه وطــن مــا کــه یتیــم مانــده انــد.
بلــی! مــن و صــد هــا انســان زندانــی دیگــر هماننــد مــا؛ بیقــرار ،حیــران ،بــی کــس و بــی
نــوا در چهــار دیوارتنــگ ســلول هــای زنــدان چشــم دوختــه و یکــی بعــد دیگــری ایــن شــاه
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بیــت را کــه در دیــوار ســلولم بــه یــادگار گذاشــته شــده بــود ،تکــرار مــی کردیــم و رنــج مــی
بردیــم:
درد و رنج زندگی را جز تحمل چاره نیست

این شکنج ننگ را مردانه می باید کشید

هــر وقتــی چشــمم بــه ایــن شــعر مــی افتــاد؛ بــه تحمــل بیــش از تصــور مــی رســیدم ،آرامــش
وجــودم را فــرا مــی گرفــت ،بــه روح آن مــرد خــدا کــه از سرنوشــتش آگاه نبــودم ،هــزاران
درود مــی فرســتادم.
از مــواد غذایــی زنــدان کــه دیگــر نپرســید .همانگونــه کــه در صفحــات قبلــی از آن تذکــری

بــه عمــل آوردم؛ بعــد  48ســاعت ُقرصــی نــان خشــک ،تــرش و مملــو از خــس و خاشــاک
بــه مــن دادنــد و بعــد از آن اســم مــن نیــز شــامل لیســت قــره وانــه شــده بــود .نــا گفتــه نمانــد
کــه بعــد از آن گوشــت ،برنــج ،میــوه و تــرکاری نیــز مــی دادنــد کــه خداونــد هرگزچنیــن
گوشــت و برنــج و میــوه راخــوراک تــان نکنــد .گوشــت ناپــاک ،خــام و بونــاک کــه معلــوم
نبــود ازکــدام حیــوان اســت و مــرده یــا حــال شــده! برنــج هــم کــه معمــوالً بــا مــاش ناپــاک
تــوأم بــوده و ســنگ ریــزه هــای آن زیــر دنــدان؛ مــو بــه جــان آدم راســت مــی نمــود .میــوه

هــا و ســبزی هــای خــام آن هــم کــه ناشســته و اکثــرا ً بــا پــاروی انســانی تــوأم بــوده باعــث
امــراض گوناگــون میشــد .چنانچــه اســحال و پیچــش همیشــگی ناشــی از همیــن سیســتم
غذایــی؛ زندانیــان را آزار و اذیــت مــی نمــود.
مــاه مبــارک رمضــان بــود؛ غــذای افطــاری زندانیــان ســاعت  4عصــر توزیــع مــی گردیــد .در
حالیکــه وقــت افطــار ســاعت  7و  30دقیقــه ی شــام بــود .غــذای پــس شــبی (ســحر) هــم
ســاعت  10شــب داده میشــد .خلقــی هــا بخاطــر روزه گرفتــن زندانیــان سیاســی عصبانــی
شــده بــد و بیــراه مــی گفتنــد و بــه معتقــدات مــردم توهیــن مــی کردنــد .آنــان بــا اســتهزأ مــی
گفتنــد“ :کهنــه فکــر هــای مرتجــع و خیــال پرســت هــای ترســو به دیــن اســام چســپیدهاند”.
خلقــی هــا مــی گفتنــد :زندانیــان سیاســی ســزاوار هــر گونــه شــکنجه و مــرگ انــد“ .بایــد آن
هــا شــکنجه شــوند ،الچــک و زوالنــه شــوند ،محاکمــات تاریخــی! و اعــدام انقالبــی! گردنــد”.
امــا از آنجائــی کــه مــردم و خلقیهــا ازهــم فاصلــه داشــتند ،ضــرب و شــتم ،ارعــاب و اعــدام
نمــی توانســت بــه ایمــان و اراده ی خلــل ناپذیــر آنــان خدشــه ای وارد نمایــد و زیــر لــب
از عمــق دل مــی گفتیــم“ :خــدا ،وطــن ،آزادی” نــه بــه کمونیســم شــما بــاور داریــم و نــه
چــون شــما وطــن فروشــیم! “ننــگ ابــدی بــر شــما اســت و افتخــار جاودانــی نصیــب مــا
مــی باشــد”.
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مقاومــت همــه زندانیــان سیاســی در محبــس مــزار تــا جائــی کــه مــن دیــده و شــنیده ام؛ قابــل
ســتایش اســت ،چــه حتــی یکبارهــم شــنیده نشــده کــه فــان شــخص زیــر فشــار و شــکنجه
تســلیم شــده باشــد .زندانیــان سیاســی شــاک برقــی را ترجیــح داده و مــرگ را پذیــرا شــده
انــد و تســلیم دشــمن نگشــته انــد.
مثــال هــای زیــادی از اینگونــه اشــخاص وجــود دارد .در زمــره ی زندانیــان سیاســی کــه مــن
بــه چشــم ســر در آن زنــدان دیــدم؛ محبوســی از اثــر دنــده ی برقــی ،لــت و کــوب و بیــدار
خوابــی؛ آخریــن نفــس هــا را مــی کشــید .محافظیــن او را روی خیمه(ترپــال) خوابانیــده
بودنــد و مــی گفتند؛چــرا بیجهــت بیــش از ایــن تکلیــف و آزار را بــر خویشــتن روا مــی داری؟
هنــوز وقــت داری اقــرار کــن ،اعتــراف نمــا ،دیگــر همکارانــت را قلمــداد کــن ،مــا خلقــی هــا
باتــو کاری نداریــم ،رهایــت مــی کنیــم ،بــه چوکــی قبلــی ات مقــررت مــی داریــم .آن زندانــی
بــی دفــاع و مجــروح ،نیــم بســمل؛ بــه اشــاره ی ســر عالمــت نفــی میــداد و خــود را بــرای
جــان دادن آمــاده ســاخته بــود.
بعــد از آن حادثــه از صــادق پرســیدم کــه او کــی بــود؟ چــه نــام داشــت” و از کجــا بــود؟
صــادق گفــت“ :محمــد حســن جگــرن ،پیلــوت هوایــی قــوای  18دهــدادی مــزار شــریف،
اص ـ ً
ا از والیــت ننگرهــار بــود کــه بعــد از شــکنجه ی زیــاد و مقاومــت بــی نظیــر آگاهانــه
جــام شــهادت ســر کشــید و بــه جمــع شــهدای راســتین مــردم مــا پیوســت .روحــش شــاد،
نامــش گرامــی و راهــش مســتدام بــاد!
از صــادق (دلگیمشــر) نــام و نشــان زندانیانــی را کــه قبــل از مــا توســط خلقــی هــا معــدوم
شــده انــد ،پرســیدم .او از علمــا و دانشــمندان دینــی اهــل تشــیع؛ ســید بحــر العلــوم (معــروف
بــه آغــای بحــر) ،شــیخ قربــان ،شــیخ ســلطان ،ســید حســن ســنا و ســناتور محمــد ابراهیــم
ارزگانــی یــاد نمــود کــه طــی ســال هــای  1357ـ  1358در زنــدان مــزار شــهید شــده انــد.
از روحانیــون و علمــای اهــل ســنت مــردم مــزار شــریف نیــز از شــیخ ثمــر جــان خلیفــه
صاحــب ده دراز ،عبدالرئــوف خــان بلخــی بــا اعضــای فامیلــش یــاد آوری کــرد کــه زیــر
شــاک برقــی در آنجــا جــان ســپرده وبــه حیــات شــان خاتمــه داده شــد .وی ایــن جمــات را
بــا چشــمان اشــک آلــود بیــان نمــود.
محمــود جــان و نعیــم جــان نیــز کــه مامــا و پســر مامــای مــادر (نویســنده) بودنــد هــر دو
بــدون محاکمــه اعــدام گردیــده انــد .در ســال هــای  1358یــک تعــداد از شــاگردان مدرســه
ی اســدیه بــا ســنین بســیار کــم محبــوس و اعــدام گردیدنــد .گنــاه ایــن پســران مظلــوم آن
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بــود کــه در مدرســه ی دینــی درس مــی خواندنــد ،وطندوســت و مســلمان بــوده انــد ،بــا
خلقــی هــا همــکاری نکــرده و در ننــگ وطنفروشــی ســهمی نداشــته انــد .واضحتــر ایــن کــه
نتنهــا افــراد سیاســی و سیاســتمداران حرفــه یــی! بلکــه همــه اقشــار ملــت افغانســتان مخالــف
آشــکار دولــت بودنــد .دلگیمشــر؛ از محمــد صدیــق خزانــه دار کــود و بــرق زیــاد توصیــف
کــرد کــه موصــوف برعــاوه ی مریضــی قلبــی کــه داشــت تحــت شــکنجه ی برقــی زیــاد
مقاومــت از خــود نشــان داده و پــس از مدتــی رنــج و الــم در همــان ســال در زنــدان جــان
داد .روحــش شــاد بــاد!
خلقــی هــا رویــه ی زشــت را بــرای زندانیــان سیاســی جائــز دانســته ولی برعکــس بــا زندانیان
جنایــی رفتــار و پیــش آمــد خوبــی داشــتند .چنانچــه بــرای زندانیــان جنایــی امتیازاتــی قایــل
بودنــد؛ بــرای آنهــا رادیــو ،آالت موســیقی ،حمــام ،پــول ســینما ،ســر کلــی و پایــوازی میســر
بــود ،لبــاس هــای شــان همیشــه در بیــرون شســته و پــاک و تمیــز گردیــده و در اختیــار شــان
گذاشــته میشــد ،عالوتـ ًا هفتــه ی یکبــار خــارج محبــس نیــز میرفتنــد.

خلقــی هــا بــرای جــذب افــراد بــه حــزب خــود؛ اگــر ممکــن مــی بــود حتــی از زندانیــان
جنایــی هــم روگــردان نبودنــد .حزبــی هــا بــا تطمیــع افــراد مــی خواســتند نیروئــی بــرای خود
دســت و پــا کننــد ،حتــی اگــر جنایتــکار هــم مــی بــود؛ زیــرا خــود نیــز جنایتــکار بودنــد.
ولــی حزبــی هــا چنــان بــی اعتبــار شــده بودنــد کــه هیــچ کــس حاضــر نبــود بــه هــرزه
ســرایی آنهــا گــوش دهــد .لــذا بــرای زندانیــان جنایــی “میتنــگ” حزبــی دایــر نمــوده ،بــه
ایــراد الطائــات “خلقــی” و افــکار کمونیســتی پرداختــه و از ایشــان توقــع داشــتند کــه
بــه عضویــت حــزب خلــق درآینــد تــا دولــت مترقــی! و بشــر خــواه! را تقویــت بخشــند و
بدانگونــه خلــق هــای افغانســتان و جهــان را زیــر هدایــت تــره کــی از بدبختــی و فقــر نجــات
دهنــد .در حالــی کــه زنــدان زمــان تــره کــی ـ امیــن؛ همــه ی خلــق افغانســتان را بــا انــواع
شــکنجه هــا در بطــن خویــش فــرو بــرده بــود.
مــن بیســت و یــک شــب و روز کوتــه قفلــی را در زنــدان مــزار بــا آنهمــه خصوصیاتــش
کــه قب ـ ً
ا تذکــر دادم پشــت ســر گذاشــتم .ســاعت  11بجــه شــب دلگیمشــر بــا نــا راحتــی

خاطــر داخــل اطاقــم شــده و برایــم گفــت“ :داکترصاحــب! شــما را حزبــی هــا بــرای تحقیــق
خواســته انــد .حــواس تــان جمــع باشــد،هوش کنیــد کــه فریــب آن خائنیــن را نخوریــد .اگــر
لــت و کــوب و شــاک برقــی بــه شــما بدهنــد؛ مقاومــت کنیــد کــه ســود شماســت ور نــه . .
 . .دلگیمشــر طبــق معمــول زنــدان؛ ســر و روی و تمــام بدنــم را بــا کمپــل پیچانیــد ،از دســتم
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گرفــت و بیرونــم نمــود .مــن نمــی دانســتم مــرا کجــا مــی بــرد .بعــد ازچنــد لحظــه ای کــه
مــرا داخــل اتاقــی ســاخت؛ گفــت“ :آوردم صاحــب!”
ســپس صــدای آمرانــه ای بلنــد شــد“ :بیــاورش داخــل و چشــم هایــش را بــاز کــن! همیــن
کــه کمپــل از رویــم دور گردیــد چشــمانم بــر روی کثیــف همــان مدیــر لعنتــی بــاز شــد کــه
روز اول او را در محبــس دیــده بــودم.
از مدیــر باالتــر دو حزبــی دیگــر بــاالی چوکــی نشســته بودنــد کــه مــن آن جــادان را
نمــی شــناختم .هــر دو تفنگچــه هائــی در کمــر بســته بودنــد .یکــی از آن دیــو هــا کــه
مؤظــف عــذاب آدمیــزاد بــود؛ عینــک دودی بــه چشــم و دانــگ چوبــی در دســت داشــت،
بــا عصبانیــت بــه مــن گفــت « :هــی ،داکتــر مغــرور! از فعالیــت هــای خــود و رفقــای ضــد
انقالبــت کــه در مــزار علیــه دولــت خلقــی صــورت مــی گیــرد ،بــرای مــا توضیــح بــده و
همکارانــت را معرفــی نمــا .بخصــوص شــبنامه هائــی کــه در مــزار پخــش گردیــده اســت؛
نویســنده و توزیــع کننــدگان آن را بــا شــهرت و اســم شــان نــام ببــر!
بــا مشــت محکــم بــر میــز کوبیــد و دســت دیگــر را بــه تفنگچــه بــرد و اخطــار داد“ :زود!
زود! مکــث اجــازه نیســت ،بگــو؟ بگــو؟ ورنــه ایــن دانــگ چــوب و ماشــین بــرق آمــاده اســت
کــه حــرف حســابی از تــو بگیــرد”.
حزبــی دوم ماشــین بــرق را نزدیکــم نمــوده بــه مدیــر اشــاره کــرد ،مدیــر از بــس کــه در بســتن
ســیم هــا عجلــه داشــت بــدون کوچکتریــن تأخیــر ،دســت و پایــم را بــا ســیم هــا بســت و رو
بــه ســوی حزبــی هــا نمــوده گفــت :رئیــس صاحــب! دســتور تــان عملــی اســت.
مــن در حــرکات رزیالنــه و حیوانــی آن ســه سادیســت پســت مبهــوت بــودم .نمــی دانســتم

بــرای آن هــا چــه جوابــی بدهــم و چگونــه از خــود دفــاع کنــم .مجبــورا ً بــه آن غــول هــا
گفتــم :شــما از مــن چــه مــی خواهیــد؟ اتهــام شــما بــر مــن نمــی چســپد .مــن طبیبــم؛ بــا
مریــض ســر و کار دارم .مــن از شــبنامه و روزنامــه ی ضــد انقــاب خبــری نــدارم .چگونــه
مــی توانــم برایتــان توضیــح بدهــم؟
هــر گاه در مــورد کــدام ســندی داریــد ارائــه کنیــد تــا آنــگاه بــه رد و یــا تأییــد آن ابــراز نظــر
نمایــم .درغیــر آن صــورت ایــن جــان مــن و آنهــم چــوب و بــرق شــما؛هرچه میخواهیــد و
در برابــر دیگــران انجــام داده ایــد بــر مــن نیــز اجــرأ کنیــد .درپایــان گفتــارم حزبــی عینکــی
کــه ریاســت تحقیــق را برعهــده داشــت بــه مدیــر امرکــرد بــرق را جریــان بدهــد .دفعتـ ًا چنــد

تــکان خــوردم .بدنــم داغ شــد و زبانــم خشــک گردیــد ،بعــد نفهمیــدم .همیــن کــه بــه هــوش
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آمــدم حزبــی عینکــی صــدا زد« :فع ـ ً
ا بســش اســت! دلگیمشــر! ای جنابــه در کوتــه قلفــی
ببــر!”
حینــی کــه اطــاق را تــرک مــی نمــودم ضربــت دانــگ چوبــی بــر شــانه ام اصابــت کــرد کــه
از طــرف حزبــی دومــی ســهم مــن گردیــد و او اضافــه نمــود :دفعــه ی دیگرخــوب جانــت را
چــرب کــرده اینجــا بیایــی کــه باهــم معلــوم کنیــم!
بیســت شــب و روز دیگــر را نیــز درهمــان ســلول تنهــا گذرانیــدم .شــب  16اســد ســال 1358
ســاعت  3بجــه تعــداد نــا معلومــی از زندانیــان سیاســی مــزار را از اتــاق هــای زنــدان بیــرون
کشــیدند .فــردای آن روز مــن از صــادق پرســیدم آن زندانیــان را دیشــب کجــا بردنــد و بــا
آنهــا چــه معاملــه کردنــد؟ او ســرش را تــکان داد و زیــر لــب چــق چــق نمــوده گفــت :داکتــر
صاحــب! نپــرس .مــن بــه ایشــان گفتــم چــرا؟ آخــر بایــد از سرنوشــت زندانیــان همزنجیــر
خــود باخبــر شــوم .او برایــم گفــت“ :حزبــی هــای قاتــل بــه تعــداد 32زندانــی را دیشــب بــه
طــرف دشــت حیرتــان بردنــد و همــه را بــه جوخــه ی اعــدام ســپردند.
محمــد صــادق دلگیمشــر تنهــا و یگانــه منبــع خــوب و قابــل اعتمــاد بــرای یــک عــده از
زندانــی هــا بــود کــه مــن هــم بیشــترین معلومــات مؤثــق داخــل زنــدان را بوســیله ی او
بدســت آورده مــی توانســتم .بــر خــاف شــخص دیگــری بــه نــام غــام ســخی هراتــی یکــی
از عناصــر وابســته بــه حــزب بــود؛ فــردی نامطلــوب کــه بــه داشــتن ارتباطــات نــا مشــروع
و جنســی بــا مدیــر محبــس معــروف بــوده بــا زندانیــان نیــز رفتــار وحشــیانه ای داشــت .او
دیوانــه وار در پــی بهانــه ای بــود تــا زندانــی را بیمــورد لــت و کــوب کنــد و کمبــودات خــود
را بدینوســیله بــا غضــب روی دیگــران بریــزد .مثـ ً
ا اگــر دروازه ی اتاقــی جهــت گرفتــن هــوا

کمــی بازمــی شــد ،داخــل آن اتــاق شــده بــر ســر و کلــه ی زندانــی پریــده و چــون ســگ
دیوانــه چنــگ و دنــدان مــی انداخــت و ماننــد مرکــب لگــد مــی پرانــد ودشــنام هــای رکیکــی
اســتعمال مــی نمــود .اگــر مــی شــنید کــه زندانــی ای تقاضــای آب دارد ،فــورا ً بــه فحــش دادن

مــی پرداخــت و صدهــا ناســزا نثــار زندانــی بدبخــت مــی نمــود .همیشــه تــاش داشــت کــه
زندانــی هــا را حیــن دیــدار ویــا سرگوشــی ببینــد و آنــگاه چاقــوی آن حرامــزاده دســته مــی
یافــت و زندانــی از بالئــی کــه او بــر ســرش مــی آورد ،بــه آســانی رهــا نمــی شــد.
بــاری او در اتــاق مــن داخــل شــد؛ دیــد مــن دو کمپــل بــا خــود دارم .از مــن پرســید« :تــرا
کــی ایــن قــدر معتبــر ســاخته اســت؟ و تــو کــدام آســمان هســتی کــه از دیگــران متفــاوت
هســتی؟ در جوابــش گفتــم :مــن کــه از کســی تقاضــای کمپــل اضافــی نکــرده ام؛ تــو بــی
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جهــت برمــن عصبانــی شــده ای .بــدون تأمــل چنــد مشــت و لگــد بــه مــن حوالــه کــرد و
چنــد کلمــه ی پُرطعــن و لعــن گفتــه ،کمپــل را از زیرپایــم گرفتــه بیــرون انداخــت و رفــت.

شــب ســه شــنبه  18اســد ســال  58بعــد از نیمــه شــب صــدای پهــره دار هــا و مؤظفیــن زنــدان

بلنــد شــد .تــراق تــراق ،بــوت هــا بهــم خوردنــد و مســئولین زنــدان وحشــیانه داد مــی زدنــد:
ُفالنــی از کوتــه ات بیــرون شــو! پشــت هــر در ایــن حــرف را تکــرار مــی کردنــد و مــی

گفتنــد کــه رهــا مــی گردیــد .مــن بــا آن آواز هــا ،رفــت و آمــد هــا و خبــر رهایــی ،ســر تــا
پــا هــوش و گــوش شــدم و در تحیــر فــرو رفتــم کــه چــه خبــر شــده اســت؟ بــا خــود گفتــم؛
دو شــب قبــل  32زندانــی هموطنــم را اعــدام نمودنــد و حــاال ایــن خبــر! مگــر دسیســه ای در
کار اســت کــه نیمــه شــب رهایــی مــا را اعــان مــی کننــد؟ تعجــب کــردم و گفتــم :نــه ،نــه،
هرگــز! شــاید مــا را هــم بــه سرنوشــت دیگــران مبتــا ســازند .دچارمخمســه شــدم .لحظــه
ای نگذشــت کــه اســم خــودم را شــنیدم .مدیــر محبــس صــدا زد :تــو هــم رهــا مــی شــوی!
نتــرس! ُچــرت نزنیــد ،زود بیــرون بیائیــد!

در آنوقــت کلمــه ام را خوانــدم و باردیگــر بــه دیــوار زنــدان نــگاه کــردم و آن بیــت را باخــود
زمزمــه نمــودم کــه مــی گفــت:
درد و رنج زندگی را جز تحمل چاره چیست؟

این شکنج ننگ را مردانه می باید کشید

بــرای اولیــن بــار صحــن زنــدان را بــدون چــادر و روپــوش میدیــدم .ازکمپــل خبــری نبــود.
مــن وچنــد زندانــی دیگــر را از دروازه ی توقیــف گاه بیــرون بردنــد؛ بــه جهــت اداره ی
محبــس ،درون اداره ،اطــراف مــا را افــراد مســلح گرفتــه بودنــد .چنــد صاحــب منصــب ،مدیــر
محبــس و چنــد حزبــی جــاد و شــکم گنــده؛ خــود را پیــش انداختــه بــه ســوی مــا تنــد تنــد
نــگاه مــی کردنــد .مــا از همــه چیــز بــی خبــر و منتظــر سرنوشــت ،بــر جــای خــود خامــوش و
بیحرکــت ایســتاده و یکــی بــه دیگــری نظرمــی انداختیــم کــه صــدای رئیــس کمیتــه ی والیتــی
مــزار بلنــد شــد .او از مدیرمحبــس خواســت تــا مکتــوب هــا را بیــاورد ونــام هــا را بخوانــد.
او طبــق نقشــه ی قبلــی دســت بــه کار شــد و هــر یــک را بــه نــام صــدا زده و دســت هــای
مــا را بــا ریســمان از عقــب محکــم مــی بســت و مکتوبــی بــرای صاحــب منصبــی میــداد و
از دفتــر مــا را بیــرون مــی نمودنــد؛  . . . . ، 3 ، 2 ، 1الــی 14تکمیــل شــد .یــک یــک پشــت
ســرهم اتــاق را تــرک مــی گفتیــم و داخــل صحــن محبــس مــی شــدیم .در صحــن زنــدان دو
موتــر(واز) روســی آمــاده ی حرکــت بــود .بــا دســت هــای بســته ،بــا  14فــرد مســلح و چنــد
صاحــب منصــب بــه داخــل موتــر انداختــه شــدیم .رئیــس کمیتــه ی والیتــی بــه دریــوران امــر
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حرکــت داد .موتــر هــا غرغــر کنــان در تاریکــی شــب از محوطــه ی داخــل زنــدان بــه خــارج
روان شــدند .موترهــا مــا را بــه نقطــه ی نامعلومــی انتقــال میــداد .مــا هموطنــان اســیر پنجــه ی
بیــداد و ســتم دســتگاه جهنمــی نمــی دانســتیم چــه آینــده ی ناگــواری مــا را بســوی خویــش
میخوانــد .مــا باهمدیگــر شناســایی قبلــی نداشــتیم؛ چــه هــر 14تــن از یــک شــهر و یــک
صنــف اجتماعــی نبودیــم .همــه خامــوش؛در دریائــی از ســودا فــرو رفتــه ،مســیرحرکت موتــر
هــا را تعقیــب مــی کردیــم .هــر کــدام نــزد خــود حدســی مــی زدیــم و گمــان مــی بردیــم کــه
مــا را بــه دشــت حیرتــان بــرده تیربــاران مــی کننــد یــا در آمــو دریــا طعمــه ی ماهیــان مــی
گردیــم ،یــا در دشــت هــای مــزار و خلــم زنــده بــه گــور شــده ویــا در میــدان هوایــی ســوار
طیــاره ای گردانیــده از فضــا بــر زمیــن پرتــاب مــان مــی کننــد .ایــن حــدس هــای مــا توهــم
و تخیــل نبودنــد کــه مــا در ذهــن خــود ترســیم مــی نمودیــم بلکــه ایــن اعمــال بــه وســیله ی
آنهــا بــر هموطنــان دیگــر مــا بــار هــا اعمــال شــده و مــا از همــه آگاه بودیــم.
هنگامــی کــه هــر دو موتــر حامــل مــا از امتــداد ســرک مــزار ـ خلــم از دوراهــی میــدان هوایی
عبــور نمــود ،یــک امــکان در ذهــن همــه ی مــا زایــل گردیــد و آن پرتــاب ازطیــاره بــود .بعــد
از آن تــا رســیدن بــه دوراهــی بنــدر حیرتــان نگــران بودیــم کــه شــاید موترهــای حامــل مــا
تغییــر مســیر دهنــد وشــاید یکــی از امکانــات دیگــر اعــدام بــر مــا عملــی گــردد .هنگامــی کــه
از آن محــل هــم رد شــدیم ،آن وقــت پــوره بــاور نمودیــم کــه مــا را بــه کابــل مــی برنــد تــا
در آنجــا خلقــی هــا در بــاره ی مــا تصمیــم گرفتــه ،فرمــان صــادر کننــد.
پهلــوی مــن شــخصی نشســته بــود کــه عمــرش بیــش از هفتــاد ســال معلــوم میشــد .مــوی
ســر و ریشــش خیلــی هــا رســیده ،چهــره ی زعفرانــی ،قــدش خمیــده ،بیمــار گونــه و در
حــال دعــا و گریــه ،دلــم بــه حالــش ســوخت .گفتــم« :بابــا ملنــگ چــرا گریــه مــی کنیــد؟
آنچــه مقــدر باشــد همــان مــی شــود .بهتــر اســت گریــه را بگذاریــد.
اگــر از مــا  14تــن؛ شــخصی زنــده بمانــد بــرای هموطنــان و اقــارب مــا قصــه ی رشــادت
مــا را بــه افتخــار بازگــو مــی کننــد و خواهــد گفتنــد کــه آن مــردان خــدا مــرگ و شــهادت
را باجبیــن بــاز اســتقبال کــرده و رفتنــد و بــه دشــمن تســلیم نشــدند ،تــرس در نهــاد شــان
راه نداشــت .آن مــرد ریــش ســفید بــا آواز حزیــن و درد آلــود گفــت“ :داکتــر صاحــب! مــرا
بجــا نیــاورده ایــد .مــن در پاســخش گفتــم :بلــی همیــن طــور اســت! او گفــت :مــن بابــا
ملنــگ نیســتم .مــن حاجــی عثمــان رئیــس اتــاق تجــارت مــزار بــوده و از دوســتان پــدر تــان
مــی باشــم .بــه راســتی تــا آن لحظــه کــه وی خــودش را معرفــی نمــود مــن تصــور هــم نمــی
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کــردم کــه ایشــان باشــند .معــذرت خواســتم و احــوال شــان را پرســیدم .چــه لــت و کــوب و
شــکنجه هــای گوناگــون بــر هیئــت قــواره اش خیلــی تغییــر وارد آورده بــود .ضمــن صحبــت
گفــت :مــن بــرای کشــته شــدن خــود گریــه نمــی کنــم چــه عمــر مــن بــه هرحــال بــه آخــر
رســیده اســت .مــن بــه خاطــر شــما جوانــان وطــن کــه تــا حــال از دنیــا چیــزی ندیــده ایــد.
گریــه مــی کنــم کــه بعــد ازمــرگ مــا را تکفیــن و تدفیــن نمــی کننــد و اجــازه نمیدهنــد کــه
صــاه جنــازه بــر مــا خوانــده شــود .بــرای آن گریــه مــی کنــم کــه جســد مــا را بعــد مــرگ
بــرای خانــواده هــای مــا نمــی ســپارند تــا حــد اقــل بــه مــرگ مــا گریــه ای کننــد و بــا خاطــر
آســوده بــه زندگــی ادامــه دهنــد.
مــن بهــر تســلی خاطــرش از او خواهــش کــردم کــه گریــه را تمــام نمایــد و از چگونگــی
گرفتــاری و روز هــای زنــدان مــزار صحبــت نمایــد کــه او را بــه آن وضــع رســانیده اســت .او
در لحظــات نخســت نمیخواســت از ســابقه ی گرفتــاری و چگونگــی رویــه ای کــه ازطــرف
حزبــی هــای مــزار بــا او انجــام شــده اســت بــه مــن چیــزی بگویــد ولــی اصــرار مــن او را
وادار بــه صحبــت نمــود و چنیــن آغــاز کردنــد:
داکترجــان! مــن نمــی خواهــم در دقایــق آخــر زندگــی؛ شــما را بــا قصــه هائــی از خــود
ناراحــت و جگرخــون بســازم امــا مــرا کــه مجبــور مــی نمائیــد پــس گــوش کنیــد تــا از ابتــدأ
تــا کنــون بــرای تــان درد دل کنــم .پیــش از آن کــه او شــرح حــال خــود را شــروع نمایــد،
دریافتــم کــه درد و خــواب بردگــی شــانه و بــازو هایــش از اثــر بســتن ریســمان لحظــه بــه
لحظــه رو بــه تزایــد مــی رود لــذا از محافــظ مؤظــف خواهــش نمــودم تــا بنــد دســت حاجــی
رئیــس را کــه یــک شــخص درد رســیده و ریــش ســفید اســت قــدری ُسســت نمایــد ،محافــظ

کــه شــخص مســلمانی بــود ،خواهشــم را پذیرفــت .حاجــی رئیــس کــه مؤقت ـ ًا ازشــدت درد
ناحیــه ی شــانه فــارغ شــد ،بــرای محافــظ و مــن دعــای خیــر نمــود و چنیــن شــروع کــرد :در
مــاه حمــل ســال  58چنــد تــا حزبــی خبیــث مــرا از خانــه دســتگیر کــرده بــه زور کالشــنکوف
بــه فرقــه ی  18دهــدادی بردنــد .حزبــی هــا از مــن پرســیدند چــرا بــه اخــوان الشــیاطین
(مجاهدیــن) کمــک نمــوده پــول ،آرد و روغــن بــه آن هــا توزیــع نمــوده ای؟ مــن گفتــم :چــه
ثبــوت داریــد؟

آن هــا درعــوض گفتنــد :نــزد ُفــان چوپــان در دشــت شــادیان مقــداری آرد ،روغــن و پــول
یافتیــم .مــن بــرای خلقــی هــا توضیــح دادم کــه آن چوپــان موصــوف رمــه ی گوســفندان مــرا
در دشــت مــی چرانــد و از ایــن کــه چوپــان از شــهر فاصلــه دارد؛ مقــداری آرد ،روغــن و یــک
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انــدازه پــول برایــش طــور ذخیــره فرســتاده ام تــا در صــورت ضــرورت بــرای گوســفندان و
خــودش بــه مصــرف برســاند .ایــن عمــل مگــر جــرم و گناهســت .خلقــی هــا از توضیــح مــن
خــوش شــان نیامــد و در عــوض مــرا بــا قنــداق تفنــگ کوبیــده و بــی هوشــم نمودنــد.
وقتــی کــه بــه هــوش آمــدم؛ دیــدم تمــام بدنــم مجــروح ،خــون آلــود و کاالیــم پــاره پــاره
اســت .چنــد شــب و روز دیگــر در فرقــه ی دهــدادی مــرا در حالــی کــه پیهــم اذیــت مــی
نمودنــد ،تحــت نظــارت گرفتنــد و بعــد دو بــاره مــرا غــرض تحقیــق طلبیدنــد .در دور دوم
تحقیــق؛ بــه مــن شــاک برقــی زیــادی دادنــد .روز هــای دیگــر در خــال ســوال و جــواب بــا
ســنگ بــه دنــدان هایــم ضرباتــی وارد آوردنــد کــه در اثــر آن ضربــه هــا چنــد دندانــم را آن
ســنگدالن شکســتند کــه شــما همیــن حــاال آن هــا را مــی بینیــد.
در دفعــات بعــدی مــو هــای ســر و ریشــم را بــا ناخــن هــای ســگ ماننــد خــود کندنــد و بــه
آن هــم بســنده و قانــع نشــده روزهــای دیگــر؛ در اثنــای شــکنجه مــرا بــا پنجــه هــای دیــو
آســای خــود خفــه کردنــد و بــی حیایــی را تــا حــدی پیــش بردنــد کــه یــک روز هــر دو
خصیــه ام را تحــت فشــار قــرار داده و بــا دســت هــای خویــش تــاب دادنــد کــه تــا همیــن
لحظــه از درد ناحیــه ی خصیــه بــه تکلیــف مــی باشــم.
براســتی ضربــه هــا وعالیــم خــون گــره کردگــی کنــده شــدن مــوی ســر و ریــش درنواحــی
مختلــف بــدن حاجــی رئیــس مظلــوم بــه مشــاهده میرســید .او در حالیکــه بــه مــن مــی
گفــت“ :از شــما چــه پنهــان نمایــم؛ خــود داکتــر و اهــل رازهســتید .مــن فقــط بــه شــما درد
دل مــی نمایــم .چنــد وقــت پیــش بــاور کنیــد درطــرح ادرار و مــواد فاضلــه ام خــون همــراه
بــود .تمــام بدنــم کوفتــه کوفتــه و تکــه تکــه اســت .بــه خــدا از زندگــی بــه ســیر آمــده ام.
شــما برایــم دعــا کنیــد کــه راحــت شــوم .بــه خــدا داکترصاحــب! ســخت مریــض و ناتــوان
هســتم .دیگــر تــاب و تــوان از مــن رفتــه اســت ،مــن دیگــر آن حاجــی عثمــان رئیــس نیســتم.
شــما داکترصاحــب براســتی حــق داریــد کــه مــرا بابــا ملنــگ صــدا کنیــد .ازشــما فقــط یــک
خواهــش دارم کــه وقــت مردنــم مــرا کمــک کنیــد و آیاتــی از قــرآن شــریف بــر جســدم
بخوانیــد .بخــدا قســم داکتــر صاحــب بــرای مــردن راضــی و آمــاده ام ،بخاطــر آن کــه دیگــر
تحمــل هیــچ گونــه شــکنجه ای را نــدارم .مــرا بــی انــدازه شــکنجه و اذیــت نمــوده انــد .مــن
بــه نمایندگــی از تمــام خانــواده ی خــود شــکنجه شــده ام .خداونــد دســت ظالمــان خلقــی
را از ســر بقیــه اعضــای خانــواده ام و تمــام مــردم کشــور عزیزمــا کوتــاه نمایــد .داکترجــان!
ازحــال فامیــل خــود خبــری نــدارم کــه خلقــی هــای بــی وجــدان و بــی حیــا بــا آنهــا در
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بیــرون از زنــدان چــه رفتــار نمــوده انــد؟ امــکان دارد دارایــی و اشــیای انتیــک خانــه ام را
چــور و چپــاول نمــوده باشــند .بلــی!  . . .بلــی!  . . .داکتــر صاحــب! از آن خــدا ناشناســان

بــدور نیســت .حتم ـ ًا چــور کــرده انــد .چــور ”. . .

مــن بــا تأثرعمیــق بــرای بیانــات درد انگیــز حاجــی رئیــس ســرا پــا گــوش بــودم و نزدیــک
بــود فریــاد بزنــم  . . . .آخ!
در ایــن اثنــأ درایــور موتــر را توقــف داد .ماشــین موتــر داغ آمــده و جوشــیدن گرفــت .بیــرون
را دیــدم کــه شــب پایــان یافتــه و بــه روز رســیده اســت .رو بــه آســمان نمــوده و گفتــم:
پــروردگارا! ایــن شــب ظلمانــی را بــرای همــه مــردم افغانســتان بــه پایــان برســان! کــه دیگــر
تحمــل رنــج و عــذاب از مــا گرفتــه شــده اســت.
بعــد از ایــن کــه ماشــین موتــر از جوشــیدن بــاز ایســتاد و حــرارت طبیعــی خــود را گرفــت؛
دریــور پــا روی “اکســلتر” گذاشــت و بــه مســیر شــاهراه مــزار ـ کابــل بــه ســفر ادامــه داد .در
طــول راه مــا هفــت نفــر راکبیــن موتــر دوم بعــد از گذشــت یــک شــبانه روز در ســفری بــد
فرجــام ،نــام و نشــان هــم دیگــر را پرســیدیم و اگــر چــه در عالــم انــدوه ولــی بــا روح آزاده
و ایمــان اســتوار ،خاطــرات آن لحظــات را بــه حافظــه مــی ســپردیم تــا در صــورت امــکان
نجــات همــه ی آن چشــمدید هــا و واقعــات تلــخ بــا همســفران قهرمــان یــک جــا مدفــون
نگــردد .در طــول راه دریافتــم کــه هــم زنجیــران مــا هــر یــک بــا نــام هــا و شــهرت هــای
زیــر انــد:
 1ـ میر جمعه جگرن  41ساله؛ آمر سرحدی والیت بلخ از والیت پروان.
 2ـ محمــد عثمــان جگتــورن  34ســاله؛ آمــر لوژســتیک قوماندانــی امنیــه والیــت بلــخ از
والیــت کابــل.
 3ـ فتح اهلل ساتنمن پولیس  28ساله؛ از پنجشیر.
 4ـ حاجــی محمــد عثمــان؛ رئیــس اتــاق تجــارت مــزار بــا عمــر بیــش از  70ســال از مرکــز
والیــت بلــخ.
 5ـ محمد کریم  27ساله؛ عضو څارنوالی والیت بلخ از والیت پروان.
 6ـ محمد اکبر  22ساله؛ کارگر کود و برق مزار از گذر شورتاکزار مزار شریف.
 7ـ داکتــر حبیــب اهلل انصــاری (نویســنده ی ایــن اثــر)  34ســاله؛ ســرطبیب شــفاخانه ی
نســاجی بلــخ از گــذر چغــدک مــزار شــریف.
راکبین موتر اول گرفتار دام دیو و دد های مزدور روس قرار ذیل بودند:
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 8ـ جگرن بختیار جان  33ساله؛ قوماندان عمومی امنیه والیت بلخ از والیت پکتیا.
 9ـ تورن سیف اهلل  26ساله؛ آمر دفتر قوماندانی امنیه بلخ از والیت لوگر.
10ـ احمد رشاد  38ساله؛ مامور بلدیه ولسوالی بلخ از گذر بابه قمبر مزار شریف.
11ـ محمــد انــور 37ســاله؛ جگتــورن هوایــی از والیــت قندوزکــه بــه مریضــی صــرع (میرگــی)
مبتــا بود.
12ـ اسد اهلل  20ساله؛ ساتنمن پولیس از والیت کابل.
13ـ معلم مکتب دهدادی 24 ،ساله؛ اسم او فراموشم شده است.
14ـ عضو څارنوالی والیت بلخ 25 ،ساله؛ که متأسفانه اسم او را نیز فراموش نموده ام.
همــه روانــه ی قتلــگاه و شــکنجه گاه مرکــزی تــره کــی ـ امیــن ســوی کابــل بودیــم .گفتیــم:
مــا چهــارده همســفر و هــم زنجیــر دارای یــک نیــت مقــدس؛ یعنــی بــرای کمایــی نمــودن
آزادی و بهــروزی ملــت افغــان؛ حاضــر بــه قربانــی بــوده و آمــاده بودیــم بــا آغــوش بــاز در
قعــر دریــای خــون و آتــش شــنا نمائیــم.
موتــر هــای حامــل مــا تنــد و بــه ســرعت در حرکــت بودنــد ،بــه چرخــش عــراده هــا هــر
لحظــه افــزوده میشــد .گویــی موتــر هــا هــم میخواهنــد از زیــر بــار ســنگینی ســبک دوش
شــوند؛ مــا را صدازنــان بــه قتلــگاه نزدیــک مــی کردنــد.
*****
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فصل سوم

قسمت اول ـ کابل ،زندان اگسا

بعــد از گذشــت یــک شــب و روز ،قریــب شــام ســه شــنبه  19اســد ســال  1358هــر دو موتــر
حامــل مــا داخــل محوطــه ی صــدارت کابــل شــده و مقابــل درب چوبــی ای توقــف نمــود.
قاتــان زمــان ،شــکنجه گــران خــو گرفتــه بــه آزار انســان (خلقیهــا) جلــو در اگســا ســر
رســیدند .افســر مســئول پاکــت هــا را بــه ســرکرده ی خلقــی (چشــم کبــود ،کوتــاه قــد ،شــکم
بــاد کــرده) پیــش نمــود .آن خلقــی تشــنه بــه خــون آدمیــزاد از دیــدن شــکار تــازه؛ ابــرو هــا را
بــاال انداخــت ،چیــن پیشــانی را بــاز نمــود ،هــر کــدام مــا را طبــق مکتــوب بــه داخــل زنــدان
اشــاره مــی نمــود و بــه افــراد نگهبــان دســتور مراقبــت مــی داد.
تاریکــی شــب فــرا رســید .مــا  14تــن اســیر شــمارش شــده از چنــگ گــرگ هــا (خلقــی
هــای مــزار) بــه پنجــال پلنــگ هــای گرســنه ی (اگســا) تســلیم داده شــدیم .مــا را در شیشــه
خانــه ی صــدارت جــا دادنــد .دوشــک و لحــاف مســتعمل زیرپــای مــا لمــس مــی شــد .آب
ســرد نوشــیدنی میســر ،شــوربای گوشــت بــز هــم ســهم غذایــی مــا گردیــد .مــا کــه درمیــان
زنــدان هــای کابــل و مــزار تفاوتــی دیدیــم؛ باخــود گفتیــم :چــه تغییــری! آرامــی ،بــی غمــی،
آب و هــوا و غــذای تــازه؛ گویــا آن جــا؛ در مــزار در حــق مــا ســتم روا داشــته شــده بــود.
اینجــا شــاید! عدالــت اجــرأ گــردد .فکــر مــی کردیــم در کابــل همــه افــراد تحصیــل کــرده
انــد و اگــر بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد؛ شــاید بــه زودی بعــد از غــور و بررســی رهــا
شــویم .امــا ایــن تصــورات خــوش بینانــه ی مــا ناشــی از بــی گناهــی و مظلومیــت مــان بــود؛
در حالــی کــه واقعیــت متفــاوت از تصــورات مــا بــوده! و ایــن آرامــش قبــل از توفــان؛ داشــت
بــه زودی پایــان مــی یافــت و صحنــه هــا دگرگــون مــی شــد.
بعــد از گذشــت قریــب دوســاعت اطــراف مــا را چنــد خلقــی مســتنطق و څارنــوال هــای
(دشــمن انســان) حلقــه نمودنــد .هــر یکــی؛ نــام و شــهرت مــا را مــی پرســیدند و عناوینــی
چــون :اخــوان الشــیاطین ،ضــد انقــاب ،اشــراف زاده ،کودتاچــی ،دشــمن خلــق و مخالــف
ترقــی و صلــح بــرای مــا اعطــأ مــی کردنــد .ســوال وجــواب هــا شــفاهی ولــی بــا نهایــت
عقــده و توهیــن انجــام یافــت.
وقتــا کــه خلقــی هــا مــا را بــه حــال مــا گذاشــتند و رفتنــد؛ از عقــب شیشــه ی ســالون
صــدارت میدیــدم کــه رفــت و آمــد در اتــاق هــای جداگانــه صــورت مــی گیــرد .تــراق تــراق
بــوت هــای نظامیــان بــه گــوش میرســید ،عــدهای ازخلقیهــا بــه تماشــای تلویزیــون پرداختــه
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بــا جنــگ دادن گیــاس هــای شــراب مســتی و خنــده مــی کردنــد.
در آنجــا از آنهائــی کــه درحــزب خلــق ثبــت نــام نکــرده؛ پیمــان و تعهــد وفــاداری بــه رژیــم
را امضــاء ننمــوده بودنــد ،اســتنطاق همــراه بــا شــکنجه صــورت مــی گرفــت .ســاعت 9و 30
دقیقــه ی شــب بــود؛ از آنجــا فریــاد هــای از بــرای خــدا ،نالــه هــا و ضجــه هــای زندانیــان
بــه آســمان بلنــد میشــد .رابــری ســیمدار (کیبــل) و دانــگ چــوب بــر فــرق و انــدام محبــوس
بــا بیرحمــی زیــاد وارد مــی گردیــد کــه بــا طعنــه زدن و دشــنام نیزتــوأم بــود .ســیم هــای
بــرق درانگشــتان دســت و پــا ،نرمــه ی گــوش و جاهــای حســاس بــدن چــون خصیــه هــای
زندانیــان وصــل مــی گردیــد .تعــدادی کــه زیــر جریــان بــرق گــرم و داغ میشــدند بــه شــاک
و کومــا میرفتنــد و عــده ای را کومــای عمیــق مجــال بازگشــت بــه حالــت عــادی نــداده و
بــه ســرحد مــرگ مــی کشــانید .ســاعت یــک شــب فیــر هــای تفنگچــه از داخــل اتــاق هــای
اســتنطاق زندانیــان بــه گــوش مــی رســید.
مــا زندانــی هــای مــزار هنگامــی کــه صحنــه هــای متذکــره را بــه چشــم ســر مشــاهده مــی
کردیــم و بــه گــوش مــی شــنیدیم ،غــذا و آب خــورده بــر مــا زهــر مــی گشــت .از آنچــه فــردا
و پــس فــردا شــب بــر ســر مــا مــی آمــد بــاک نداشــتیم و ازتوجــه بــه خــود دور شــده بودیــم

ولــی وضــع هموطنــان موردعــذاب؛ مــا را مــی گریســتاند .کامـ ً
ا موافــق بــه آن بودیــم تــا بــه
جــای دیــدن شــکنجه ی هموطنــان؛ خــود مــورد شــکنجه قــرار بگیریــم نــه آن کــه تماشــاچی

آن صحنــه هــای عــذاب ُکشــی و درد کشــیدن هــم زنجیــران خویــش باشــیم .مــا همگــی از
همــان ســاعت شــب خــود را بــرای شــکنجه شــدن ،غرقــه بــه خــون شــدن و رفتــن بــه کام
مــرگ آمــاده مــی ســاختیم و در روان مــا کمــی و کاســتی نمــی آمــد .مــا منتظــر چنان آزمایشــی
بودیــم کــه جبــرا ً بــر مــا تحمیــل میشــد.

بازپــرس هــا وقتــا کــه محبوســی را مالقــی میشــدند او را خائــن و وطنفــرش خطــاب کــرده
بــا چــوب و مشــت چــون گــرگ هــای گرســنه کــه صیــدی را درصحــرا بــه چنــگ آورده
باشــند؛ چنــد نفــری بــر او حملــه ور مــی شــدند .بعــد از زدن و لگــد پرانــی از زندانــی مــورد
بازپــرس مــی خواســتند؛ همکارانــش را معرفــی دارد ،فعالیــت هــای زیرزمینــی شــان را بیــان

کنــد .عالوت ـ ًا زندانــی را یاغــی مــی خواندنــد کــه روس هــا را بــرادر نشــمرده“ ،رفیــق تــره
کــی” را بــه حیــث رهبــر خلــق بــاور نکــرده اســت.
مــن در همــان شــب یکــی از هموطنــان را میدیــدم کــه زیــر شــکنجه و جریــان بــرق آن خــدا
نشــناس هــا و آن دشــمنان بشــر ،دســت و پــا میــزد و در میــان خــون وآتــش فــرو میرفــت.
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بازپُــرس هــا بــه او میگفتنــد دیگــر بــا قیــام خلــق ،مخالفــت میــورزی؟ بــه انقــاب پرولتــری

ایمــان نــداری؟ رفقــای همــکارت را معرفــی نمیــداری؟

آن هــم وطــن مصمــم؛ بــه جــز ســکوت و مقاومــت ،لــب از هــم نمــی گشــود .شــکنجه گــران
بــی وجــدان ســعی داشــتند تــا پاســخی از او بشــنوند ،امــا جــواب وی خاموشــی بــود .آن دلیــر
مــرد چــون صخــره ی کــوه بابــا و شــاه فــوالدی برجا اســتوار بــود و بــر اراده ی او خللــی وارد
نمــی آمــد .بازپُرســها پیهــم از او مــی خواســتند کــه جــواب بدهــد ولــی آن هــم وطــن بــر ســر
پیمــان خــود وفــادار بــوده رفتــگان و هموطنــان شــهیدش را یــک لحظــه فرامــوش نمــی کــرد

کــه قبــل از وی بــه میعــاد گاه رفتــه و بــه وطنفروشــان خلقــی تســلیم نشــده و هیــچ گونــه
معاملــه و سازشــی نکــرده بودنــد.
او بــرادر شــهیدش داکترغــام فــاروق آذرخــش را بــه یــاد مــی آورد کــه چنــدی پیــش توســط
جــادان خلقــی بــه درجــه ی شــهادت نایــل گردیــده بــود (روان پــاک آن شــهید بــزرگ ،شــاد
و خــرم بــاد!) بازپُــرس هــا بــه شــدت لــت و کــوب خــود و جریــان بــرق افزودنــد ،بــد و

بیــراه مــی گفتنــد و دشــنام میدادنــد .بازهــم تخویــف و تهدیــد بــه ایــن و آن کردنــد ولــی
ســودی نبخشــید .تــا آنکــه جــادان خســته شــده درآخــر برایــش چنیــن خطــاب کردنــد :ســر
ســپرده! دلــت بحــال خــودت نمــی ســوزد؟ اقــرار نمــی کنــی؟ همــکاری نمــی نمایــی؟ حــزب

خلــق را تأییــد نمــی داری؟ بــرای رهبرمــا ســر تعظیــم فــرود نمــی آری؟ رژیــم شــوروی را
صلــح دوســت و ناجــی کشــور و انســان در کــره ی ارض نمیدانــی؟ فلهــذا «ســزایت مــرگ
اســت ،مــرگ و فقــط مــرگ!» و عــاوه کردنــد« :تــا فــردا صبــح زنــده نخواهــی مانــد و از ایــن
شــب تاریــک بــه روز نخواهــی رســید و دگــر روی آفتــاب را نخواهــی دیــد ».آن مــرد خــدا،
آن جوانمــرد ،آن هموطــن آگاه و جانبــاز نمونــه ی صــدق و صفــا؛ همچنــان خامــوش بــود .
 . .ســخن نمیــزد و ســر را بــه عالمــت نفــی تــکان میــداد( .بقیــه ی سرگذشــت او را از زبــان
شــخص دیگــری در قســمت بعــدی ایــن داســتان غــم انگیــز قصــه خواهــم کــرد).
در ســاعت یــک پــس از نیمــه شــب مؤظفیــن “اگســا” مــا را بــا چنــد تــن زندانــی تــازه
گرفتارشــده قطــار نمــوده بــه داخــل حصــار دومــی صــدارت در زنجیــر نمودنــد .همینکــه
داخــل آنجــا شــدیم ،صاحــب منصــب اخموئــی را دیدیــم کــه پائیــن و بــاال میرفــت ،شــانه
هــای خــود را بــاال مــی انداخــت ،دســتور مــی داد؛ باچشــمان شــرابی چــون شــتر مســت ،بــاد
بــه گلــو مــی انداخــت و کــف دهنــش در هــوا پراگنــده میشــد .درچنــان حالــت بــه حاضــر
بــاش دفتــرش امــر نمــود تــا تالشــی مــان نمایــد .ماشــین ریــش و پــول اضافــی را ممانعــت
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نمــود ولــی از کاغــذ و قلــم چیــزی نگفــت .مــا مــزاری هــا را بــا تعــدادی ازمحبوســین کابــل

کــه جمعـ ًا  23نفــر مــی شــدیم ،در یــک اتــاق جابجــا نمــود ،زندانی هــای مابقــی را در ســلول

هــای دیگــر امــر توقیــف داد .عالوتـ ًا بــرای همگــی مــا اخطــار داد تــا علیــه رژیــم موجــوده
تبصــره ننمــوده و موضوعــات سیاســی را طــرح نــه نماینــد .از اتــاق هــا بــدون اجــازه بیــرون
نشــده و در اتــاق هــای زندانیــان دیگــر رفــت و آمــد نکننــد .بــا بیــان مقــررات زنــدان در
اخیــر اضافــه نمــود“ :شــما اینجــا چنــد روز نــزد مــا مهمــان مــی باشــید نــه زندانــی ”.بــه بــه،
چــه مهمانــی ای! و کدامیــن مهمــان هــا کــه بــا پذیرایــی میزبــان هــای (دژخیمــان خلقــی) در
شــکنجه گاه و کشــتارگاه (تــره کــی ـ امیــن) اســتقبال مــی شــوند .البتــه در مــورد ادعــای بــاال
ضــرورت بــه توضیحــات نمــی باشــد.
همــان شــب تــا صبــح بیــدار نشســتیم ،بــرای آنکــه نوبــت عــذاب و شــکنجه ی مــا فراخواهــد
رســید .فشــار پنجــه هــای مــرگ را برگلــوی خویــش احســاس مــی کردیــم .همــان شــب
مســتقیم ًا مــا را آزار ندادنــد .شــکنجه ی مــا بــرای شــب هــای دیگــر موکــول شــد ،چــه خلقــی
هــا در اذیــت دیگــر هموطنــان مــا مصــروف بودنــد.
ازجملــه ی زندانیانــی کــه غــرض تحقیــق بیــرون بــرده میشــدند؛ عــده ای مجــروح ،خــون
آلــود ،دهــن و بینــی کفیــده ،چشــم پندیــده و یــا کــور شــده ،دســت و پــا شکســته دوبــاره بــر
مــی گشــتند و تعــدادی از ایشــان بــر نمــی گشــتند و اثــری از آنهــا بــه دســت نمــی آمــد . . .
بعــد از نیمــه شــب  20اســد 1358؛ مؤظفیــن ،محبوســی را چهــار دســت و پــا گرفتــه در
اتــاق کنــار اتــاق مــا انداختنــد .نزدیکــی هــای صبــح همــان محبــوس بــی دفــاع را بــا لحــاف
پیچانیــده از اتــاق بیــرون کشــیده خــارج زنــدان بردنــد .مــا در آن شــب و در آن دقایــق گنــگ
و در ســکوتی مرگبــار نتوانســتیم بفهمیــم کــه دســتیاران جــادان ،جســد بــی جــان کدامیــن
هموطــن مظلــوم مــا را بــه دوش حمــل مــی کننــد و داغ ننــگ دیگــری را بــر جبیــن شــوم خود
مــی زننــد؟ بعــد ازچنــد روز از اتــاق پهلــوی مــا زندانــی ای را بــا مــا یکجــا ســاختند .بعــد از
آشــنایی و برقــراری اعتمــاد؛ دریافتیــم کــه آن شــخص محمــد طاهــر (عبــرت) مامــور رادیــو ـ
تلویزیــون از ولســوالی خُ لــم توســط “خلقــی هــا” بــه اتهــام فعالیــت ضــد انقالبــی محبــوس
گردیــده اســت .آن بیچــاره را همــه روزه غــرض تحقیــق و آزار در دفتــر “اگســا” مــی بردنــد؛
برعــاوه ی لــت و کــوب و شــاک برقــی ،دشــنام هــای رکیکــی نیــز بــه او میدادنــد .وقتیکــه
بــر مــی گشــت ،ســوختگی انگشــتان دســت و پایــش مالحظــه میشــد کــه بعض ـ ًا جاهــای
ســوختگی چــرک مــی نمــود .مــن زخــم هــای آن مــرد درد رســیده را پانســمان مــی نمــودم،
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طــور پنهانــی از محافظیــن غیــر حزبــی تقاضــا مــی نمــودم تــا از بــازار دوا بیاورنــد .چهــره
ی “عبــرت” بــا ناخــن خراشــیده شــده بــود ،بامشــت بــر رویــش کوبیــده بودنــد .حیــن زدن
عینــک هایــش را شکســته بودنــد کــه آن مظلــوم بــه مشــکل دیــدن دچــار شــده بــود .امــا تــا
آخــر مردانــه مقاومــت کــرد .نــه کســی را در لســت شــوم آن هــا شــامل ســاخت و نــه وعــده
ی همــکاری داد .مــن همــه روزه از حالــش باخبــر بــودم.
یــک روز ضمــن درد دل ،از او پرســیدم :شــب  20اســد نزدیــک صبــح یکــی ازهموطنــان را
نگهبانــان از اتــاق شــما بــا لحــاف پیچانیــده خــارج زنــدان بردنــد؛ در مــورد آن مــرد خــدا
چــه دیــده ای ،قصــه ُکــن .عبــرت گفــت“ :اگــر یــک روزی ازایــن زنــدان لعنتــی جــان ســالم

بیــرون بــردم ،درتاریــخ میهــن یــادگار جوانمردانــی چــون او را ثبــت مــی کنــم .عبــرت چنیــن
شــروع کــرد“ :آه! خدایــا! (مکــث ). . .
آخــر شــب بــود ،نزدیــک صبــح ،وقــت گلبانــگ محمــدی؛ هنــوز هــوا روشــن نشــده بــود
کــه مــن بخاطــر پرپــر شــدن یــک هموطــن بیگنــاه ،عاشــق میهــن ومــردم؛ رنــج جانــکاه و بــی
ســرانجامی را متحمــل شــدم .از دیــدن ایــن صحنــه در تابــه ی ســوزان چــون ماهــی پوســتم
ســوخت ،اســتخوان هایــم بــه درد آمــد و ســرم گیــج شــد.
بلــی ،داکترصاحــب! جــوان خوشــگل ،بــا قــد میانــه ،موهــای ســیاه ،لبــان نــازک وخشــکیده،
حلقــه ی عروســی در دســت داشــت .در تنــور داغ شــکنجه هــا مــی ســوخت ،لبانــش مــی
پریــد ،تــوان فریــاد کشــیدن را نداشــت .نالــش مــی کــرد و معلــوم مــی شــد کــه آخریــن
لحظــات زندگــی را پشــت ســر مــی گــذارد؛ مــی رفــت کــه آرام و آســوده شــود! و از بــرزخ
دنیــا قطــع عالقــه نمایــد و دیگــر از جــور جــادان روی زمیــن (خلقــی هــا و روس هــا) رهــا
شــود .بــا آواز غمیــن ،غیــر قابــل شــنیدن صــدا زد مــادر! آب . . .آب  . . .و بــاز تکــرار کــرد. . .
مــن (عبــرت) گیــاس آب را نزدیــک او بــردم؛ ســرش را بلنــد نمــودم ولــی او دیگــر قــادر
بــه نوشــیدن آب نبــود ،وقتــا کــه ســرش بلنــد شــده بــود بــه اطــراف نگریســت و دوبــاره
ســقوط کــرد و آرام شــد.
دیگــر صــدای نفــس هایــش بیــرون نمیــزد! و دیگــر مــادر! آب نمــی گفــت .لحظاتــی بعــد
نگهبــان زنــدان آمــد ،او را صــدا زد :غــام یحیــی!
جوابــی نشــنید ،دوبــاره تکــرار کرد:غــام یحیــی! پاســخی نشــنید .در اخیــر بــا لگــد بــر جســد
بیجــان آن شــهید ،آن رادمــرد راه حــق کوبیــد و نامــش را گرفــت ،صدائــی بلنــد نشــد .او را بــا
کمپلــش پوشــانیدند و بیــرون بردنــد .روحــش شــاد و راهــش زنــده و جاویــد بــاد!
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او ستاره بود
یک ستاره از ستارگان آسمان
لیک ای دریغ!
کاین ستاره ناگهان در آسمان غروب می کند
از غروب آن ستاره این دلم هزار پاره شد
من دل هزار پاره را؛ ستاره می کنم
در خیال خویش
بی ستارگی آسمان بی ستاره را چاره می کنم “ ”. . .
آرامــش فضــا بــا انعــکاس غمبــار وپیچیــدن رثــای فرشــتگان آســمان کــه بــرای هموطــن
شــهید مــا آواز الــوداع و الفــراق ســر میدادنــد ،درهــم شکســت .مــن در پایــان گــزارش چشــم
دیــد آقــای (عبــرت) در حالــی کــه اشــک مــی ریختــم و خانــواده ی آن شــهید را کــه مــی
شــناختم بیــاد مــی آوردم.
آری؛ آن شــهید انجینــر غــام یحیــی “آذرخــش” بــود کــه بــه عمــر  31ســالگی جــام شــهادت
را نوشــید .آن هــم وطــن بــه تنهایــی ســاغر شــهادت را ســر نکشــید بلکــه بــرادر کوچکتــرش
داکتــر غــام فــاروق “آذرخــش” نیــز بــه عمــر  28ســالگی چنــدی قبــل از او در همــان ســال
توســط خلقــی هــای نامــرد اعــدام شــده و بــه جاودانگــی پیوســت .مــن هرگاهــی کــه آن دو
بــرادر را بــه یــاد مــی آورم ،روح شــان را شــاد مــی خواهــم و یــاد شــان را زنــده و جاویــد.
از یحیــای شــهید تنهــا یــک طفــل شــش ماهــه بــه یــادگار باقیمانــد و داکتــر فــاروق هنــوز زن
و فرزنــدی نداشــت کــه جهــان فانــی را بــدرود گفــت.
در زنــدان غــذا کافــی بــود امــا شــب هنــگام وقتــی کــه همــه شــکنجه ،آزار و اذیــت هــم
وطنــان را مــی دیدیــم ،خــورده هــا زهرجــان مــا میشــد .حــال مــا بیشــتر بــه گوســفندانی
شــباهت داشــتیم کــه صبــح تــا شــام مــی چریــد و شــامگاهان زمانیکــه ســر و کلــه ی گــرگ
هــا جلــو آبخــورش نمایــان میشــد ،واهمــه اش مــی گرفــت و زهــره اش مــی کفیــد .ایــن
زندانبانــان و بازپُــرس هــا کــه ازطــرف شــب داخــل زنــدان هــا میشــدند کمتــر از آن گــرگ هــا

نبودنــد .آنــان چنــگ و دنــدان و پنجــال نشــان مــی دادنــد و بــا دریــدن و در خــون کشــیدن؛
مــا را تــا ســرحد مــرگ مــی رســاندند.
بــه تاریــخ  22اســد ســال  1358ســاعت  10قبــل از ظهــر؛ هشــت زندانــی بــه نــام هــای
تــورن ســیف اهلل ،جگتــورن محمــد عثمــان ،ســاتنمن اســد اهلل ،مامــور احمــد رشــاد ،محمــد
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اکبــر کارگــر ،محمــد کریــم بازپُــرس و دو نفــر دیگــر کــه یکــی معلــم (مکتــب) دهــدادی

و دیگــری عضــو بازپُرســی والیــت بلــخ بودنــد ،صــدا زده شــدند کــه از اطــاق هــا بیــرون

بیاینــد و اگــر کاالی اضافــی هــم داشــته باشــند بــا خــود بگیرنــد و بــا زندانیــان داخــل اطــاق
هــا تمــاس نگیرنــد .در خــال صــدا کــردن هــا چنــد بــار محمــد عثمــان جگتــورن و حاجــی

محمــد عثمــان رئیــس اتــاق تجــارت مــزار شــریف ،عوضــی گرفتــه مــی شــد .هــر دو را
چندیــن بــار خــارج و داخــل زنــدان نمودنــد کــه آنهــا از نظــر ســن و ســال از همدیگــر
تفــاوت زیــاد داشــتند .باالخــره معلــوم شــد کــه هــدف از همــان جگتــورن محمــد عثمــان
بــود .مــا بــا هشــت همســفر ،آخریــن دیــدار را نمــوده وداع کردیــم.
بعــد از ســپری شــدن یــک و نیــم مــاه در خــال کار شــاقه ی داخــل صــدارت از پازپُــرس

مربوطــه پرســیدم :خــودت میدانــی کــه هشــت تــن ازهمراهــان مــا چنــدی قبــل از اینجــا
رفتنــد ،چــه دلیــل اســت کــه تاهنــوز تکلیــف مــا روشــن نگردیــده اســت؟ څارنــوال خنــده ســر
داده و گفــت“ :داکتــر بیقــرار! تــو هــم دلــت میخواهــد نــزد آنهــا بــروی؟ بعــد اضافــه نمــود:
“آنهــا عقــب سرنوشــت خــود رفتنــد نــه بــه خانــه و کاشــانه ی خــود ”.آنــگاه فهمیــدم کــه
گــپ از چــه قــرار اســت .لــذا ســکوت اختیــار نمــوده و بــه کار شــاقه مصــروف شــدم.
مــن آن هشــت زندانــی شــهید را بــرای ســه روز در توقیــف “اگســا” مالقــات نمــوده و هــم
صحبــت بــودم .از نــوع آزار و شــکنجه هائــی کــه آنــان در فرقــه  18دهــدادی مــزار و محبــس
آن شــهر دیــده بودنــد ،قبـ ً
ا چیــز هائــی پرســیده بــودم .هــر کــدام از هموطنــان فقیــد؛ یکســان

مــورد لــت و کــوب ،جریــان بــرق ،بیــدار خوابــی ،ســوختاندن بــدن ،مــوی کنــدن ،دشــنام و
تحقیــر مواجــه بــوده انــد.
آن شــهدا در طــول زمــان زندانــی بــودن شــان از بــس کــه شــکنجه شــده بودنــد؛ همــه ی آنان
وزن بــدن خــود را باختــه؛ اســتخوانی ،الغــر و الســو شــده بودنــد .جوانــان رنــگ زرد؛ کــم
خــون باچشــمان فــرو رفتــه؛ بیــش تــر بــه پیــران شــصت یــا هفتــاد ســاله مــی ماندنــد .قلــم
از بیــان شــکنجه هائــی کــه آنــان دیــده بودنــد عاجــز اســت .شــهید اســد اهلل ســاتنمن پولیــس؛
حتــی اخطــار دیــده بــود کــه اگــر بــا آنهــا همــکاری نکنــد و تســلیم نشــود ،مــورد تجــاوز و
لواطــت قرارخواهــد گرفــت و  ...ولــی ســاتنمن شــجاع و تســلیم ناپذیــر ،مصمــم بــود تــا بــه
آنهــا ســر فــرو نیــاورد و بــه اخطــار آنهــا توجــه و اعتنائــی نداشــت تــا مردانــه جــام شــهادت
سرکشــید و جهــان را وداع گفــت .روانــش شــاد و نامــش جاویــدان بــاد!
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
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همــه روزه از ســاعت  8صبــح زندانیــان سیاســی مجــروح ،مریــض ،پیــر و جــوان راغــرض
کار شــاقه در محوطــه ی صــدارت گماشــته بــه اعمــار کوتــه قفلــی هــا و تــاری کخانــه هــا
مــی پرداختنــد .چنانچــه در ظــرف دو مــاه کــه مــن در زنــدان اگســا بــودم ،در حــدود چهــل،
پنجــاه اتــاق تجریــدی اعمــار گردیــد .کار شــاقه همــه روزه تــا ســاعت  5عصــر ادامــه داشــت.
شــب عیــد رمضــان بــود کــه فتــح اهلل ســاتنمن را صــدا زدنــد و گفتنــد کــه از پــدرت اســم ببر
و کاال هایــت را جمــع کــن؛ بیــا بیــرون کــه رهــا مــی شــوی .یــاد نمــودن اســم پــدر توســط
زندانــی عالمــه ی شناســایی اش بــود.
ســپس وقتــی کــه مــن در زنــدان پلچرخــی منتقــل شــدم؛ آن هموطنــم را در آنجــا در بنــد
دیــدم .در پایــان عیــد رمضــان؛ حاجــی عثمــان را نیــز صــدا کردنــد و او را بیــرون بردنــد.
چنــد شــب بعــد جگتــورن هوایــی محمــد انــور کــه بــه آفــت میرگــی (صــرع) دچــار بــود
توســط مؤظفیــن غــرض تحقیــق بیــرون بــرده شــد .ســاعت یــک شــب دوبــاره او را بــه اطــاق
مــا آوردنــد .دیــدم وضعــش خیلــی خــراب و بــد بــود ،ســر و رویــش ترکیــده ،از شــگاف
هــای بینــی اش خــون جــاری اســت و کاالیــش پــاره پــاره؛ بــه کمــک مــا خــود را داخــل
اتــاق انداخــت.
بــه مشــکل گفــت“ :داکتــر صاحــب! کمکــم کنیــد ”.مــن آن چــه در تــوان داشــتم مضایقــه
نکــردم؛ یــک تابلیــت مســکن بــه او دادم ،زخــم هایــش را شســتم ،دســت و پایــش را مســاژ
دادم ،تــا صبــح همــراه اش بیدارنشســتم.

دو شــب بعــد تکــرارا ً او را بیــرون بردنــد ،پــس از آنکــه شــکنجه و شــاک برقــی اش دادنــد؛
وی را بــه حــال نیمــه کومــا برگرداندنــد .یــک هفتــه جــان کنــد ولــی اجــل مقــرر نگشــت
و زنــده مانــد .چنــد روز بعــد تــر بــه او نیــز گفتنــد کاالیــش را جمــع کنــد و بیــرون شــود.
ضیــا “میرعلــی گوهــر” در زنــدان “اگســا” مــورد شــکنجه و آزار بــی انــدازه واقــع گردیــد؛
عــاوه بــر شــاک برقــی ،میــخ را داخــل احلیــل آن مظلــوم نمودنــد .خــودم بــه چشــم خویــش
دیــدم کــه خــون از مجــرای ادرارش بیــرون مــی آیــد .وی را چیــزی بیشــتر کمــک نمــی
توانســتم بجــز تقدیــم چنــد تابلیــت مســکن و انتــی بیوتیــک.
مــن همــه وقــت نســخه نوشــته و از افــراد غیرحزبــی تقاضــا مــی نمــودم کــه دوای آن را از

بــازار خریــده و بیاورنــد تــا درصــورت امــکان بــرای تــداوی مجروحــان بــکار بــرم .معمــوالً
در عقــب کاغــذ قطــی ســگرت و گوگــرد نســخه مــی نوشــتم و بــدون امضــأ؛ آنــرا بــه نگهبــان
مــورد اعتمــاد مــی ســپردم .تقریبـ ًا چنــد روزموقــع یافتــم بــدون درد ســر زندانیــان مجــروح را
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بــه همــان نحــو تــداوی نمایــم .اگــر چــه در آن زنــدان چندیــن داکتــر طــب محبــوس بودنــد
ولــی آنهــا از خــوف قومانــدان زنــدان دســت بــه طبابــت نمــی زدنــد .امــا مــن بــا خــود عهــد
بســته بــودم کــه از مســلکم تــا ســرحد مــرگ اســتفاده ببــرم و وظیفــه ی انســانی ام را در هــر
موقــع بــرای هــم وطنــان مســتحق بــا عالقمنــدی و فــداکاری انجــام دهــم.
روزی نســخه ام بــه دســت قومانــدان وحشــی ای افتــاد ،رویــش از غضــب ســوخت؛ بــه
نگهبانــان هدایــت داد تــا داکترمســئول نســخه را شناســایی نمــوده بــه مرکــز قوماندانــی اش
حاضــر کننــد .آنــان بعــد از پُــرس و پــال مختصــر مــرا نــزد قومانــدان موصــوف بردنــد .او از

مــن پرســید« :تــو بــه امــر و اجــازه ی کــدام صالحیــت دار در زنــدان طبابــت مــی نمایــی؟
اینهمــه ضــد انقــاب را تــداوی میکنــی؟ حــاال بگیــرم زوالنــه و اولچــک بزنمــت ،بــا دنــده بــر
ســرت بکوبــم ،جریــان بــرق را چــاالن کنــم تــا بدانــی چــه کاره هســتی و اینجــا چــه محلــی
اســت؟» مــن تــا جائــی کــه قومانــدان مذکــور را در بدرفتــاری مــی شــناختم ،جانــب احتیــاط
و تدبیــر را گرفتــه و خصوصیــات ویــژه ی او را در نظــر گرفتــم .چــه همیــن قومانــدان؛ چنــد
روز پیــش یــک مامــور وزارت ســرحدات باشــنده ی ننگرهــار را کــه درپایــان نمازعصــر،
قــرآن شــریف را باصــدای قــدری بلندتــر قرائــت نمــود ،بــی حــدی لــت و کــوب کــرده
دســت هایــش را از عقــب اولچــک زد و بــه پــا هایــش زنجیــر بســت.
یــا شــب دیگرکــه دیوانــه ی زنجیــر بســته ای را داخــل زنــدان آوردنــد؛ آن دیوانــه آب
نوشــیدنی و آب کثیــف تشــناب را از هــم فــرق نمــی توانســت ،او آب کثیــف تشــناب را
ســر کشــید .دیوانــه را کــه خداونــد معــذورش میــدارد ،همــان قومانــدان شــریر وظالــم تقریبـ ًا

ســه ســاعت بــا لگــد ،مشــت ،کمربنــد عســکری و دانــگ چــوب بــر ســر ،روی ،شــکم ،شــانه،
ســرین و پــا هــای آن مظلــوم؛ وحشــیانه مــی کوبیــد ،حتــی بــر خصیــه هایــش بــا لگــد
زد ،دهــن ،دنــدان و بینــی اش را خــون آلــود کــرد و از دیوانــه نــام و نشــان مــی پرســید.
ولــی دیوانــه کــه در عالــم خــود بــود در جوابــش مــی گفــت :وهــه (در زبــان پشــتو؛ |بــزن|
معنــی میدهــد) ،تکــرارا ً مــی گفــت :وهــه  . . .و جــواب دیگــری از او نمــی شــنید .مــن و

همــه زندانیــان ناظــرآن صحنــه ی دلخــراش بودیــم کــه بــاالی هــم وطــن دیوانــه ی مــا چــه
گذشــت .اکثــر اوقــات قومانــدان مذکــور الکــول زهــر جــان مینمــود و نشــئه مــی بــود .اگــر
زندانــی نــزدش خــم و چــم مــی کــرد ،ازآن حــرکات عصبانــی شــده و زندانــی را زیادتــر
اذیــت مــی کــرد و بیشــتر مــی کوبیــد.
مــن از ایــن شــناختی کــه نســبت بــه او داشــتم در ایــن حالــت اســتفاده بــرده و فکــر کــردم
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کــه وی بــه هــر حــال بــدون جــواب لــت و کوبــم میدهــد؛ فلهــذا در پاســخش گفتــم :شــما و
آمــران تــان دســت و پــای مــرا بســته و در اینجــا محصــور نمــوده ایــد تــا بــا اجتمــاع بیــرون
زنــدان در تمــاس نباشــم و بــه زعــم شــما حــرف هــای سیاســی نزنــم .مــن طبیــب هســتم،
بــرای مــن انســان مریــض ویــا مجــروح مطــرح اســت .مطابــق ســوگندی کــه خــورده ام بایــد
وی را تــداوی نمایــم .بــرای مــن و دیگــر اطبــاء مطــرح نیســت کــه انســان مریــض؛ دارای چــه
طــرز تفکــر و عقیــده بــوده و از کــدام مکتــب سیاســی پیــروی مــی نمایــد .بــرای مــن مهــم
نیســت کــه زندانــی مریــض مســلمان اســت یــا نیســت .طبیــب نبایــد حیــن تــداوی مریــض؛
اعتقــاد و عقیــده ی مریــض را در نظــر بگیــرد.
مــن و دیگــر هــم مســلکانم اگــر در صحنــه ی حــرب باشــیم؛ بــه مریــض و مجــروح دوســت
و دشــمن کمــک مــی نمائیــم .چــه ایــن یــک اصــل قبــول شــده ی جهانــی اســت .حــاال کــه
شــما قبولــش داریــد یــا نــه ؛ بــه خــود تــان مربــوط اســت .مــن بــه مســلک خــود عشــق دارم
و عمــل مــی کنــم ،حــاال ایــن شــما و اینهــم جــان مــن .بــه جــرم تــداوی مریــض؛ مــرا هــر
جــزا و شــکنجه ای کــه مــی دهیــد ،بــا کمــال افتخــار حاضــرم آنــرا پذیــرا شــوم!
در همــان هنــگام کــه قومانــدان مزبــور نشــئه بــود ،ســخنان مــن اثــر مطلــوب نمــود و از مــن
پرســید“ :وطنــدار از کجــا هســتی؟” گفتــم از شــهر پُــر برکــت مــزار .او بــا فاصلــه گفــت:

“مــن هــم بــه همــان نزدیکــی هــا جــای و منــزل دارم ”.مــن از او پرســیدم در کجــا؟ او گفــت:
“ســرزمین نــاک و گیــاس ”.فهمیــدم کــه قومانــدان بــد بخــت از ولســوالی انــدراب والیــت
بغــان اســت .بعــد از صحبــت ،مالیــم شــد و مجــاب و از ســر تقصیراتــم گذشــت و دنبــال

مــرا رهــا کــرد.
علــی اکبــر یــک پســر زندانــی  17ســاله و از والیــت ارزگان بــود .او بــه لیســه ی حربــی درس
مــی خوانــد ،خطــاط و رســام خوبــی بــود .بــه او وظیفــه دادنــد تــا بــه در و دیــوار زنــدان،
دفتــر صــدارت ،مراکــز شــکنجه و اســتنطاق و ریاســت اگســا؛ شــعار هائــی از قبیــل :دفــاع از
کارگــران ،دهقانــان ،عدالــت اجتماعــی ،صلــح ،محکومیــت ســرمایه دار و مــاک ،بــه خــط
ســرخ و انقالبــی بنویســد .تصویــر هــای تــره کــی و امیــن را بــی شــمار کشــیدند .آن همــه
خطاطــی و رســامی را باالیــش انجــام دادنــد امــا بعــد از مدتــی او را محبــوس کردنــد کــه
گویــا ایــن طفــل مظلــوم بــا ســازمان هــای ضــد انقــاب رابطــه داشــته اســت .یعنــی پــاداش
آن همــه کار و خدمــت را ایــن گونــه بــه وی دادنــد؛ حبــس ابــد!
خلقــی هــا او را تهدیــد مــی نمودنــد و میزدنــد تــا روابــط خــود را بــا کــدر رهبــری مخالــف
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آنهــا بیــان کنــد .پســر معصــوم و نــا تــوان؛ چــون ارتبــاط و اطالعــی از چنیــن ســازمانی
نداشــت ،فلهــذا ممکــن نبــود چیــزی بــرای آن تهــی مغــزان بــی منطــق ارائــه کنــد .خلقــی
هــای درنــده صفــت آن پســر ناتــوان را آزردنــد و پژمردنــد.
بــه تاریــخ 17ســنبله  1358مــرا غــرض تحقیــق بــه مرکــز اگســای صــدارت بردنــد .آنجــا در
یکــی از دفاتــر بــا ســه شــکنجه گــر خلقــی مواجــه شــدم .از مــن پرســیدند :در زنــدان مــزار
تحقیــق را گذرانیــده ای؟ گفتــم :تحقیــق مختصــر و شــفاهی را گذشــتانده ام .مســتنطق خلقــی

نوجوانــی حــدودا ً بیســت ســاله بــود ،ســوادش کــم و چنــدان تجربــه هــم نداشــت ولــی بــه
ســمت بازپُــرس نقــش ایفــا مــی کــرد .اولیــن ســوالش راچنیــن آغــاز کــرد“ :ســوال وجــواب

را خــودت بنویــس ”.مــن پرســیدم مگــر ایــن ممکــن اســت؟ اگــر مجازباشــم کــه ازخــود
ســوال کنــم و جــواب بدهــم ،شــما را چــه حاصــل مــی گــردد؟ فکــرش عــوض شــد و گفــت
بیوگرافــی ات را بنویــس!

در خــال نوشــتن جاهائــی را کــه مــن وظیفــه اجــرأ نمــوده بــودم ،بــا خــود خوانــدم کــه دفعت ًا

څارنــوال از مــن پرســید« :در ولســوالی شــیندند هــرات داکتــر بــودی؟ گفتــم :بلــی! ازمریضــی
مــادرش یــاد نمــود ،برایــش گفتــم کــه چنــد ســال پیــش مــادرش تحــت تــداوی مــن قــرار
داشــت .او ســر را بــه عالمــت رضایــت حرکــت داد ،بــه اطــراف خــود دیــد و اضافــه کــرد:
“نوشــته ی تــان را مختصــر ســازید ،تــا بتوانــم برایتــان کمــک کنــم ”.او بــه زودی بــه نگهبــان
هدایــت داد تــا مــرا داخــل زنــدان بــرده و فــردا ســاعت 9صبــح دوبــاره همانجــا حاضرکنــد.
شــب تــا صبــح ُچــرت و ســودا داشــتم کــه فــردا بــا مــن چــه معاملــه ای صــورت مــی

گیرد؛آیــا بخاطــر شناســایی اش مــرا بــه بازپُــرس دیگــر محــول خواهــد نمــود تــا شــکنجه ام

نماینــد یــا خیــر؟ بــه هــر صــورت تــا فــردای آن روز؛ چــون و چــرا هــای زیــادی بــه ذهنــم

خطــور مــی نمــود .درســت ســر ســاعت  9صبــح فــردا نگهبــان مــرا بــه دفتــر تحقیــق آورد،
دیــدم خــودش اســت ،دوســیه ی مــرا بــه کــس دیگــری نســپرده بــود.
او چنیــن شــروع کــرد“ :داکتــر! مــن فقــط دســتور دارم کــه ازشــما تحقیــق کنــم .دیگــر چیــزی
را بــه مــن نگفتــه انــد و نــه مــن در مــورد ادعــا و نــوع جــرم شــما معلوماتــی دارم .شــما مــرا
در طرزتحقیــق کمــک کنیــد و مــن شــما را در ابــراز نظــر دوســیه ی تــان کمــک مــی کنــم”.
بازپُــرس“ :ســابقه ی تــان را در زمــان ظاهــر شــاه (ســال هــای 1343ـ  )1349هنگامــی کــه در
فاکولتــه ی طــب کابــل محصــل بودیــد؛ تشــریح کنیــد ».ازمــن بــه شــکل کلــی تحقیــق مــی

کــرد .گفتــم چــه چیــزی را برایــت شــرح بدهــم؟
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بازپُــرس“ :بگوئیــد در زمــان تحصیــل مربــوط کــدام حــزب یــا گــروپ سیاســی بــوده و یــا

بیطــرف بودیــد؟ در تظاهــرات پوهنتــون کابــل ســهم داشــتید یــا نــه؟ از کــدام طــرز تفکــر
خــوش تــان مــی آمــد؟ آیــا بــر لــه و یــا علیــه کــدام شــخص سیاســی موضعگیــری مــی
کردیــد؟”
جواب :من محصل طب بوده و به هیچ حزب سیاسی ای تعلق نداشتم.
بازپُــرس :در رژیــم حاضــر (خلقــی هــا) کــدام فعالیــت موافــق و یــا مخالــف انجــام داده ایــد

یــا خیــر؟

ـ مــن هیــچ ســهم فعــال موافــق یــا مخالــف نداشــته ام ،یگانــه کاری کــه کــرده ام همانــا
تــداوی مریضــان بــوده اســت .نــه مبلــغ سیاســی رژیــم موجــود بــوده ام و نــه کــدام ســند
مخالفتــم را بــا آن کســی ارائــه داده مــی توانــد .اواضافــه نمــود“ :اگــر کســی از زنــدان
پلچرخــی علیــه شــما گواهــی بدهــد کــه همــراه او در مخالفــت عملــی بــا رژیــم ســهم داشــته
ایــد ،آنــگاه چــه جزائــی را متقبــل مــی شــوید؟”
مــن بــه صراحــت نوشــتم :هــرگاه ثبوتــی در زمینــه بــه مشــاهده برســد ،مــن هــر جــزای الزم
را مــی پذیــرم و از شــما هــم شــکایتی نخواهــم داشــت .او در اخیــر مــرا تخویــف نمــوده
گفــت“ :بهتــر اســت اعتــراف کنیــد کــه بــا خلقــی هــا مخالفــت داشــته ایــد و ضــد آن هــا
قــرار گرفتــه ایــد؛ بــدون آنکــه شــکنجه شــوید”.
برایــش گفتــم :ایــن آزمایــش مجانــی اســت .از مــن پرســید“ :مریضــی قلبــی یــا عصبــی
نداریــد؟” در جــواب نوشــتم :صحــت کامــل دارم.
در ایــن هنــگام بازپُــرس دومــی کــه حــرف هــای مــرا شــنیده بــود ،چیــن بــر پیشــانی انداختــه

دســت بــه ماشــه ی تفنگچــه بــرد و گفــت“ :تــو چقــدر کالنــکار هســتی؟ حــاال میدانــی کــه
همرایــت چــه معاملــه مــی کنیــم!” در ایــن وقــت بازپُــرس اولــی او را بــه آرامــش دعــوت

کــرد و گفــت“ :صبــر کــن ،هنــوز وقــت اســت ،ایــن داکتــر ســر احساســات اســت ،بعــد بــه

هــوش مــی آیــد! همــراه مــا همــکاری مــی نمایــد ،همــه چیــز را مــی گویــد ،اقــرار مــی کنــد،
گــپ هــای نگفتنــی را مــی گویــد ،رفیــق مــا مــی شــود ،آدم خــوب مــی گــردد”.
بازپُــرس دومــی انگشــت خــود را از ماشــه عقــب زد ،بــه پهــره دار دســتورداد؛ ایــن جانــور را
داخــل زنــدان بیانــداز! و . . .

بــه اطــاق زنــدان کــه رســیدم بختیارخــان همزنجیــرم بــا خوشــحالی گفــت :بخیــر تمــام شــد؟
در مــوردت چیــزی ندارنــد! اعــدام نخواهــی شــد! بخیــر رهــا مــی شــوید ،تشــویش نکنیــد.

48

پایداری در شکنج
مــن تشــکر نمــوده عــاوه کــردم :بــرادر مهربــان! مــن بخاطــر زنــده مانــدن و یــا اعــدام
خــودم فکــر نمــی کنــم بلکــه بــرای ایــن همــه وطنــداران در بنــد کشــیده ،اینهمــه مریــض،
مجــروح ،کهنســال ،دیوانــه و معــذور نگــران و ناراحتــم .ایــن دیگــر ســاده و مســلم اســت
کــه کشــته شــدن و یــا زنــده مانــدن مــن آنقــدر مهــم نیســت کــه؛ اگــر کشــته شــوم قیامتــی
بــر پــا خواهــد شــد ،همــان گونــه کــه بــا زنــده مانــدن مــن وطــن مــا گلــزار نمــی شــود .امــا
وقتــی کــه مــی بینــم عــده ی کثیــری از هــم وطنانــم؛ مجــروح ،معیــوب و معــدوم مــی شــوند؛
آزارم میدهــد .چــه ایــن خــود ضایعــه هــای جبــران ناپذیــری بــرای ســرزمین بالکشــیده ی مــا
هســت .او در حالیکــه چشــمم را مــی بوســید و اشــک مــی ریخــت ،احســاس باطنــی و ایمــان
قــوی ام را ســتوده و ســکوت نمــود. . .
زنــدان اگســا ظرفیــت  300ـ  400نفــر را درخــود داشــت کــه شــب و روز گــروه هــای
مختلــف از ملــت در آنجــا شــکنج روزگار مــی کشــیدند .بعضــی اوقــات ایــن تعــداد خیلــی
باالتــر از گنجایــش آن بــوده و بــه همیــن علــت زنــدان از تراکــم زندانیــان بــی گنــاه پُــر و
خالــی مــی شــد و تعــدادی را هــم در درون خــود مــی بلعیــد و نابــود مــی ســاخت.

در ارتبــاط بــا واقعــه ی  14اســد بــاال حصــار کابــل؛ مــا شــاهد بودیــم کــه زنــدان مملــو از

نظامیــان ،پولیــس ،ماموریــن ملکــی و افــراد غیــر نظامــی ،خاصتـ ًا باشــندگان چنــداول ،جــاده
ی میونــد ،شــور بــازار ،شــاه شــهید و اطــراف باالحصــار کابــل بــود.
در نیمــه هــای مــاه اســد بــود کــه جــوان باریــک انــدام و قــد بلنــد ،ســفید چهــره بــا دســت
و پــا بــه زنجیــر بســته ،مجــروح ،افــگار و آغشــته بــه خــون؛ داخــل زنــدان اگســا گردیــد
کــه آنوقــت او را نــه مــی شــناختم و نــه نامــش را مــی دانســتم .در طــول دو مــاه کــه مــن در

زنــدان اگســا بــودم ،او نیــز در آن جــا در ُغــل و زنجیــر در بنــد شــکنجه و عــذاب بــود .هیــچ
هفتــه ای نبــود کــه او را روز یــا شــب بــه ســوی شــکنجه گاه نبرنــد .او کارگــری بــود کــه
فقــط بــه ُجــرم نخوانــدن ســرود کارگــری انترناســیونال بــه زنجیــرش بســته بودنــد .هماننــد

او متعلمیــن مکتــب را بــه کیفــر آن کــه ترانــه ی خلــق را بــا آواز بلنــد زمزمــه نمــی کردنــد
بــه زنــدان انداختــه بودنــد .عــده ای از عالمــان دیــن و روحانیــون را نیــز بــه ُجــرم آنکــه آنــان
هماننــد مالهــای شــئون اســامی کــذب و ریــا را پیشــه نکــرده و بــرای امــارت (امیــن)؛ آن
قاتــل نابــکار آیــه ی (اطیعــو اهلل و اطیعــو الرســول و اولــی االمــر منکــم) را تعبیــر و تفســیر
ننمــوده بودنــد ،بــه بنــد کشــیده بودنــد.
خلقــی هــا بــاالی همــه ی مــردم کار هــای شــاق و اجبــاری خویــش را بــه اصطــاح داوطلبانه
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نامیــده ،تحمیــل مــی نمودنــد .در حالــی کــه تــا دیــروز خــود شــان دولــت ظاهــر شــاه را
محکــوم بــه انجــام چنیــن کار هائــی مــی نمودنــد و مــی گفتنــد؛ ایــن کار اســتثماری و ظالمانــه
اســت! در حالــی کــه در زمــان ایــن آقایــون حتــی کســانی کــه بــه همیــن گونــه کار هــا تــن
در نــداده و اشــتراک نمــی نمودنــد؛ بــه زنــدان کشــانده مــی شــدند .بــا وجــود آن ایــن شــرف
باختــگان همیــن گونــه کار هــا را رضــا کارانــه و داوطلبانــه مــی خواندنــد.
در نیمــه ی اول مــاه ســنبله  1358بــه تعــداد  70الــی  80نفــر مــوی ســپید و شــیخ فانــی؛ از
اهالــی ولســوالی مردخیــز و شــیر پــرور پنجشــیر را بــه زنــدان اگســا آوردنــد .بــا بــه زنجیــر
کشــیدن آن پیرمــردان جــا افتــاده؛ مــا زندانیــان حیــران و پریشــان شــدیم.
هنگامــی کــه جنبــش مــردم برضــد رژیــم کودتــا در سراســر کشــور مــا بخصــوص در ســاحه
ی پنجشــیر اوج مــی گرفــت و گماشــتگان رژیــم را ســر مــی بریدنــد و از آن هــا انتقــام مــی
کشــیدند؛ دولــت تــره کــی بــه گســیل قــوای زیــاد نظامــی مجهــز بــا تــوپ و تانــک و طیــاره
بــه تعقیــب و دســتگیری جوانــان مبــارز مــی پرداخــت.
وقتــی کــه از دســتگیری جوانــان عاجــز مــی ماندنــد ،آنــگاه عصبانیــت مغــز خلقــی هــا را مــی
فشــرد و چــون ســگان دیوانــه بــه هــر ســو چنــگ و دنــدان نشــان میدادنــد .مــوی ســپیدان
ضعیــف الحــال ،پــای مانــده و بیچــاره را اســیر مــی کردنــد تــا بــا دســت خالــی بــر نگشــته
باشــند .آنــان بــه ایــن ترتیــب عدالــت اجتماعــی و عاطفــه ی کمونیســتی را نیــز بــه منصــه ی
تمثیــل قــرار مــی دادنــد.
در جملــه ی کهنســاالن پنجشــیر یکنفــر کــه زایــد از صــد ســال عمــر داشــت در ایــن جمــع
بــود؛ نمــی توانســت راه بــرود ،دیــد خــود را از دســت داده بــود ،بــه ناچــار بــا لغزیــدن خــود
را بــه تشــناب مــی رســانید.
داکتــر قیــوم آمــر مرکزصحــی ولســوالی پنجشــیر را کــه از والیــت لوگــر بــود نیــز در زنــدان
اگســا بــه زنجیــر کشــیده بودنــد .وقتــی کــه او را دیــدم از وی پرســیدم؛ تــرا بــه چــه گناهــی
را زندانــی کــرده انــد ،وی خندیــد و خامــوش مانــد .گفتــم آخــر داکترصاحــب یــک چیــزی
بگوئیــد تــا یــادم بمانــد .گفت»:مــرا بــه جــرم تــداوی مــردم عامــه (بــه زعــم خلقــی هــا
“ضدانقــاب”) اینجــا آورده انــد .داکتــر مذکــور را بــه جــرم تــداوی؛ مــوی کندنــد وبــا
ســیگار چندیــن جــای بدنــش را ســوختاندند تــا توبــه نمایــد و از تــداوی مــردم عامــه ی آن
محــل نــادم گــردد.
در هفتــه ی دوم مــاه ســنبله؛ هــژده معلــم را بــا عالقــه دار ولســوالی شــبر ،مربــوط والیــت
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بامیــان بــه زنــدان “اگســا”محبوس کــرده و چندیــن شــب بــه آنــان شــاک برقــی دادنــد.
عالقــه دار موصــوف را مالمــت نمــوده و شــکنجه میدادنــد کــه چــرا “ضــد انقــاب” را اعــدام
انقالبــی ننمــوده ،خانــه و دارایــی شــان را ضبــط انقالبــی نکــرده اســت .او مــردم عالقــه داری
مذکــور را آرام گذاشــته و اذیــت نکــرده اســت .همــان عــده زندانیــان بامیانــی را بعــد از یــک
هفتــه شــکنجه راهــی زنــدان پلچرخــی نمودنــد.
نیمــه ی دوم مــاه ســنبله ســاعت 9صبــح دو موتــر ســرویس را بــا اراکیــن آن؛ شــامل پیــر و
جــوان از والیــت وردک بــه اگســا آوردنــد .در میــان جمــع آن هــا دو طفــل خُ ــرد ســال بــه
ســنین  4و  6ســاله نیــز دیــده میشــدند .طفلــکان در داخــل زنــدان ازســوز گریــه ی زیــاد بــه
هــک هــک افتــاده بودنــد ،مــادر و پــدر خــود را صــدا مــی زدنــد .همــه زندانیــان با مشــاهده ی
ایــن حــال در تأثــر عمیــق فــرو رفتــه بودنــد .کــی میتوانســت آن دو کبوتــر پــر و بــال شکســته
را از قفــس رهــا کنــد؟ همــه زندانیــان؛ آن دو طفــل اســیر را دلــداری میدادنــد و بــر ســر و
روی نــازک شــان دســت نــوازش مــی کشــیدند ،خوردنــی و پــول بــه آن هــا میدادنــد .چنــد
شــب و روز را آن دو طفــل وردکــی در زنــدان اگســا اســیر بودنــد ،امــا از چگونگــی سرنوشــت
و غیابــت بعــدی آنهــا معلوماتــی بدســت نیــاوردم.
یکــی دیگــر ازهموطنــان بــه نــام انجینــر عبدالقــدوس از فرزنــدان غیــور و بــا همــت هــرات
را بیــاد دارم کــه بــه اتهــام مخالفــت بــا رژیــم بعــد از دو مــاه تمــام شــکنجه وعــذاب؛ بــرای
شــهادت آغــوش بــاز نمــود و روحــش را بــه ســوی آســمان آزادی و بهــروزی بــه پــرواز
درآورد .روانــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد!
ســید احمــد شــاه و ســید جــال دو بــرادری کــه اولــی بکلوریــا و دومــی لیســانس ادبیــات
داشــتند؛ از جملــه ی فرزنــدان بــا همــت شــهر کابــل بودنــد کــه بــه اتهــام اشــتراک در قیــام
 14اســد باالحصــار کابــل زندانــی شــدند .هــر دو بــرادر مــدت 45روز تحــت شــکنجه و
دشــنام جــادان اگســا قــرار داشــتند .ســید جــال بــه جــرم بــازی پنــج چــاق (یکــی از
بازیهــای ســرگرم کننــده کــه بــا ســنگچل و ســنگریزه بــازی مــی شــود) ،مــدت چهــل روز
دســت هایــش را بــه ریســمان بســتند .عالوتـ ًا او را بــه کار شــاقه واداشــته و در اوایــل میــزان

1358هــر دو بــرادر را شــب هنــگام ناگهانــی صــدا زده و بردنــد کــه دیگــر خبــری از آنهــا
نشــد.
عزیــز جــان نجــار باشــنده ی بــی بــی مهــرو از کابــل در آنجــا زندانــی بــود .جــرم وی
آن بــود کــه در بازارکابــل اره و تیشــه ی نجــاری را بــاالی شــانه ی خــود حمــل مینمــود.
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لــذا وی توســط خلقــی هــا زندانــی گردیــد و مــدت چنــد مــاه در زنــدان “اگســا” و زنــدان

پلچرخــی در ُغــل و زنجیــر بــود .او در زنــدان حــرف هــای نــا مفهــوم و بــی ارتبــاط مــی
گفــت و قومانــدان زنــدان بــار هــا او را مــورد شــکنجه ،لــت و کــوب ،شــاک برقــی ،والچــک
و زوالنــه قــرار داده بــود .نامبــرده ریــش خــود را بــا شــعله ی گوگــرد بــه آتــش مــی کشــید و
از اتــاق یــک زندانــی بــه اتــاق هــای زندانیــان دیگــر ســر میــزد و ازخانمــش کــه او را مــادر
فریــد جــان مــی گفــت؛ یــاد مــی نمــود .وی پــدرکالن خــود را نجــار خیلــی ماهــر و دلیــری
میشــمرد کــه روزی بــه گفتــه ی او بــا اره ی نجــاری شــیری را پــاره پــاره نمــوده بــود .چیــزی
کــه همــه زندانیــان را بــه تعجــب و حیــرت وا میداشــت ،چــه در ایــن کابــل و اطرافــش شــیر
کجاســت و پــدر کالن عزیــز جــان چگونــه ایــن چنیــن کاری را کــرده باشــد؟ همــه بــرای او
سرنوشــتی کــه خــود انتظــارش را داشــتند؛ مــی گریســتند .عزیزجــان؛ نجــار مجنــون در تمــام
دوره ی زمــام داری تــره کــی ـ امیــن از قیــد و بنــد زنــدان رهایــی نیافــت تــا آنکــه بــه تاریــخ
16جــدی  1358خورشــیدی بــا تعــدادی از زندانیــان بجــا مانــده ،از زنــدان پلچرخــی کابــل
رهــا گردیــد.
داکتــر اســتاژیر محمــد کریــم از ولســوالی خُ لــم مــزار را تحــت نــام اخوانــی زندانــی نمــوده
شــکنجه هــای تــوان فرســا مــی دادنــد؛ از جریــان بــرق گرفتــه تــا زدن بــا کیبــل ،دســت
تــاب دادن ،گــوش کــش کــردن ،بســتن دهــن بــا جــراب و پاپیــچ بونــاک و چرکیــن پهــره
دارهــا کــه فریــاد کشــیده نتوانــد ،از هیچگونــه خشــونتی در برابــر او کوتاهــی نکردنــد .او را

زیــر شــکنجه هائــی کــه در طــول دو مــاه مرتبـ ًا جریــان داشــت؛ کشــتند ،نابــودش کردنــد و
جســدش را چــون ســایر شــهدا ،پنهــان کردنــد ولــی پــدر و مــادر داکتــر فقیــد مذکــور ،تــا
امــروز در انتظــار پســر شــان هســتند.
داکتــر اســتاژیر دیگــری را کــه از والیــت قنــدوز بــود بنــام اخــوان الشــیاطین در بنــد کشــیدند؛
شــب اول زیــر لــت و کــوب چشــمانش را کبــود ،رویــش را پــاره وعقــب شــانه و ســرین او را
بــا ضربــه هــای دنــده و دانــگ چــوب آســیب رســانیده بودنــد .دســت هایــش را از عقــب بــا
ریســمان بســته ،نامــش را گذاشــتند( :ســر ســپرده ،ســوگند خــورده ،اخــوان الشــیاطین ،تعلیــم
دیــده و زرنــگ) .امــا آن هــم وطــن آزار دیــده ،دراز کشــیده غــذای خــود را بــا دســتان بســته
توســط لــب هــا و دنــدان بــه ســوی دهــن مــی کشــید و بــه مشــکل خــود را نیــم شــکم مــی
کــرد .آن مظلــوم یــک هفتــه ی تمــام را زیــر شــکنجه قــرار داشــته؛ هــر ســاعتی را بــه حالــت
نیــم جــان ،چــون هــزار ســال گذرانیــد و ســر انجــام آن ظالمــان کارش را تمــام نمودنــد،
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دوســیه اش را بســتند و بــه حیــات وی پایــان بخشــیدند.
هــم وطــن گمنــام؛ شــهید داکتــر اشــتاژیر قنــدوزی ،جــوان  26ســاله ای بــود کــه زیــر چنــگال
هــای دژخیمــان زمــان ،حیــات را بــدرود گفــت ،روانــش شــاد گردیــد و روحــش آزاد! ولــی
دیــری نگذشــت کــه تــداوم پیــکار دلیرانــه ی مــردم مــا انتقــام شــهدای راه آزادی و بهــروزی
انســان را از جــادان (تــره کــی ـ امیــن) گرفــت و در فرجــام ایــن نبــرد ســترگ صفحــه ی
دیگــری از تاریــخ کشــور مــا بازگردیــد! و مــن هــم بخــش دیگــری بــرای ادامــه ی ایــن بحــث
بــاز مــی کنــم.
زمانه را سند و دفتری و دیوانیست

حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد

* * * * *
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فصل سوم

قسمت دوم ـ کام (دوره ی حفیظ اهلل امین)

قبــل از ظهــر  25ســنبله  1358صــدای فیــر تــوپ هــا و کالشــنکوف هــا از طــرف ارگ کابــل
شــنیده شــد ،زندانیانــی کــه مصــروف کار شــاقه در محوطــه ی صــدارت بودنــد بــه داخــل
زنــدان برگشــتند.
قومانــدان دســت و پاچــه شــده بــروت هــای کشــالش پائینتــر افتــاد ،بــا شــتاب احضــارات
درجــه یــک را ترتیــب نمــوده و بــرای مــا اعــام نمــود تــا روشــن شــدن اوضــاع درصحــن
زنــدان و ســوی تشــناب هــا رفــت و آمــد نــه کنیــم .مــا از همدیگــر مــی پرســیدیم کــه شــاید
درگیــری میــان خلقــی هــا صــورت گرفتــه اســت ،آیــا کــدام خلقــی مــردار شــده اســت؟
ورنــه آن فیرهــا در درون ارگ چــرا صــورت بگیــرد؟ تــا فرارســیدن شــب از واقعــه ی روز
اطالعــی حاصــل نکردیــم .ســاعت  8شــب گــوش خــود را بــه دیــوار دفتــر قومانــدان زنــدان
چســپاندیم ،رادیــو افغانســتان اعــام نمود»:نورمحمــد تــره کــی نســبت مریضــی از وظیفــه اش
اســتعفا نمــود و درعــوض رفیــق حفیــظ اهلل امیــن بــه جــای او انتخــاب گردیــد .فــردا کــه
از کنــار دفتــر قومانــدان گذشــتم ،تصویــر رهبــر تــره کــی بــه زیــر انداختــه شــده بــود و از
دیوارهــا نــام بنیانگذار”انقــاب” تــراش شــد .بــدون درنــگ تصاویــر بزرگــی از لــمړی خائــن
“امین”بــر دیــوار هــا نصــب شــد ،چــه شــاگرد وفــادار بــه تعهــد خویشــتن وفــا نمــود .ایــن
شــاگرد نمــک حــال! و صــادق؛ زهرمــرگ را در کام اســتاد نــا بخــردش ریخــت .شــب هــای
دیگــر؛ در البــای امــواج رادیــو “امیــن” اســتاد توانــای خویــش را مغــرور خوانــد .امیــن
بالئــی برســر اســتادش آورد تــا خــود کرســی او را تصاحــب کنــد و روزی چــون اســتاد کیفــر
اعمــال ناشائســت خــود را ببینــد و بــی گــور و کفــن ،رســوا و بــد نــام بمیــرد.
بالفاصلــه داکتــر اســد اهلل «امیــن” بــرادر زاده و دامــاد حفیــظ اهلل امیــن فرماندهــی “کام” را
بــه عهــده گرفــت .در دو روز اول بــه قــدرت رســیدن امیــن زنــدان کام نســبت ًا فــارغ از فریــاد،
لــت وکــوب و شــاک برقــی شــد .اســداهلل امیــن از زندانیــان سیاســی شــخص ًا احــوال پرســید

و مســتنطقین را ســرزنش کــرد کــه خــاف کرامــت انســانی ،عاطفــه ی بشــری و (اصــل
کمونیســم شــوروی) ،زندانیــان در دوران «تــره کــی» شــکنجه و اعــدام گردیــده انــد .او اضافــه
نمــود :مــا مصئونیــت ،امنیــت و عدالــت را بــه کار مــی بندیــم تــا کمتــر کســی زندانــی گردنــد
و زندانیــان نبایــد بــدون اثبــات جــرم اعــدام گردنــد.
هنــوز هفتــه ی اول تمــام نشــده بــود کــه زنــدان کام مملــو از زندانیــان جدیــد گشــت و داد
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و واویــا بلنــد شــد ،همــان شــاک هــای برقــی ،شــاق زدن هــا ،بــه دیــوار زدن هــا و دشــنام
هــا جــاری گردیــده و تعــداد زندانیــان افــزون تــر گشــت .درقطــار زندانیــان جدیــد یکــی
هــم غــام محمــد فرهــاد مشــهور بــه پاپــا؛ ســابق رئیــس بلدیــه شــهر کابــل دیــده میشــد کــه
عمــرش بیــش از 80ســال بــوده ،چشــمانش ضعیــف شــده و ادرارش بــدون اختیــار جــاری
بــود .زندانــی شــدن او نیــز یکــی از نمونــه هــای مصئونیــت ،امنیــت و عدالــت “امیــن” را بــه
نمایــش گذاشــته شــده بــود!
امــا اینبــار درپهلــوی زندانیــان دیګــر تعــداد اندکــی ازڅارنــوال هــا و صاحــب منصبــان وابســته

بــه فراکســیون تــره کــی نیــز دیــده میشــدند کــه یقینـ ًا دعــای مظلومــان و بــی گناهــان دامنگیــر
شــان شــده و بــه مصــداق ضــرب المثــل معــروف؛ “آنهائــی کــه در چــاه تــف نمودنــد از
همــان چــاه آب خوردنــد”.
* * * * *
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فصل چهارم

قسمت اول ـ زندان پلچرخی (دوران امین)

ســاعت ده و نیــم شــب  14میــزان  1358مــن و چهــار متعلــم صنــف  8لیســه ی نادریــه و
چنــد زندانــی از وردکــی هــای والیــت کابــل را صــدا زدنــد .معمــوالً از زندانــی اســم میبردنــد

و بالمقابــل نــام پــدر را از خــود مــا مــی پرســیدند .متعلمیــن مکتــب چنــان بــه وحشــت
افتادنــده بودنــد کــه نــام پــدر را نیــز فرامــوش مــی کردنــد .چــه؛ نــام خوانــی هنــگام شــب
از طــرف خلقــی هــا ســاده و بــدون خطــر نبــود .وردکــی هــا از مــن پرســیدند :مــا را ایــن
قاتــان همیــن امشــب اعــدام مــی کننــد؟ بــا هــم مــی گفتنــد کــه خداونــد میدانــد و مــی بینــد
کــه مــا بیگناهیــم و کارخالفــی نکــرده ایــم .آن هــا همدیگــر را دلــداری داده و تــرس خــود را
بدیــن وســیله کمتــر مــی ســاختند .ولــی باوجــود آن هــم ســازش و تســلیم بــه خلقی هــا را در
وجــود شــان جائــی نبــود .آنهــا خــود را بــرای رفتــن بــه قربانــگاه آمــاده مــی ســاختند .مــن بــا
بچــه هــای مکتــب مصــروف صحبــت شــده بــه آنهــا گفتــم :ممکــن اســت مــا را بــه زنــدان
دهمزنــگ و یــا پلچرخــی انتقــال دهنــد .در غیــر آن درهمــان راهــی کــه دیگــران رفتــه انــد مــا
نیــز خواهیــم رفــت .بــرای شــان شــعر مــی خوانــدم و آنــان را قــوت روانــی میــدادم .دســت
هــای مــا را بســتند ،افــراد مســلح از پیــش و عقــب مــا را اســکورت مــی نمودنــد .موتــر حامــل
مــا چنــد بــار قصــدا ً داخــل شــهرکابل را دور زد تــا ازطــرف مجاهدیــن نقشــه ی کــدام حملــه

بــر آنهــا طراحــی نشــده باشــد .بیــاد دارم کــه در آنشــب ابیــات زیــر را زمزمــه مــی کــردم:
به گلگشت جوانان
یاد ما را زنده دارید
		

ای رفیقان!

		

فراز چوبه ی دار و کنج ساکت زندان!

متعلمیــن تــا انــدازه ای ســر حــال شــده و زندگــی را لبخنــدی بیــش نمــی شــمردند .موتــر در
دل شــب راهــی زنــدان پلچرخــی شــد و ســاعت 12و 20شــب مــا را تســلیم زنــدان پلچرخــی
کردنــد و در بــاک  4محصــور شــدیم .کاغــذ و قلــم را از مــا گرفتــه و در عــوض بــر خــاف
مقــرره ی اگســا و کام؛ ماشــین و پــل ریــش را اجــازه دادنــد کــه نــزد مــا باشــد .بــاک
4پلچرخــی شــامل ســه طبقــه اســت :در طبقــه ی اول و ســوم؛ زندانیــان سیاســی و طبقــه ی

دوم شــامل زندانیــان جنایــی میشــد .در بخــش سیاســی آن بــاک حــدودا ً 1600ـ  1750نفــر
زندانــی سیاســی محبــوس بودنــد .درطبقــه ی ســوم کــه مــا اسیرشــدیم؛ تقریب ـ ًا  800ـ 900
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نفــر محبــوس بودنــد کــه از اکثــر نقــاط کشــور در آنجــا آورده شــده بودنــد.

دهلیــز عمومــی تقریبـ ًا  45ـ  50متــر و دهلیــز هــای فرعــی آن 20متــر طــول داشــت .زنــدان
طــوری تعمیــر گردیــده بــود کــه از روشــندان هــای دهلیــز هــا نــور آفتــاب بــه داخــل نفــوذ
نمــی توانســت .در امتــداد دهلیزهــای فرعــی ســلول هــای یــک نفــری بــا درب میلــه آهنــی
قــوی و بــا مقاومــت بســیار زیــادی ترتیــب داده شــده بــود.
اکثریــت زندانیــان در دهلیــز هــا روی کمپــل هــای پشــمین کهنــه ،کثیــف ،پــاره و پــر از شــپش
اســتراحت مــی کردنــد .در کوتــه قفلــی هــای یکنفــری جبــرا ً  4ـ  5نفــر زندانــی همزنجیــر

میشــدند.در طبقــه ی ســوم بــاک 4کــه مــا محبــوس بودیــم؛ صــرف دو تشــناب وجود داشــت
کــه بــرای رفــع حاجــت ،جــان شســتن ،وضــؤ و آب نوشــیدنی از آن اســتفاده بــه عمــل مــی
آمــد .همــه وقتــه 60ـ  70زندانــی محبــوس عقــب تشــناب هــا در صــف ایســتاده و انتظــار

مــی بردنــد؛ پــای روی پــای مــی فشــردند ،شــکم شــان را مــی مالیدنــد ،بعضـ ًا ایــن وضعیــت
تحمــل نــا پذیــر گردیــده و نزدیــک مــی شــد مثانــه ی شــان از شــدت فشــار ادرار بترکــد.
لــذا آنــان مجبــورا ً در خریطــه هــای پالســتیکی رفــع ضــرورت نمــوده خریطــه هــای مملــو از
ادرار و مــواد فاضلــه را از کلکیــن هــا بیــرون پرتــاب مــی کردنــد.

غــذای زندانیــان هــم کــه غالبـ ًا؛ گوشــت گاومیــش پیــر ،مریــض و ناشســته ،برنــج ســنگریزه
دار ،میــوه هــای خــام و گندیــده یــا شــوربای مملــو از مگــس هــای ســوخته و مــرده بــود
کــه بعــد از وارد شــدن چنــد دنــده چــوب بــر فــرق زندانــی هــا؛ ســهم و قســمت آنــان مــی
گردیــد.
اولیــن شــبی کــه داخــل دهلیــز طبقــه ی ســوم بــاک  4زنــدان پلچرخــی شــدم ،جــوان
خــوش قیافــه ای بــا ریــش و مــوی ســر رســیده دســتم را گرفــت و مــرا بــه ســوی خــود
خوانــد .مــن در نــگاه نخســت او را نشــناختم؛ او خــود را برایــم معرفــی کــرد“ :محمــد
یونــس ،فــارغ تخنیکــم مــزار از گــذر بابــه قمبر،یکــی از دوســتان فامیــل شــما مــی باشــم.
در “قرغــه” عســکر بــودم کــه خلقــی هــا مــرا اســیر نمودنــد ،مــرا خیلــی آزار دادنــد و بعــد
از شــکنجه ی زیــاد کــه حتــی توتــه هــای گوشــت رانــم را جــدا کردنــد؛ میخواســتند تــا
برایشــان اطالعــات بیــاورم و جاسوســی کنــم امــا مــن حاضــر نشــدم ایــن ننــگ را قبــول کنــم.
آنــان مــرا در زیرزمینــی زنــدان شــش درک شــاک برقــی دادنــد ،بــا آتــش ســگرت بدنــم را
ســوختانده و باالخــره بــه اینجــا منتقــل نمودنــد”.
مــن از مردانگــی و شــهامت آن جــوان خوشــم آمــد ،رویــش را بوســیدم .در کوتــه قفلــی بــا
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او و چنــد زندانــی بامیانــی هــم زنجیــر شــدم .براســتی رشــادت و جوانمــردی محمــد یونــس
قابــل تحســین بــود .چشــم او از خلقــی هــا ،بازپُــرس هــا و صاحــب منصبــان زنــدان قطع ـ ًا

نمــی ســوخت و بــرای شــان اعتنائــی نداشــت ،چــون شــیر؛ در دهلیزهــای زنــدان بــی پــروا راه
میرفــت و بــه زندانیــان کمــک مــی کــرد .درانتقــال غــذا و آب بــه عســاکر کمــک مینمــود .او
در ســاختن آب گرمــی برقــی مهــارت خــاص داشــت .تهیــه ی چــای بــرای زندانیــان یکــی از
وظایــف دیگرایــن جــوان نتــرس بــود .بــا ایــن کــه چندیــن بــار مؤظفیــن زنــدان او را اخطــار
دادنــد ،بــار هــا بــا دنــده بــر ســر و رویــش حوالــه شــده بــود و بــا آن هــم وی از یــاری بــه
زندانیــان ابــأ نمــی ورزیــد .او را در مقاومــت انســانی کــم نظیــر یافتــم .برعــاوه اســتعداد
عجیبــی در رشــته ی بــرق داشــت ،مثـ ً
ا ســیم هــای بــرق کوتــه قفلــی مــا را در تاریکــی شــب

وصــل و یــا قطــع مــی کــرد .همــه ی ایــن اعمــال را بــا دســت هــای برهنــه انجــام میــداد.
دورتــر ازبــاک4؛ ســه بــاک دیگــر نیــز ضمیمــه ی ایــن زنــدان بــود :بــاک اول ،دوم و ســوم.
در بــاک اول عــاوه بــر مــرد هــا ،زنــان حاملــه ،اطفــال شــیر خــوار و دختــران جــوان نیــز
محبــوس بودنــد.

قــرار گفتــه ی ســربازان غیرحزبــی؛ در بــاک اول؛ حــدودا ً یــک هــزار زندانــی موجــود بــود،

دربــاک دوم تقریبـ ًا دو هــزار زندانــی وجــود داشــتند ولــی بــاک ســوم چــون هنــوز نیمــکاره
بــود ،زندانیــان کمتــری در آن موجــود بودنــد.
مــن از تاریــخ  14ســرطان  1358الــی اخیــر میــزان همــان ســال کــه در زنــدان هــای؛
مــزار ،اگســا ،کام و پلچرخــی ایــام حبــس را گذرانیــدم ازخانــواده ی خــود اطالعــی نداشــتم
وهمچنــان فامیلــم از مــرده و زنــده ی مــن خبــری نداشــتند .باالخــره توســط یــک افســر
مــزاری بــه بــرادرم ذبیــح اهلل خبــر دادم کــه مــن در زنــدان پلچرخــی بســر میبــرم .در مــاه
عقــرب بــرادرم بــه ســراغم آمــد ،طبــق معمــول نامــه ای برایــم نوشــت ،کاال و مقــداری پــول

برایــم فرســتاد و مــن در جــواب وی؛ از گرفتــن کاغــذش اطمینــان دادم .امــا تــا روز شــانزدهم
جــدی  1358روی هیــچ یــک از اعضــای خانــواده و اقاربــم را ندیــده بــودم .ماهانــه دو

مرتبــه اقـ ً
ا بعضــی از اقــارب زندانیــان کــه خبــر میشــدند زندانــی شــان زنــده اســت ،بــرای
او لبــاس ،پــول و نامــه مــی فرســتادند .در هــر پانــزده روز اســامی تعــداد زیــادی از زندانیــان
خوانــده میشــد؛ نامــه هــا ،لبــاس و پــول را از عســاکر مؤظــف تســلیم میشــدند .بعضــی اوقــات
عســاکرتمام بــاک هــای پلچرخــی را جســتجو مــی نمودنــد و شــخص مــورد نظــر را پیــدا
کــرده نمــی توانســتند؛ ناچــار دو بــاره لبــاس و پــول را بــه اقــارب مســترد مــی کردنــد ،چــه
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زندانــی ناپیــدا قبـ ً
ا زیرشــکنجه ی جــادان اگســا ـ کام جــان هــای شــیرین خــود را از دســت
داده بودنــد و از چگونگــی واقعــه نــه خــود دســتگاه جنایتــکار خبــر داشــت و نــه وابســتگانش.
بــه یــاد دارم کــه چنــد بــاری عســاکر مکــرراً؛ نامــه و لبــاس بــرای انجینرغــام یحیــی آذرخش
و مامــور ضیــأ مــی آوردنــد و صــدا مــی زدنــد ولــی جوابــی نمــی گرفتنــد .در آن میــان؛ فقــط

مــن و چنــد زندانــی محــدود خبــر داشــتیم کــه آنهــا قبـ ً
ا توســط دژخیمــان قســم خــورده ی
مــردم از میــان رفتــه انــد.
در اخیــر مــاه میــزان ســال  1358نیمــه شــب ســه موتــر ســرویس حامــل  150ـ 160نفــر از
اهالــی والیــت غزنــی کــه اکثریــت آنهــا پیــر و شــیخ فانــی بودنــد بــه زنــدان پلچرخــی انتقــال
داده شــدند .درقطــار آن زندانیــان یکنفــر کــور مــادرزاد بــه عمــر 40ســاله بــود کــه شــخص
الغــر انــدام و بلنــد قامــت بــا کاله پوســت زرد رنــگ بــر ســر؛به اتهــام آنکــه بــا ضــد انقــاب
همــکاری داشــته ،بــه زندانــی شــده بــود .آن شــخص بــه مریضــی گــرده نیــز مبتــا بــود.
در مــاه عقــرب همــان ســال در حــدود  250ـ  300نفــر از ولســوالی بولغیــن ،تــگاب مربــوط
والیــت پــروان را در بــاک  4پلچرخــی آوردنــد کــه اکثــر ایشــان کهــن ســال و مریــض
بودنــد.
در مــاه هــای میــزان ،عقــرب ،قــوس و جــدی  1358بیــن شــام و خفتــن جوقــه هــای100 :
ـ  150ـ  200یــا  300نفــری از زندانیــان سیاســی را نــام خوانــی کــرده غــرض اعــدام بــه
پولیگــون پلچرخــی میبردنــد .ایــن محکــوم شــدگان؛ بوســیله ی قاضــی ،څارنــوال و پولیــس
خلقــی شناســایی شــده و تحــت شــعار هــای قانونیــت ،مصئونیــت و عدالــت در دوران (امیــن
جــاد) بــه جوخــه هــای اعــدام ســپرده شــده و در بعضــی اوقــات هــم زنــده؛ بــه گــور هــای
جمعــی ســپرده مــی شــدند .چنانچــه از طبقــه ی ســوم بــاک چهــار؛ دو هموطــن همیشــه
زنــده و جاویــد مــا؛ شــهید اشــرف معلــم از کابــل و شــهید ســید ابراهیــم مامــور دولــت از
والیــت بامیــان ،در اخیــر مــاه قــوس همیــن ســال توســط جــادان بــه کشــتار گاه بــرده شــدند.
در زنــدان پلچرخــی از همــه اقشــار ملــت مــا افــرادی محبــوس بــوده شــکنجه و آزار دیــده اند
و یــا بــه نابــودی ســوق داده شــده انــد .ســاعت ده صبــح پنجشــنبه اوائــل مــاه ســنبله 1358
میرجمعــه آمــر ســرحدی بلــخ توســط مؤظفیــن از زنــدان خــارج گردیــد ولــی ازچگونگــی
سرنوشــت او بــی اطــاع مانــدم .ازجملــه ی 14زندانــی مــزار تنهــا مــن و قومانــدان امنیــه ی
بلــخ بــی سرنوشــت باقــی مانــده بودیــم.
اگــر چــه از مطلــب دور مــی شــوم ولــی رویــداد جالــب دیگــری را نیــز برایتــان مــی گویــم.
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در یکــی از شــب هــای مــاه قــوس کــه مــن و دو زندانــی دیگــر درتاریکــی ســلول پلچرخــی
نشســته ســرگرم قصــه هــای کامیابــی هــای مجاهدیــن علیــه روس هــا و نوکــران حلقــه بــه
گــوش آن هــا بودیــم؛ قومانــدان بــاک  4کــه گــپ هــای مــا را شــنیده بــود ،در رســید .وی
شــروع کــرد بــه تهدیــد و ارعــاب مــا و گفــت« :شــما چــرا حــرف هــای سیاســی میزنیــد؟
مگــر بــرای شــما گفتــه نشــده کــه چنیــن حــرف هائــی در زنــدان مجــاز نیســت .مگــر حبــس
و شــکنجه بــر شــما تأثیــر نکــرده و از پایــداری دراعمــال گذشــته ی تــان نــادم نگشــته ایــد؟
مــی خواهیــد همیــن حــاال شــما را در تشــناب بینــدازمُ ،ولچــک و زوالنــه کنــم یــا شــما را

بــه قومانــدان عمومــی معرفــی کنــم تــا حســاب تــان را پــوره برســد؟» ای فــان و بهمــان
تــان! “عســکر! بیــا؛ اینهــا را ازایــن کوتــه زده زده بکــش ،ســر شــان را خشــک بتــراش و بــه
تشــناب هــای زیرزمینــی بینــداز شــان!” و  . . .وغیــره تخویــف و تحقیــر .باالخــره مــن بیــش
از آن تحمــل نتوانســته؛ کنتــرول خــود را از دســت دادم ،ســرم گیــچ رفــت و مغــزم خــراب
شــد .بســوی قومانــدان خیــره خیــره نــگاه کــردم .خونــم بــه جــوش آمــده و از شــنیدن حــرف
هــای بیجــا و بیــراه او حوصلــه ام بــه ســر آمــده و در همــان شــب دل از زندگــی برکنــدم
و بــا عصبانیــت تمــام بــه پاســخ ســخنان اهانــت آمیــز او پرداختــم“ :شــما خلقــی هــای نــا
انســان مــا را بــه قــدر کفایــت شــکنجه ،آزار و توهیــن کــرده ایــد ،مــا را از کار و زندگــی
کشــیده و امــروز یــا فــردا مــا را بــه چویــه ی داریــا آتــش مسلســل خواهیــد بســت .دیگــر
انتظــار محــال اســت و شــکیبایی را مجــال نیســت .اگــر تــو قومانــدان مــی خواهــی صحنــه ی
برخــورد خونیــن زنــدان سیاســی بــاک  2دو بــاره تکــرار گــردد ،پــس بفرمــا! همیــن جــا هــر
تــوان و کمالــی کــه داری بــه خــرچ بــده ،بــه عســاکرت فرمــان صــادر کــن کــه بــه ســوی مــا
دســت دراز کننــد و ازیخــن مــا بگیرنــد .بــاز ببیــن نتیجــه ی امــر و دســتور خــود را کــه مــا بــا
جنــاب عالــی چــه معاملــه ای را انجــام خواهیــم داد .تــو از ایــن دهلیــز زنــده نخواهــی رفــت
و مــن و تــو را در یــک تابــوت گذاشــته؛ از صحنــه بیــرون خواهنــد بــرد.

قومانــدان کــه از حادثــه ی بــاک  2کام ـ ً
ا آگاهــی داشــت ،لحــن خــود را تغییــر داده و بــه

شــکل گلــه آمیــزی گفــت :بــرادر هــا! منظــورم از ایــن حــرف هــا آنســت کــه اگــر شــما
تبصــره هــای سیاســی نکنیــد برایتــان مفیــد خواهــد بــود ،میعــاد حبــس و جــزای تــان تخفیــف
مــی یابــد .مــن از روی دلســوزی ایــن پیشــنهاد را برایتــان کــردم .مــا بــه جوابــش گفتیــم:
اینجــا مــا مگــر حــرف هــای جنایــی (قتــل ،دزدی و قمــار) بزنیــم تــا دل شــما شــاد گــردد؟!
قومانــدان مذکــور از تــرس و خجالــت عــرق کــرد ،ســر را بــه زیــر انداخــت و از دهلیــز بــه
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ســرعت خــارج شــد .چــون از حادثــه بــاک  2یــاد کــردم؛ الزم اســت کــه ایــن حادثــه را

مختصــرا ً بیــان کنــم.

در بــاک دوم زنــدان پلچرخــی؛ قوماندانــی بــه نــام ســید عبــداهلل وظیفــه دار بــود .ایــن
شــخص خــود خــواه واحمــق از ســال  1357الــی مــاه ســرطان  1358در بــاک دوم زنــدان
پلچرخــی مؤظــف بــه آزار ،بیــداد و کشــتار زندانیــان مظلــوم بــود .خــود خواهــی وحماقــت او
بجائــی رســیده بــود کــه از زندانیــان سیاســی انتظــار داشــت کــه هــر وقــت او داخــل زنــدان
شــود ،در برابــرش بــه پــا خیزنــد و ســام کننــد ،در غیــر آن بــه آزار و اذیــت زندانیــان مــی
پرداخــت .جالــب آن کــه وقتــی او داخــل زنــدان پلچرخــی بیانیــه میــداد و از رژیــم کودتــا
توصیــف میکــرد ،از زندانیــان سیاســی(مخالف اندیشــه اش) انتظــار داشــت تــا او را تأییــد
نمــوده کــف بزننــد و هــورا بکشــند .در صــورت تخلــف؛ لــت و کــوب میشــدند .گاهــی
نیــم شــب کــه آن قومانــدان مســت و نــادان از دهلیــزی مــی گذشــت ،از زندانــی خوابیــده
انتظارداشــت در برابــر او برخاســته و ادای احتــرام کنــد ،در غیــر آن زندانــی مظلــوم را بــا لگــد
نقــش زمیــن ســاخته و خــون آلــودش مــی کــرد.
اگــر یــک زندانــی در تشــناب مــی بــود و از آمــدن آن جانــی خبــر میشــد بایــد رفــع حاجــت
را تمــام کــرده و بــه ســامی مــی شــتافت ،ور نــه مــورد بــد رفتــاری او قــرار مــی گرفــت.
زندانیــان روزانــه یــک مرتبــه اجــازه داشــتند تــا بــرای یــک ســاعت از داخــل اتــاق هــا و

دهلیــز هــا بــه غــرض گرفتــن آفتــاب و بخاطــر شــپش ُکشــی بــه صحــن زنــدان برآینــد؛ بــرای
زندانیــان حیــن شــپش ُکشــی ســخن گفتــن مجــاز نبــود .زندانیــان غــرض تشــناب رفتــن

قطــار مــی شــدند و نوبــت مــی گرفتنــد .اگــر یکــی از زندانــی هــا روی خــود را بــه عقــب
بــر مــی گردانیــد تــا اندیوالــش را ببینــد؛ دانــگ چــوب نماینــده ی ســید عبــداهلل بــه نــام (گل
آقــای دلگیمشــر) بــر گــردن زندانــی مذکــور حوالــه میشــد.
خالصــه همــه زندنیــان از دســت جــور و آزار و توهیــن قومانــدان عبــداهلل و گل آقــای
دلگیمشــر بــه ســتوه آمــده بودنــد و در پــی فرصــت مناســبی بودنــد تــا چــاره ی کار آن نــا
مــردان را بســازند .در یکــی از روز هــای اخیــر مــاه ســرطان  1358کــه تعــدادی از زندانیــان
سیاســی بــی گنــاه و بــی دفــاع را غــرض اعــدام بــه پولیگــون میبردنــد ،در بیــن مؤظفیــن و
زندانیــان گفتگوئــی در مــی گیــرد ،آن قومانــدان احمــق؛ جنــون زده داخــل بــاک دوم مــی
شــود و زندانیــان را بــد و بیــراه گفتــه بــا ُمشــت و لگــد بجــان آنهــا مــی افتــد وبــه عســاکر
دســتور میدهــد کــه تمــام آن هــا را کوتــه قفلــی کننــد.
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در آن میــان مــرد دلیــر و از خــود گــذری بــه نــام ســید اکبــر از ولســوالی امــام صاحــب
والیــت قنــدوز از قبــل آمــاده ی فــداکاری و جانبــازی شــده ،چاقوئــی را بــه قیمــت پنــج هــزار
افغانــی؛ بــه کمــک عســاکر غیرحزبــی خریــداری نمــوده بــود .زیــرا وی خبــر یافتــه بــود کــه
بــرادرش ســیدعمر روز قبــل بوســیله ی همیــن جــادان اعــدام شــده بــود .بــا چاقــو بجــان
قومانــدان دیوانــه حملــه ور مــی گــردد و چندیــن ضربــه ی کاری بــه شــکمش وارد نمــوده او
را از پــا در میــآورد .زندانیــان دیگــر تحریــک شــده و بــه عســاکر یــورش مــی برنــد؛ عســاکر
و گل آقــای دلگیمشــر را زیــر پــای گرفتــه ،درســت و حســابی مــی کوبنــد .قومانــدان دیوانــه
غــش مــی کنــد و ازحــال میــرود .عســاکر مســلح بــه کمــک آنــان مــی شــتابند ،قومانــدان و
عســاکر زخمــی را از صحــن زنــدان بیــرون نمــوده راهــی شــفاخانه مــی دارنــد .بعــد از چنــد
ســاعت رژیــم خــون آشــام دســتور مــی دهــد کــه مســببین حادثــه و افــراد مــورد ســوء ظــن؛
اولچــک و زوالنــه شــده در پولیگــون بــرده شــده و اعــدام گردنــد .در قطــار شــهدای واقعــه
ی همــان روز؛ ســید اکبــر و همراهانــش بودنــد کــه آن هــا را در داخــل زنــدان پلچرخــی در
برابــر چشــم همــه زندانیــان تیربــاران کردنــد و از فــوران خــون هــای شــان در و دیــوار زنــدان
رنگیــن گشــت کــه یــادگار تاریخــی از رشــادت آن جوانمــردان بــود .در پایــان و ادامــه ی ایــن
حادثــه  300ـ  400زندانــی دیگــر در همــان روز اعــدام گردیدنــد کــه روح پُــر شــکوه همــه ی
شــان شــاد و نــام شــان زنــده بــاد! ،راهشــان مســتدام و یــاد شــان گرامــی بــاد!

در مــاه هــای میــزان ،عقــرب و قــوس تعــداد انگشــت شــماری از طرفــداران تــره کــی؛ توســط
قــوای “امیــن” زندانــی شــدند .در زمــره ی بــاز پُــرس هــای خلقــی “اگســا” نورالدیــن

قومانــدان بــاک  2پلچرخــی نیــز شــامل بــود .بازپُــرس هــای خلقــی گرفتــار شــده کــه عــده
ای از زندانیــان را قب ـ ً
ا در صــدارت شــکنجه کــرده بودنــد ،همیــن کــه بــا زندانیــان روبــرو

مــی شــدند ،مــورد طعــن و لعــن قــرار گرفتــه ،بــر روی آنهــا تُــف مــی کردنــد و زندگــی
خفــت بــاری داشــتند .نورالدیــن قومانــدان را عســاکر غیــر حزبــی طعنــه مــی دادنــد .عســکری
برایــش گفــت :قومانــدان ظالــم وعاقبــت نــا اندیــش! بــه یــاد داری کــه روزهــای گذشــته بــا
زندانیــان وعســاکر (ازجملــه خــودم) چــه رفتــار زشــت و غیــر انســانی داشــتی؟
دیــدی کــه آه بیگناهــان ســخت گیــرد ـ بســی کــس را ز تخــت و بخــت گیــرد آن عســکر بعــد
از چنــد دشــنام جانانــه بــر روی او تُــف انداخــت و بــه راه خــود روان شــد.
درطبقــه ی ســوم بــاک 4؛ طفلــک ده ،یــازده ســاله ای را آورده بودنــد کــه ازجملــه ی هــزاره
هــای چنــداول بــود .او را بــه اتهــام قیــام جــوزای ســال  1358در چنــداول زندانــی کــرده
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بودنــد .آن طفــل معصــوم؛ پــدر و مــادرش را از دســت داده بــود ،پایــواز و خبرگیــر نداشــت،
کاالی تنــش تبدیــل نمیشــد.خلقی هــا او را خیلــی اذیــت و آزار دادنــد و باالخــره در توقیــف
نگــه اش داشــتند .او ســیگار فروشــی را پیشــه ی خــود ســاخت؛ چــه زندانیــان بــه او یــک
مقــدار پــول قــرض داده بودنــد کــه از عایــد آن هــم قرضــه ی خــود را مــی پرداخــت و هــم
کاال و لبــاس بــرای خــود تهیــه مــی نمــود .از کار خــود راضــی و قانــع بــود ،روحیــه اش
بســیار عالــی و از ســیمایش خوبــی و صداقــت نمایــان بــود .وی بــا همــه زندانیــان بــه هــوای
فامیــل خــود مــی نگریســت و همــه زندانیــان او را مــورد تفقــد و دلجویــی قــرار مــی دادنــد.
* * * * *
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فصل چهارم

قسمت دوم ـ خاد (خدمات اطالعات دولتی افغانستان)
کابل ـ به قدرت رسیدن ببرک توسط روس ها

از نخســتین روزجــدی جلســه هــای پرچمــی هــا در داخــل زنــدان دایــر بــود ،متصــل آن
غــرش طیــارات غــول پیکــر روســی در فضــای کابــل پیچیــدن گرفــت .ایــن طیــارات آســمان
پلچرخــی را دور زده بــه ســوی میــدان هوایــی خواجــه رواش غوطــه مــی خوردنــد و شــب و
روز انتقــال عســاکر و مهمــات روســی ادامــه داشــت.
ســاعت  2بعــد از ظهــر پنجشــنبه پنجــم جــدی توســط بلنــد گوهــای زنــدان خبــری اعــان
گردیــد کــه در ســاعت پنــج عصــر منشــی کمیتــه مرکــزی “حــزب دموکراتیــک خلــق
افغانســتان”(امین)؛ نطقــی رادیویــی ایــراد مــی نمایــد و همــه زندانیــان در صحــن زنــدان آمــده
گــوش فــرا میدهنــد .مــا زندانیــان طبــق اعــان بــه ســوی بلندگــو رفتیــم .قومانــدان عمومــی
پلچرخــی گفــت“ :در اعــان امــروزی اشــتباه صــورت گرفتــه اســت .ایــراد بیانیــه ازطــرف
امیــن صاحــب نبــوده بلکــه نماینــده ی وزارت عدلیــه میخواســت شــما رامالقــات کنــد امــا
موصــوف نســبت مصروفیــت آمــده نتوانســت ،شــما بــه اتــاق هایتــان برگردیــد ”.از آنجائــی
کــه زندانیــان در طــول هفتــه پــرواز طیــارات روســی و ســیمای خنــدان پرچمــی هــا را نظــاره
گــر بودنــد ،حــدس میزدنــد کــه اطــراف امیــن را قلعــه بنــد کــرده انــد و کارش تمــام شــده
اســت .روس هــا در عــوض او ببــرک دلقــک را بــه پادشــاهی مــی رســانند!
بعضــی از زندانــی هــا مــی گفتنــد« :روس هــای خبیــث آخــر کار شــان را کردنــد .آنان عســکر
پیــاده نمــوده ،امیــن را کشــته انــد و دزد مشــهور ســفارت را بــه جایــش مــی نشــانند».عده ی
اندکــی مخالــف آن نظــر بودنــد و بــه جــر و بحــث مــی پرداختنــد .پرچمــی هــا خوشــحالی
مــی کردنــد و لســت هائــی از زندانــی هــا را ترتیــب دادنــد .مــا مــی دانســتیم کــه آن شــب
شــوم آبســتن فاجعــه ی دیگــر تاریخــی اســت کــه بــه وقــوع مــی پیونــدد.
اینبــار نوبــت بــه وطــن فروشــان پرچمــی رســیده اســت .بعضــی ســاده اندیشــان کــه فکــر

مــی کردنــد؛ بــا آمــدن پرچمــی هــا شــاید از زنــدان رهــا شــوند مســلم ًا درک و شــناخت
درســتی از همیــن مهــره ی دیگــر روس هــا نداشــتند.
ســاعت ده شــب ششــم جــدی بــود کــه بــرق هــای زنــدان پلچرخــی خامــوش شــد .فیــر
هــای تــوپ و تفنــگ از دور بــه گــوش مــی رســید .مــا از ایــن ســوی میلــه هــای دیــوار
زنــدان مــی دیدیــم کــه از قــوای  15زرهــدار؛ تانــک هــا بــه ســرعت بــه طــرف پلچرخــی
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مــی آینــد .همینکــه آنــان نزدیــک میشــدند بــا فیــر دهشــکه (یــک نــوع ماشــیندار روســی)
عســاکر وصاحــب منصبــان زنــدان را مضطــرب و پریشــان مــی ســاختند .یــک ضربــه ی تــوپ
در طبقــه ی بــاالی بــاک  4اصابــت نمــود کــه دیــوار آن ســوراخ و شیشــه هــای آن شکســت.
فیرهــای تفنــگ تــا ســاعت 12شــب دوام نمــود ،ســاعت 2بجــه ی شــب فضــای زنــدان
پلچرخــی را ســکوت فراگرفــت.
صبــح وقــت صــدای لــود ســپیکر هــا بلنــد شــد کــه مــی گفــت« :حکومــت در دســت قــوای
دوســت و انقالبیــون اســت؛ صاحــب منصبــان بــه مرکــز قوماندانــی پلچرخــی حاضــر شــوند».
همیــن کــه ســیاه روز  6جــدی چهــره ی خشــن و نحــس خــود را نمایــان کــرد؛ ســر و
کلــه ی چنــد تــا خــرس قطبــی متجــاوز روســی و چنــد پرچمــی وطنفــروش در زنــدان پیــدا
شــد .روس هــا ،پرچمــی هــا وخلقــی هــای (طرفــدار تــره کــی) پارتــی را بــا خــود بیــرون
از زنــدان کشــیدند و روس هــا بــه فلــم گیــری شــروع نمودنــد .پرچمــی هــا و خلقــی هــا
هــورا! کشــیدند؛ بــرای روس هــا کــف زنــان و رقــص کنــان آغــوش بــه آغــوش بــا هــم فلــم
گرفتنــد .خلقــی هائــی کــه یــک روز قبــل ازششــم جــدی ،ببــرک را دزد ســفارت و جنــرال
زاده صــدا مــی زدنــد ،در روز شــش جــدی او را “رهبرانقــاب” خطــاب مــی نمودنــد ،بــرای
او زنــده بــاد و خــوش آمــد مــی گفتنــد! خلقــی هــا و پرچمــی هــا پنجــه هــای بهــم گــره زده
را بلنــد نمــوده دولــت شــوروی را ناجــی خلــق هــای افغانســتان و جهــان اعــان مــی کردنــد.
شــب 7جــدی  1358ازطریــق امــواج رادیــو وتلویزیــون تاجکســتان آواز کریــه ببرک(شــاه
شــجاع روســی) پخــش گردیــد .او تأثــرات خــود را بــرای آن همــه کشــته شــدگان دوران
امیــن ابــراز کــرد و بــه اصطــاح در عــزای مــردم خــود را شــریک دانســت و در کشــته شــدن
آن هــا اشــک تمســاح ریخــت! ببــرک اطمینــان داد کــه“ :دیگــر زنــدان و زندانــی وجــود
نخواهــد داشــت!”“ ،کشــتار گاه امیــن بــه دارالفنــون ،مدرســه و فابریکــه بــدل خواهــد شــد،».
«خانــه ی هیــچ کــس بــدون امــر شــرعی محکمــه تالشــی نخواهــد شــد ،اعــدام لغــو اســت،».
«تظاهــرات بــدون حمــل ســاح جوازاســت ،افغانســتان گل و گلــزار خواهــد شــد« ،».دیگــر
مــادران بر ُکشــته هــای فرزنــدان خــود اشــک نخواهنــد ریخــت! دیگــر دانشــمندان ،شــعرا،
داکتــران ،انجینــران ،اســتادان ،محصــان و نویســندگان تــان تحقیــر ،زندانــی و اعــدام نخواهنــد
شــد”.
“جبهــه ی ملــی پــدر وطــن تحــت رهبــری حــزب واحــد “خلــق” تشــکیل شــده و بــه
حیــات صلــح آمیــز خویــش ادامــه مــی دهــد ،قطعــات محــدود قــوای دوســت (شــوروی) بــه
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زودی بــه ســرزمین شــان بــر مــی گردنــد!”

ببــرک ســخنان بــی مایــه ی زیــادی گفــت ولــی برملــت مــا کام ـ ً
ا روشــن بــود کــه اوهــم
ماننــد تــره کــی و امیــن یکــی از مهــره هــای دیگــر روس اســت کــه بــه زودی چهــره ی

خشــن ،ســیاه و ضــد مردمــی اش برمــأ مــی گــردد .او در بیدادگــری ،کشــتار و جنایــت در
حــق مــردم؛ ســهمی کمتــر از اســاف خــود نداشــته اســت.
پــس از اشــغال کشــور مــا توســط ارتــش ســرخ؛ پرچمــی هــا و خلقــی هــا در ظــرف 24
ســاعت از زنــدان هــا رهــا گردیدنــد ولــی مــا غیــر حزبــی هــا هــم چنــان در زنــدان هــا باقــی
ماندیــم .مــا را از بــاک  4بــه بــاک  2انتقــال دادنــد .بــه تاریــخ 16جــدی تقریب ـ ًا دو هــزار

زندانــی سیاســی بعــد از اینکــه شــهرت مکمــل و آدرس مــا توســط پرچمــی هــا ثبــت شــد،
رهــا شــدیم .بــا آنهــم دو ســه صــد زندانــی سیاســی دیگــر را در بنــد نــگاه داشــتند.
از بــاک هــای اول و ســوم اطالعــی در دســت نبــود کــه چــه تعــداد زندانــی هــا را محبــوس
نگهداشــتند .تنهــا مــا دو هــزار نفــر از جملــه ی هفتــاد هــزار زندانــی سیاســی کــه در ســاحه
ی وســیع زنــدان پلچرخــی جــا داده شــده بودنــد؛ بیــرون شــدیم کــه بــا آنهــم گمــان میشــد
محشــرصغرا برپــا شــده باشــد .محشــری کــه در آن نــه تنهــا مــا بلکــه هــر کــس دیگــری هــم
کــه مــی بــود نمــی توانســت از ایــن گونــه رهایــی خویــش خوشــنود باشــد ،چــه سرنوشــت
غــم انگیــز هزارهــا هــم وطــن زندانــی دیگــر هماننــد شــکنجه هــای دشــمن؛ باعــث آزار
و اذیــت مــا بــود .بویــژه کــه هــزار هــا مــادر ،خواهــر ،بــرادر ،پــدر ،پســر و همســری را
مــی دیدیــم کــه از مــا ســراغ گــم شــدگان خــود را گرفتــه مــی پرســیدند :بچیــم! تــو پســرم
(فالنــی) را در زنــدان ندیــدی؟ بــرادر جــان! شــوهرم (فالنــی) بــا تــو نبــوده اســت؟ طفلکــی با
چشــمان اشــک آلــود؛ هــک هــک زنــان از مــن پرســید :کاکا جــان! از پــدرم خبــر نداشــتید کــه
در کــدام بــاک بنــدی بــود؟ بــه همیــن ترتیــب صــد هــا انســان بــا فریــاد و شــیون ،بدنبــال
گــم شــده هایشــان بودنــد بــه ســر و صــورت خــود مــی زدنــد و روی خــاک هــا نشســته
مــات و مبهــوت بودنــد .مــا در برابــر آن هــا ُگنــگ و ســاکت چــون مجســمه هــا ایســتاده
بودیــم ،جوابــی بــرای گفتــن نداشــتیم.
من ُگنگ خواب دیده و عالم تمام کر

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

اگــر چــه کام ـ ً
ا مــی دانســتیم؛ کســانی را کــه بازمانــدگان شــان از مــا اســم و نشــانی مــی

پرســند ،قبـ ً
ا توســط قاتــان خلقــی ـ پرچمــی بــه قربانــگاه رفتــه انــد ،بــا آن هــم بهــر تســلی

خاطــر ایشــان مــی گفتیــم :شــاید آن هــا را بــه زنــدان هــای دیگــر انتقــال داده باشــند .در
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حــدود ســه هــزار از وابســتگان زندانیــان سیاســی غــرض دیــدار عزیــزان خــود در اطــراف
زنــدان پلچرخــی در روز  16جــدی ســال  1358آمــده بودنــد ،خــون گریســتند و از گــم
شــدگان خویــش اثــری نیافتنــد و بــا دل پُــر درد و داغ بــه خانــه هــای خــود برگشــتند.
* * * * *
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فصل پنجم

زندان خاد مزار شریف
حکومت ببرک (کارمل)

از رهایــی مــن مــدت ( 9مــاه) بیشــتر نگذشــته بــود کــه بــار ســوم خادیســت هــا (جاسوســان
پرچمــی) اطــراف خانــه ی مــرا در شــهر مــزار شــریف بــه تاریــخ ســوم میــزان ســال 1359
خورشــیدی محاصــره نمودنــد .ســاعت چهــار صبــح بــدون حکــم قاضــی محکمــه یــا څارنــوال
و یــا حضــور پولیــس؛ بــه زور تفنــگ داخــل حویلــی مــا شــدند؛ همگــی اعضــای خانــواده
ام در خــواب بودنــد .آنها(خادیســت هــا) بــدون معطلــی اطــاق هــا و بکــس هــا را تالشــی
نمودنــد .مــن از خادیســت هــا پرســیدم بــرای چــه؟ و بــه امــر کــدام مرجــع بــا صالحیــت
خانــه ام را تفتیــش مــی کنیــد؟ یکــی از ســرکردگان پرچمــی گفــت« :مــا صالحیــت فــوری
داریــم .چــپ بــاش!» در آن هنــگام طفــل کوچکــم “احمــد مســعود”میدید کــه افــراد مســلح
مــرا بــا تفنــگ تهدیــد مــی نماینــد؛ چیــغ مــی زد و مــی گریســت .طفلــک صــدا مــی نمــود
کــه“ :پــدر مــره نکشــید! پــدرم را کجــا مــی بریــد؟ پــدر! مــره ده بغــل بگیــر! پــدر پیــش مــه
بیــا!”
مــادرم نیــز بــا گریــه مــی گفــت“ :از بــرای خــدا” و خادیســت هــا را مخاطــب قــرار داده
اضافــه مــی نمــود کــه“ :ســال گذشــته خلقــی هــای ظالــم پســرم را زندانــی کردنــد ،حــاال
نوبــت شــما رســیده؟ بــه حــال اطفــال کوچکــش و یتیمــان پــدر او رحــم کنیــد! آخــر پســرم
چــه گناهــی دارد؟ فقــط همیــن کــه در حــزب شــما نیســت؟ مــا در ایــن خانــه دیگــر نــان آور
نداریــم .پســرم را نبریــد ،ای ظالمــان!
اما آن نا اهالن کجا به حرف های مادر رنج دیده و سرسپیدم توجه کردند؟

تالشــی تمــام شــد و چیــزی بــه دســت شــان نیامــد کــه توســط آن مــرا مالمــت نماینــد .بعــدا ً
فهمیــدم آنهــا ســاح ،شــبنامه و نشــریات مجاهدیــن را مــی پالیدنــد .خانــه هــای کاکا هایــم
را کــه در جــوار خانــه ی مــا موقعیــت داشــت نیــز تالشــی نمودنــد .مــن و بــرادرم و دو پســر
کاکایــم را بــه زنجیــز کشــیدند .در آن وقــت کاکا هــای مریــض مــن صــدا زدنــد“ :بچــه هــا را
کجــا مــی بریــد؟” یکــی از فریــب کاران گــروپ پرچمــی خــاد و جیــره خــوار روس جــواب
داد؛ چنــد دقیقــه بــا اینهــا مفاهمــه مــی کنیــم و بعــدا ً بــه زودی آنهــا را بســوی شــما بــر مــی

گردانیــم ،تشــویش نکنیــد .مــا “خادیســت هــا” بــا پســران شــما کاری نداریــم و آزار شــان
نمــی دهیــم .صــرف اشــتباهی در میــان اســت .بــه حــرف هــای مــا اعتمــاد کنیــد کــه راســت
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مــی گوئیــم.
خادیســت هــا مــا را راکــب موتــر هــا نمــوده بــه مرکــز خــاد مــزار شــریف در عقــب تفحصات
پتــرول زندانــی ســاختند .مــن و رحمــت اهلل پســر کاکایــم در یــک ســلول و ذبیــح اهلل بــرادرم
و پســر دیگــر کاکایــم نجــم الدیــن معلــم را در ســلول دیگــر محبــوس نمودنــد .درحالــی کــه
درون ســلول هــا؛ قبــل از مــا از زندانــی هــای دیگــر مملــو بــوده کلکیــن هــا بــا پــرده هــای
ضخیــم پوشــانیده شــده بودنــد ،دروازه هــای اطــاق هــا هــم بســته گردیدنــد.
در اتاقــی بــا گنجایــش  7ـ  8نفــر؛ در حــدود  30ـ  35نفــر را در کنــار هــم چیــده بودنــد.
هــوای داخــل اتــاق گــرم ،بونــاک و خفقــان آور بــود .بــه مشــکل مــی شــد کــه خــود را از
یــک پهلــو بــه پهلــوی دیگــر چــرخ دهیــم .ســاعت  2بجــه ی بعــد از ظهــر بــود کــه “طاقــت”
مدیرخــاد بــه اتــاق مــا آمــد .برایــش گفتــم :مــا را رفقــای شــما بخاطــر مذاکــره اینجــا آورده
انــد؛ پــس چــرا مــا را رهــا نمــی کنیــد؟ و بــی جهــت زندانــی ســاخته ایــد؟
او کــه جــوان کــم ســن و ســالی بــود؛ چــون بــزرگان ،دســت نــوازش بــر رویــم کشــیده و

گفــت“ :بــی حوصلــه نشــوید امــروز وقــت شــام حتمـ ًا خانــه مــی رویــد ،چیــزی گپ نیســت،
راپــور غلــط بــرای مــا رســیده اســت! بــه مؤظفیــن هدایــت داده ام تــا شــما را بــا امــن و
ســامت بــه خانــه برســانند”.
من ساده لوح نیز به سخنان این جانور محیل باور کردم!
ســاعت 3بجــه ی همــان روز مســتنطق خــاد شــهرت مکمــل مــا چهــار زندانــی را گرفــت .یک
روز تمــام را در گرمــی داخــل اتــاق بــدون آب و غــذا گذرانیدیــم .بــه علــت تراکــم بیــش از
حــد زندانیــان؛ مــا ناچــار ُجفــت هــم نشســته بودیــم و بــه خاطــر شــخی گــردن ،عضــات،

پشــت و کمــر؛ بــه نوبــت روی اتــاق یــک یــک نفــر دراز مــی کشــیدیم.

نزدیــک شــام چنــد عســکر مســلح خــاد؛ مــا چهارنفــر را در موتــر جیــپ انداختــه بــه مــا
گفتنــد رهــا مــی گردیــد.
شــما را همیــن حــاال بــه خانــه هایتــان بــر مــی گردانیــم .مــا در همــان لحظــه بــرای چندمیــن
بــار بــه حــرف هــای دروغیــن خادیســت هــا بــاور نمودیــم ولــی دیدیــم کــه بعــد از چنــد
لحظــه ی دیگــر؛ موتــر حامــل مــا جلــو درب کالن محبــس مــزار ایســتاد و مــا را تســلیم
زندانبانــان مــزار در ســمت نظارتخانــه نمودنــد .از خادیســت هــا پرســیدم :مگــر شــما وعده ی
رهایــی مــا را نکــرده بودیــد؟ درجــواب گفتنــد“ :جــای شــما ،خانــه ی تــان همیــن محبــس
اســت .چــه شــما چهــار نفــر شــهر مــزار را بــه شــورش در آورده ایــد .اگــر شــما زندانــی
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باشــید ،شــهر آرام مــی گــردد!” مــا بــه آنهــا گفتیــم :کــه اگــر بــا زندانــی شــدن مــا ایــن شــهر
آرام شــود از ایــن چــه بهتــر ،کاش آرامــی بیایــد! مــا رنــج زنــدان را بخاطــر آســوده حالــی
مــردم مــا پذیــرا مــی شــویم ولــی فکــر مــی کنــم عوضــی گرفتــه ایــد!
مــا را بــه آمــر نظارتخانــه ی زنــدان تســلیم دادنــد و رفتنــد .در نظارتخانــه هــم جــای ســوزن
انداختــن نبــود .در آن جــا در حــدود  200ـ  250نفــر زندانــی سیاســی محبــوس بودنــد .در
حالــی کــه حــد نهایــی گنجایــش و ظرفیــت آن محــل بیشــتر از صــد نفــر نبــود.
مــا چهارنفــر ناچــار درمحوطــه ی نظارتخانــه درگوشــه ای قطیفــه ی خــود را همــوار نمــوده
دراز کشــیدیم .از خشــتی اســتفاده کــرده زیــر ســر گذاشــتم ،جغلــه ســنگ هــای صحــن زنــدان
قبرغــه هــای مــا را مــی آزرد و خــواب را برایمــان حــرام ســاخته بــود .بادهــم کثافــات و گــرد
و خــاک را از بــام نظارتخانــه بــر روی مــا مــی ریخــت .بعضــی از زندانیــان بــه مــا کمپــل و
بالشــت شــخصی خــود را تعــارف مــی کردنــد ،چــای وغــذا دادنــد و ازچگونگــی گرفتــاری
مــا پرســیده و پــس از شــنیدن قصــه ی مــا بســیار ناراحــت شــدند .آنــان بــر حکومــت دســت
نشــانده ی روس لعنــت و نفریــن فرســتادند .وقتیکــه دانســتند مــن در زمــان خلقــی هــا نیــز
دو بــار بنــدی شــده ام متحیــر شــده و مــی گفتنــد“ :تــره کــی ،امیــن و ببــرک از هــم فرقــی
ندارنــد ،هــر ســه جانــوران وحشــی و گماشــته ی روس انــد”.
شــب 3میــزان  1359گل محمــد رنگمــال از گــذر پســته مــزار بــا ســه پســرش؛ توســط یاســین
صادقــی منشــی کمیتــه والیتــی بلــخ بــه عــوض گل محمــد (معــروف بــه دبــه) همســایه ی
شــخص مذکــور گرفتــار شــده بعــد از لــت و کــوب بــه زنــدان انداختــه شــده بودنــد.
ســاعت  11شــب  6میــزان ضابــط نظارتخانــه مــرا صــدا زد کــه بیــرون برآیــم .همــه آنهائــی

کــه بــا مــا بودنــد مضطــرب و نگــران شــدند ،چــه معمــوالً شــب هنــگام زندانیــان را نیســت و
نابــود مــی کردنــد .چنــد خادیســت لعنتــی مــرا از محبــس خــارج نمــوده در موتــری انداختنــد.
نمــی دانســتم چــه بالئــی بــر ســرم مــی آیــد . . . .
فکــر مــی کــردم کــه شــاید از ایــن همــه عــذاب و از شــر جاسوســان روســی بــرای همیــش
راحــت خواهــم شــد.
مــا پــس از نیــم ســاعت بــه مرکــز خــاد شــهر مــزار رســیدیم .هیئــت تحقیــق ســه نفــر بودنــد:
(رهنــورد ،منشــی کمیتــه والیتــی مدیــر ومعــاون خــاد) .آنــان مــی خواســتند بــا دسیســه ای
اســنادی جهــت محکومیــت مــن درســت کننــد ،مؤفــق نشــدند .باالخــره بازهــم از زمــان
تحصیالتــم در دانشــگاه کابــل پرســیدند .در اخیــر ســواالت از مــن مشــوره خواســتند کــه:
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“داکترانصــاری بــه نظــر شــما سیســتم حکومــت بایــد چگونــه باشــد تــا مــردم آســوده شــده
و در امــن و صــاح زندگــی کننــد؟” مــن بــه آنهــا گفتــم :مــن اینجــا زندانــی هســتم نــه فــرد
آزاد و مشــوره دهنــده؛ لــذا از مــن چنیــن توقعــی نداشــته باشــید!
دیگــر حرفــی بــرای گفتــن نداشــتند ،شــب از نیمــه گذشــته و تحقیقــات آنهــا بــه آخــر رســیده
بــود ،بــه خادیس ـتها هدایــت داده شــد تــا مــرا “محترمانــه” بــه زنــدان انتقــال دهنــد .مــن
در رابطــه بــا هدایــت رزیالنــه ی منشــی گفتــم :شــما کــه مــرا زندانــی ســاخته ایــد پــس چــه
جــای احتــرام باقیســت؟ و از منشــی خواســتم تــا هــر چــه زود تــر سرنوشــت مــرا تعییــن
کنــد .منشــی بــا غضــب توضیــح داد کــه همانطــور کــه در طبابــت شــعبات تشــخیص و تداوی
وجــود دارد؛ در دســتگاه(خاد) نیــز شــعباتی اســت کــه دوســیه ی تحقیــق شــما را جملــه بــه
جملــه از نظــر گذرانیــده ،مســئولیت و سرنوشــت تــان را تعییــن مــی کننــد.
ســاعت  2بجــه شــب بــه نظارتخانــه برگشــتم ،همــه زندانیــان بیــدار نشســته و منتظــر
سرنوشــت مــن بودنــد .همینکــه مــرا زنــده و ســامت دیدنــد در آغــوش گرفتــه ،ســر و
صورتــم را بوســیدند .از شــادی اشــک ریختــه و شــکران بجــا آوردنــد کــه از چنــگ نوکــران
روس نجــات یافتــه ام.
شــام هفتــم میــزان هــژده نفــر ازملیــت ترکمــن مربــوط ولســوالی اندخــوی والیــت فاریــاب
و ولســوالی آقچــه ی والیــت جوزجــان را بــه نظــارت خانــه ی مــزار آوردنــد .پرچمــی هــا
آنهــا را صــرف بخاطــر بدســت آوردن پــول و قالیــن بــه ایــن سرنوشــت مبتــأ ســاخته بودنــد.
برعــاوه؛ در نظارتخانــه  20ـ  30نفــر از ولســوالی خُ لــم والیــت ســمنگان نیــز زندانــی بودنــد
کــه هــر کــدام بــه انــدازه ی معیــن شــکنجه و شــاک برقــی دیــده بودنــد.
دریکــی از شــب هــای مــاه عقــرب؛ مــرد کهنســالی کــه در حــدود  85ســال ســن داشــت و
از مردمــان کوهبنــد مــزار بــود ،در اثــر ســینه و بغــل شــدید در صحــن زنــدان آخریــن دقایــق
حیــات را ســپری میکــرد ،بــه ســختی نفــس مــی کشــید و تــوان حــرف زدن نداشــت .بــه آمــر

محبــس خبــر دادنــد کــه زندانــی از مریضــی شــدید در حــال نــزع اســت .پرچمــی ابلــه ُغر ُغــر
کنــان مــی آیــد و روی خــود را بــه ســوی زندانیــان نمــوده ،مــی گویــد:
شــما هیــچ انســان نیســتید! عاطفــه نداریــد! بــرای خلــق دل تــان نمــی ســوزد! آخــر چشــم
داریــد و مــی بینیــد کــه یــک نفــر پیــش چســم تــان مــی میــرد ،او را کمــک نمــی کنید!همــه
زندانیــان خامــوش و بــی صــدا بودنــد؛ زیــرا از دســت هیچکــس کاری بــر نمــی آمــد و هیــچ
امکانــی در دســت نبــود کــه بتوانــد آن هــم وطــن مظلــوم مــا را نجــات بدهنــد ،همــه بــا انــدوه
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فــراوان نگــران حــال او بودنــد.
پصاحــب منصــب پرچمــی بــی عاطفــه و نــادان بــه حاضربــاش خــود امــر داد کــه :یــک
مقــدار قــروت را گــرم کــرده بیــاورد .حاضــر بــاش امــر وی را اجــرآ کــرد و صاحــب منصــب
قــروت داغ را در دهــن آن پیرمــرد ضعیــف و ناتــوان کــه بــه مشــکل نفــس مــی کشــید؛ خالــی
نمــود و روی خــود را بــه طــرف زندانیــان گشــتانده وگفــت :همیــن عمــل ســاده را شــما انجام
ندادیــد .طبابــت همیــن اســت و بــس .ایــن عملیــه را کمــک اولیــه مــی گوینــد؛ مــن درمکتــب
پولیــس ایــن درس را خوانــده ام .او اضافــه نمــود :ایــن بابــه خنــک خــورده اســت ،گــرم
بیایــد جــور مــی شــود .مریضــی اش مهــم یــا خطرنــاک هــم نیســت .چنــد لحظــه بعــد شــما
خواهیــد دیــد کــه بابــه گــپ بزنــد و مــرا تشــکر بگوئیــد.
زندانیــان مــی دانســتند کــه آن مــرد نــادان پیرمــرد را بــه هالکــت نزدیــک تــر مــی ســازد تــا
اینکــه بــه او کمــک کــرده باشــد .پــس از لحظــه ای کوتــاه؛ همــه شــاهد جانــدادن آن پیرمــرد
بودیــم کــه دیگــر نفــس نکشــید ،دســت و پائــی نــزد و بــرای همیــش جهــان هســتی را وداع
گفــت .صاحــب منصــب مذکــور هنگامــی کــه نظارتخانــه را تــرک مــی گفــت عــاوه بــرآن
مهــارت طبــی اش خــود را ادیــب جــا زده و ایــن بیــت را نیــز زمزمــه کــرد:
هر که پا کج می گذارد خون دل ما می خوریم

شیشه ی ناموس عالم در بغل داریم ما

و حــاال دیگــر معلــوم بــود کــه چــه کســی پــا کــج مــی گذاشــت و کدامیــن شــخص شیشــه
ی نامــوس عالــم را در بغــل داشــته اســت؟! اینکــه پیرمــرد را کــدام مرجــع بــه ایــن روزگار
کشــانیده بــود ،نشــان میــداد کــه چــه کســی پــای کــج مــی گذاشــت؟!
گفتــم مــا چهــار نفــر را بــه زنــدان آوردنــد :پســر کاکایــم نجــم الدیــن خــان معلــم ،رحمــت
اهلل جــان پســر کاکای دیگــرم و ذبیــح اهلل بــرادرم زندانــی نظارتخانــه شــدیم .نجــم الدیــن بعــد
از دوهفتــه بــدون تحقیــق بــه تاریــخ  23میــزان از زنــدان رهــا شــد ولــی رحمــت اهلل جــان
و بــرادرم ذبیــح اهلل را از توقیــف مــزار تغییــر محــل دادنــد .پرچمــی هــا ادعــا داشــتند کــه
روس هــا تنهــا در ســاحه ی نظامــی آنهــا را یــاری مــی رســانند؛ در دیگــر امــور دولتــی کاری
ندارنــد .برخــاف ایــن ادعــا بعــد از مــدت کوتاهــی مــن شــاهد تحقیقــات آن هــا در زنــدان
مــزار بــودم.
دریکــی از روزهــا چنــد روســی چشــم کبــود ،مــو زرد ،ســرخینه داخــل زنــدان شــدند.
زندانیــان طبــق معمــول بــه آن هــا اعتنائــی نداشــتند ،روس هــای مغــرور ،وحشــی و تجاوزگر؛
چشــم هــا را از کاســه ی ســر بیــرون کشــیده ،پــا هــا را بــا عالمــت غضــب و قهــر بــر زمیــن
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کوبیدنــد ،دســت بــر قبضــه ی تفنگچــه ی خــود بــرده و اخطــار کردنــد کــه بــرای احتــرام
آنهــا زندانیــان بــه پــا خیزنــد.
همچنــان در جریــان تحقیقــات “خــاد”؛ نظامیــان روســی نیــز اشــتراک داشــتند .آنــان زیــر نــام
هــای سیاســیون ،شــرق شناســان روســی ،وارســی از اجــرای عدالــت و رهایــی؛ زندانیــان را
فریــب داده و دوبــاره تحــت بــاز پرســی قــرار میدادنــد .ایــن نظامیــان روســی مــی خواســتند
تــا بدانگونــه از خصوصیــات اخالقــی و کلتــور و فرهنــگ افغــان هــا نیــز اطالعاتــی بدســت
آرنــد.
در توقیــف مــزار؛ شــخصی بــه نــام (عــوض) از والیــت غــور بــود کــه دوره ی عســکری
خــود را در مــزار بــه پایــان رســانیده ولــی نســبت مشــکالت اقتصــادی نتوانســته بــود بــه
والیــت خــود برگــردد .پرچمــی هــا وی را بــه عنــوان اشــرار محبــوس ســاخته بودنــد .عــوض
بــه اثــر شــکنجه هــا و شــاک برقــی زیــاد شــکنجه گــران خــاد؛ بــه آفــت عقلــی دچــار شــده
بــود .او همــه وقــت؛ خــود را دشــنام میــداد ،بــر روی خــود ســلی میــزد ،چیــغ مــی کشــید،
کاالی خــود را پــاره پــاره کــرده بــود ،بــه طــرف هرکســی تُــف مــی انداخــت ،بــوت هــای
زندانیــان را پنهــان مــی کــرد و خــود را گاهــی مدیــر مکلفیــت میخوانــد ،زمانــی هــم معلــم
و پیلــوت و لحظــه ای دیگــر بــه تقلیــد؛ حرکاتــی ماننــد یــک طبیــب انجــام میــداد .پولــی را
کــه زندانیــان بــه او میدادنــد دور مــی انداخــت و مــی گریخــت ،همــه را دشــنام میــداد ،غــذا
نمــی خــورد و الغــر و ضعیــف شــده مــی رفــت .او در حــال جنــون مــدت پنــج مــاه را بــدون
تــداوی گذرانیــد تــا باالخــره در ردیــف مــردم فریبــی هــای «حــزب» خلــق و پرچــم در شــب
عیــد قربــان «مــورد عفــو» قــرار گرفــت .خادیســت هــا کــه او را صحتمنــد زندانــی ســاختند،
مریــض و دیوانــه؛ بیرونــش انداختنــد.

یــک هموطــن دیگــر مــا بنــام محمــد عمــر کــه  36ســال عمــر داشــته؛ اصـ ً
ا از اندخــوی بــود،
در توقیــف خــاد مــزار قــرار داشــت .محمــد عمــر نیــز یــک قربانــی جنایــات ســوته بدســتان
پرچمــی بــود .او را چنــان شــکنجه مــی کردنــد کــه زخمــی عمیقــی در ناحیــه ی ســرینش

ایجــاد گردیــد .وی بــه اثــر بســیار شــدید شــدن ایــن زخــم؛ بــه مشــکل مــی توانســت بخوابــد.
تــا آنکــه در یــک شــب مــاه قــوس  1359آن رنجــور را در همــان زنــدان بــه جوخــه ی اعــدام
سپرد ند .
روحش شاد و یادش گرامی باد!
هــم چنــان درهمــان شــب رادیــوی افغانســتان اعــدام یــک زندانــی دیگــر بــه نــام مولــوی
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رحمــت اهلل خدایــار از ولســوالی شــولگر مــزار را اعــام کــرد کــه در واقعــه ی انفجــار
دینامیــت قــوای کار در دشــت شــادیان متهــم بــود .مولــوی خــود آن اعــان را شــخص ًا از

رادیــو شــنید و خــم بــر ابــرو نیــاورد .او مــرد بــا ایمــان و دلیــری بــود ،قبــل از کشــته
شــدن شــکنجه ی زیــادی دیــد .مولــوی بــه هیــچ چیــزی اعتــراف نکــرده بــود ،حتــی هنــگام
تحقیقــات اســم خــود را بــرای آن هــا نگفــت .از او پرســیدند اســمت را بگــو؟ گفــت اســمم
مــرگ اســت و جــای بــود و باشــم قبرســتان.
مــا همــه زندانیــان ایــن خبــر رادیــو را شــنیدیم و بــی نهایــت ناراحــت شــدیم ولــی یکــی از
زندانیــان پیشــنهاد اعتصــاب را نمــود و گفــت کــه بیائیــد مولــوی خدایــار را کمــک کنیــم و
نگذاریــم کــه او را جهــت اعــدام بــه بیــرون ببرنــد .مــن بــه آن هــم وطــن دلســوز ،دلیــر و
فــداکار گفتــم :بــرادر؛ ای کاش! هــم وطنــان خــود مــا در اینجــا حکومــت میداشــتند ،عنــان
و اختیــار در دســت آنهــا مــی بــود .کاش! امیــدی مــی بــود کــه ایــن اعتصــاب مــا کــدام اثــر
مثبــت مــی گــذارد .اینجــا در وطــن مــا بیــداد گــران روس حاکــم انــد و دیکتاتــوری تزارهــای
نــو؛ ســر آدم را از تنــش جــدا مــی کنــد .ببــرک نــه رئیــس حکومــت اســت و نــه منشــی
حــزب ،بلکــه یــک ملعبــه ی اشــغالگران اســت .بــه اعتصــاب مــا هیــچ منبعــی توجــه نخواهــد
کــرد و شــاید حتــی خبــر آنــرا هــم نگذارنــد از محــدوده ی زنــدان بیــرون شــود .بــر عکــس
ایــن عمــل باعــث کشــتار بیشــتر هموطنــان در بنــد مــا خواهــد شــد .بــه یقیــن نــه مولــوی
زنــده خواهــد مانــد ونــه مــا ثمــری خواهیــم گرفــت .خادیســت هــای مــزدور روس؛ ســر آن
مــرد بــا ایمــان را در نیمــه شــب همــان روز زیــر موتــر کــرده و بــه ایــن ترتیــب او را شــهید
کردنــد.
خداوندش غریق رحمت خود کند!
در قطــار زندانیــان سیاســی ،مجــذوب دیگــری بــه نــام عــوض علــی از یکاولنــگ والیــت
بامیــان نیــز در بنــد پرچمــی هــا بــود .او کــه 70ســال عمــر داشــت؛ مصروفیــت دیگــری
بــه جــز صفایــی محیــط نشســت کبوتــران ســفید ســخی جــان نداشــت کــه غــرض چیــدن
دانــه هــای برنــج و ریــزه هــای نــان ازفضــای روضــه ی شــریف بــه زنــدان غوطــه میزدنــد.
کبوتــران معیــوب و مریــض؛ شــب هنــگام را در اتــاق “عــوض” همــرازش بودنــد و کاری بــه
عســکر و خادیســت و ایــن و آن نداشــت.
در روز اول عیــد قربــان منشــی کمیتــه والیتــی ،والــی و عــده ای از حزبــی هــا ،خادیســت
هــا ،پولیــس هــا و نظامیــان بــرای تماشــای زنــدان ،داخــل محوطــه ی توقیــف مــزار شــدند.
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منشــی ســازمان بــه زندانیــان دشــنام و اخطــار داد .زندانیــان همــه خامــوش بودنــد .در ایــن
اثنــا عــوض علــی بــا صــدای بلنــد گفــت« :دســتا را بــاال کنیــن و بگوئیــن بیــرغ کفر ســرنگون!

بیــرغ اســام تاهفــت طبقــه ی آســمان بلنــد باشــه! پرچــم کفــر زیــر پــای مــا لَغــت لَغــت و
پایمــال!» در حالــی کــه دســت هــای منشــی و همراهــان بلنــد بــود؛ عــوض علــی اضافــه کــرد:
“شــماها هــم از دم فِالنــم َچــپ شــوین!” منشــی و رفقایــش دســت هــا را دفعتـ ًا پائیــن نمــوده

ســر خــم وگــوش هــا را َکــر انداختنــد ،بــه عقــب ندیــده و زنــدان را تــرک گفتنــد .همــه
زندانیــان او را تحســین کردنــد و گفتنــد کــه آفریــن بــر تــو کــه جوابشــان را بــه موقــع دادی.
ســه مــاه دیگرهــم بــه همیــن منــوال در گوشــه ی زنــدان بــدون سرنوشــت گذشــت تــا ایــن
کــه باالخــره څارنــوال جدیــدی مــرا غــرض تحقیــق بــه دفتــر محبــس خواســت.
او بــه مــن گفــت :تــا جائیکــه مــن دریافتــم څارنــوال قبلــی را در تحقیــق فریــب داده ای؛
تــو اص ـ ً
ا باشــنده ی مزارنبــوده و در اینجــا زندگــی قانونــی نداشــته ای .مــن بــرای روشــن

ســاختن ذهــن و دماغــش بــه وی گفتــم:
“تذکــره ام از بلدیــه ی مــزار اســت ،در همیــن شــهر بــزرگ شــده ام ،پــدر و فامیلــم نیــز
اهــل مــزار انــد و در همیــن جــا زندگــی مــی کننــد ”.څارنــوال اصــرار مــی ورزیــد کــه گویــا
مــن در ایــن جــا زندگــی قانونــی نداشــته و صــرف بــرای فعالیــت هــای ضــد انقالبــی و در
خفــأ بســر مــی بــردم .مــن در جوابــش گفتــم :از اخیــر مــاه جــدی ســال  1358الــی میــزان
 1359در شــفاخانه ی نســاجی بلــخ بــه حیــث ســرطبیب ایفــای وظیفــه نمــوده ام و اســناد آن
در ادارات مــزار موجــود اســت .څارنــوال خــاد بازهــم همــه را جعلــی خوانــد و عــاوه نمــود:
“داکتــر انصــاری! تــو اشــرار را رهنمایــی کــرده ای و بــه دســتور تــو؛ رفقــای پرچمــی مــا
تــرور شــده انــد”.
مــن از او در مــورد تقاضــای اســناد و مــدارک نمــودم .ســپس بــدون جــواب لحــن خــود را

تغییــر داده بــه مــن گفــت :شــما اصـ ً
ا از کابــل هســتید ،در داراالمــان خانــه داریــد ،فولکــس
واگونــی هــم بــه شــما تعلــق دارد .در حالیکــه مــن در کابــل یــک وجــب زمیــن نــدارم و
رانــدن موتــر را قطعــ ًا بلــد نیســتم .او در ادامــه ی اتهامــات خــود از زمــان تحصیلــم در

دانشــگاه طــب کابــل ســواالتی کــرد وضمن ـ ًا از داکترنجیــب رئیــس خــاد یــاد نمــود و او را
توصیــف کــرده؛ گفــت“ :داکتــر صاحــب نجیــب هنــگام تحصیــل؛ در جملــه ی ســتاره هــای
درخشــان دانشــگاه کابــل محســوب میشــد ”.رویــش را بســوی مــن کــرد کــه تأییــدی بگیــرد.
مــن بــر عکــس بــه وی گفتــم“ :داکتــر نجیــب رئیــس فعلــی شــما در ســال هــای گذشــته هــم
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دوره و هــم صنــف مــن بــوده؛ او چهــار ســال تمــام در فاکولتــه ی طــب نــاکام مانــده بــود».
څارنــوال خشــمگین شــد و از غضــب حرفــم را قطــع کــرد.
“چــرا دروغ میگویــی؟ بــه کــدر رهبــری مــا توهیــن و بهتــان مــی بنــدی؟” تــرا محاکمــه ی
صحرایــی میکنــم ،چشــمانت را مــی کشــم ،دســت هایــت را از شــانه قطــع مــی کنــم ”.مــن
متقابـ ً
ا بــه آن مــرد از خــود راضــی و الف زن گفتــم :اگــر مــرا اعــدام کنیــد یــا چشــم هایــم

را کــور ســازید؛ در نــاکام مانــدن داکترنجیــب رهبــر شــما اثــری نــدارد .زیــرا تنهــا مــن او
را نمــی شــناختم؛ اســتادان و شــاگردان زیــادی در آن دوره شــاهد بــوده انــد .څارنــوال چنــد
مشــت و لگــدی بــر مــن حوالــه کــرده و دشــنام داد و بــه عســکر مؤظــف دســتور داد کــه ایــن
بــد زبــان بــد بخــت را دو بــاره بــه توقیــف ببــر تــا بعــدا ً همرایــش تصفیــه ی حســاب نمایــم.
شــمس الدیــن مامــور ترانســپورت مــزار رابــه اتهــام قتــل ســتار “جــوره” پرچمــی معــروف
بــه زنــدان انداختنــد .او را شــب و روز بیــدار خوابــی ،شــکنجه و شــاک برقــی مــی دادنــد.
چندیــن بــار از حالــت کومــا او را بــاز گشــتاندند .مظلــوم؛ مــرگ را بــه چشــم ســر دیــد،
قســمت عضالتــی آلــه ی تناســلی اش را قطــع کــرده بودنــد ،باوجــود ایــن معلولیــت و
مریضــی هنــوز زنــده بــود.
مالئــی از هــرات؛ بــه جــرم آن کــه ببــرک را بیدیــن صــدا زده بــود ،توســط پرچمــی هــا
توقیــف شــد .او همــه روزه جلــو چشــم زندانیــان توســط خادیســت هــا لــت و کوب میشــد و
آزار مــی یافــت .در آفتــاب ســوزان مــاه جــوزا در میــدان زنــدان مــی خوابیــد ،از درد؛ دســت

و پــا میــزد و ُغــم ُغــم کنــان بــر لنیــن و ببــرک لعنــت مــی فرســتاد .گاهــی مــی خندیــد و
زمانــی تکبیــر مــی گفــت و بــا زندانیــان دعــوا و مرافعــه بــراه مــی انداخــت .مــا دیوانــه شــده
بــود ،شــب و روز خــواب نداشــت ،غــذا نمیخــورد ،روزانــه چندیــن بــار وضــو مــی گرفــت،
نمــاز را ناتمــام مــی خوانــد ،آرام آرام ضعیــف شــده میرفــت ،مریضــی و آفــت بــه ســراغش
آمدنــد و زود از پایــش در آوردنــد .او روزی در محوطــه ی زنــدان بیهــوش شــد ،زندانیــان
بــه کمکــش رفتنــد .چنــد روز بــه همیــن حــال بــود تــا ایــن کــه در اثــر تقاضــای زندانیــان
و مدیــر محبــس کــه شــخصی غیرحزبــی بــود ،بــه شــفاخانه ی بلــخ اطــاع دادنــد .یکــی از
داکتــران غــرض تــداوی وی بــه دفتــر محبــس آمــده بعــد از تزریــق ســیروم و دوا حالــش
قــدری بهبــود یافــت و دو بــاره او را بــه توقیــف برگردانیدنــد.
در اخیــر مــاه قــوس  1359هیئــت قضائــی بــه اصطــاح “محکمــه ی اختصاصــی انقالبــی” از
مرکــز کابــل بــه غــرض محاکمــه ی زندانیــان سیاســی؛ در دفتــر محبــس مــزار آمدنــد .هیئــت
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مذکــور بــه تعــداد  70ـ  80زندانــی را طــور فرمایشــی و دور از انتظــار؛ در دفتــر محبــس
محاکمــه نمودنــد .اکثــر محاکمــه شــدگان را بــدون اثبــات جــرم بــه حبــس هــای؛ ،10 ،7 ،4
 15تــا  20ســال محکــوم کردنــد .چنــد هموطــن مظلــوم و بــی دفــاع مــا را بــرای ترســانیدن
زندانیــان سیاســی بــدون دلیــل بــه اعــدام شــان نظــر دادنــد تــا بعــد از مالحظــه شــد شــورای
انقالبــی و ببــرک عملــی گــردد .امــا در محکمــه ی مذکــور نیــز بــه دوســیه هــای نســبتی مــن،
بــرادر و پســر کاکایــم ترتیــب اثــری داده نشــد.
بــار دیگــر در اخیــر مــاه ثــور ســال 1360یــک هیئــت اختصاصــی محکمــه ی بــه اصطــاح
انقالبــی غــرض محاکمــه ،مجــازات و اعــدام؛ بــه زنــدان مــزار آمدنــد .ایــن بــار هــم بعــد
از محاکمــه ی دســتوری و فرمایشــی در دفتــر محبــس؛ چندیــن زندانــی را چــون گذشــته بــه
حبــس هــای طوالنــی محکــوم و عــده ی محــدودی را بــرای فریــب مــردم بعــد از طــی ده الــی
ســیزده مــاه حبــس رهــا نمودنــد .در دوســیه هــای هــم وطنانــی کــه قبـ ً
ا بــه اعــدام شــان نظــر
داده بودنــد ،مالحظــه شــد ببــرک قاتــل را ثبــت کــرده و بــا عملــی نمــودن آن روی خــود و
حــزب جنایتــکار خــود را ســیاه کردنــد .اســمای آن عــده از هموطنــان مــا کــه در مــاه جــوزای
ســال  1360در زنــدان مــزار اعــدام گردیدنــد؛ قــرار زیــر اســت:
 1ـ ســید کمــال باشــنده ی ولســوالی چمتــال والیــت بلــخ کــه بــه عمــر  30ســالگی شــهید
شــد.
 2ـ انجینر محمد حسین از ولسوالی اندخوی والیت فاریاب به عمر  32سالگی.
 3ـ سعید جان از اندخوی 22 ،ساله.
 4ـ محمد رحیم از اندخوی 27 ،ساله.
 5ـ عین الدین عضو بازپُرسی از قریه ی میر قاسم مزار 24 ،ساله.
 6ـ محمد یوسف متعلم مکتب تخنیکم مزار 18 ،ساله.

 7ـ بــه تعــداد  7ـ  8نفــر زندانــی از والیــت فاریــاب کــه اســمای شــان را بــه خاطــر نــدارم،
در همیــن زمــان اعــدام گردیدنــد.
 8ـ محمــد صدیــق صافــی مامــور مســتوفیت مــزار در ســال 1359در خــاد مــزار تحــت انــواع
شــکنجه قــرار گرفــت ،شــاک برقــی دیــد ومــدت پنــج ســال را در زنــدان مزارســپری نمــود
امــا تســلیم وطنفروشــان نگردیــد.
رضاخــان از ولســوالی اندخــوی در ســال  1359مــدت  9ســال در زنــدان مــزار بــا انــواع
شــکنجه روبــرو بــوده ولــی هیچــگاه بــه دســتگاه حاکــم تســلیم نشــد.
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تــاج الدیــن خــان محصــل صنــف پنجــم فاکولتــه ی طــب کابــل نیــز بــه مــدت  9ســال
زندانــی و شــکنجه شــده و بــه دولــت دســت نشــانده ی روســی تســلیم نــه گردیــد.
بــه تاریــخ  31ثــور ســال ،1360محکمــه اختصاصــی؛ مــن ،بــرادرم و پســر کاکایــم رحمــت

اهلل را (کــه بعــدا ً در ســال  1364در ســنگرجهاد ضــد روس ،واقــع در ولســوالی شــولگره بلــخ

جــام شــهادت نوشــید) غــرض محاکمــه در دفتــر محبــس مــزار خواســتند .بعــد از جــر و
بحــث مختصــر و شــفاهی؛ یکــی از قضــات محکــه مــرا مســئول خوانــده اعتــراض نمــود کــه:
«داکتــر انصــاری بــه خاطــر آن کــه مانــع رفتــن بــرادرش بــه خدمــت عســکری شــده ،مســئول
مــی باشــد ».در جوابــش گفتــم« :جنــاب رئیــس ،بــرادرم پســر بچــه ی نابالــغ اســت کــه مــن
او را مانــع رفتــن بــه خدمــت عســکری شــده ام .او هنــوز بــه رهنمایــی مــن ضــرورت دارد».
رئیــس رو بــه مدعــی اشــاره کــرد کــه بازهــم ســوالی داری؟ گفــت نــه! و بــا عــرض معــذرت
گفــت بــا داکتــر حبیــب دعــوا نــدارم ،مــی خواهــم بــا بــرادر کوچکــش ذبیــح اهلل گفتگــو
کنــم .چــرا او از رفتــن بــه خدمــت عســکری اجتنــاب نمــوده و ایــن همــه گرفتــاری را بــرای
خــود و بــرادرش بــه بــارآورده اســت؟ ذبیــح اهلل نیــز دالیــل حقوقــی را مطابــق مــواد قانــون
جلــب و احضــار عســکری کــه از طــرف رژیــم ببــرک نافــذ شــده بــود بــه محکمــه ارائــه
کــرد و از خــود دفــاع نمــود .در مقابــل دالیــل او عضــو محکمــه نتوانســت ایــرادی بگیــرد.
رئیــس محکمــه در مــورد رحمــت اهلل از مدعــی العمــوم خواســت تــا ادعــای خــود را بیــان
دارد؟ څارنــوال زبــان بــه دعــوا دراز نکــرده رئیــس دوســیه اختصاصــی متهــم را خواســت.
مدعــی فقــط یــک ورق کاغــذ را در بیــن دوســیه ی قطــوری گذاشــت و بــه رئیــس محمکمــه
پیــش کــرد .لحظــه ای چشــم رئیــس محکمــه بــه آن دوســیه دوختــه شــد .او بــی محابــا ســر
خــود را بلنــد کــرد ،عینــک را از چشــمان خــود دور نمــود .بــه طــرف مدعــی دیــد و تبســمی
معنــی دار نمــود و گفــت“ :مــن طــی ســی ســال قضــاوت محاکماتــی ام ایــن اولیــن دوســیه
اســت کــه مــی بینــم از متهــم بــه جــز شــهرت مکمــل؛ یــک ســوال هــم نشــده اســت .شــما
کاغــذ شــهرت او را بــه مــن مــی ســپارید و نامــش را مــی گذاریــد ،دوســیه ی نســبتی متهــم؟”
څارنــوال محکمــه ی اختصاصــی کــه (ســید احمــد؛ لیســانس حقــوق از شــهر میمنــه بــود)،
چیــز بیشــتر بــرای گفتــن نداشــت ،ســر را پائیــن انداخــت و چــرت میــزد تــا جعلــکاری
بیشــتری نمایــد .رئیــس محکمــه روی را بــه طــرف مــا نمــوده و گفــت“ :داکتــر انصــاری! مــن
دوســیه ی شــما را مــرور کــردم ،راپــور هــا را خوانــدم ،مدعــی شــما ثبوتــی بــرای محکومیــت
تــان نــدارد .شــاید در گذشــته هــا و زمــان تحصیــل تــان در فاکولتــه بیــن شــما و رفقــای
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پرچمــی پرخــاش هــا و گفتگــو هائــی صــورت گرفتــه و ضدیــت هــای فکــری داشــته ایــد.
امــا اگــر اکنــون در مــورد شــما ثبوتــی مبنــی بــر مخالفــت عملــی بــا دولــت فعلــی وجــود
میداشــت ،مــن بــرای شــما ،بــرادر و پســر کاکای تــان جــزای ســنگین تعییــن مــی کــردم.

بنــا ًء؛ میعــاد نُــه مــاه حبــس گذشــته در مــورد شــما ســه نفــر کافــی بــوده از امــروز بــه بعــد

از طــرف محکمــه آزاد هســتید ،برویــد دنبــال کار و بــار تــان .دیگــر توبــه کنیــد ،بــه چنیــن
کاری مبــادرت نورزیــد و در دل هــم مخالفــت و تبصــره علیــه دولــت و رفیــق بــزرگ “ببــرک
کارمــل” و رفقایشــان نداشــته باشــید .ورنــه بــار دیگــر جــزای تــان ســنگین خواهــد بــود و
امــکان دارد بــه مــرگ محکــوم شــوید.
بعــد از ابــاغ حکــم محکمــه بــا صالحیــت اختصاصــی از کابــل ،بــاز هــم مــدت شــش شــبانه
روز دیگــر را در محبــس مــزار ســپری نمودیــم .بــه ســاعت  5عصــر  6مــاه جــوزای ســال
 1360خادیســت مؤظــف داخــل توقیــف گاه شــد؛ مــا ســه نفــر را بــا هشــت زندانــی دیگــر
بــه مرکــز خــاد انتقــال داد .در آنجــا رئیــس خــاد مــزار (پُرشــور) را بعــد از دو ســاعت انتظــار
دیدیــم.

رئیــس؛ آن قاتــل مــردم حینــی کــه مــا را دیــد ،بــروت هــا را تــاب داد و بــا چشــمان از حدقــه
برآمــده بــه طــرف مــا نظــر انداخــت و بــا لحــن آمرانــه ای صــدا زد :حبیــب پســر امیــن اهلل!
مــن جــواب دادم :بلــی! او گفــت« :محکمــه ی انقالبــی تــرا امــر رهایــی داده اســت ،ولــی آن
امــر محکمــه چــون پَــر کاهــی بــی ارزش اســت ،همیــن حــاال میتوانــم دو بــاره تــرا بــه زنــدان

بیانــدازم ».مــن حــرکات آن دیوانــه ی خادیســت را متوجــه بــودم ،حــرف هــای او را تــا پایــان
شــنیدم ،تردیــدی برایــم دســت داد کــه نکنــد ایــن شترمســت و آن دیوانــه ی لجــوج بــاز مــرا
در بنــد بکشــد ،لــذا حرفــی نگفتــم .دیــدم لحنــش را تغییــر داد و بــه مــن گفــت“ :دلــم بــه
حــال اطفالــت ســوخت ورنــه روی خالصــی را نمــی دیــدی! بــرو گمشــو! دیگرعلیــه حــزب
و دولــت مترقــی و مهربــان مــا تبصــره و انتقــاد نکــن کــه بــار دیگــر از چنــگ مــا نجــات
نخواهــی یافــت!”
شــام همــان روز مــن ،بــرادرم و پســر کاکایــم از دروازه ی (خــاد) خــارج شــده مــی خواســتیم
توســط گادی و یــا تاکســی بــه خانــه ی خــود کــه در تانــک تیــل خواجــه آبجــوش مــزار
واقــع بــود برویــم کــه یکــی از څارنــوال هــای خــاد مــرا صــدا زد و گفــت :شــما را الزم اســت
بــا ریاســت (خــاد) همــکاری نمائیــد .ازمــن توقــع داشــت فــردا ســاعت 8صبــح بــه مرکــز

خــاد بیایــم .مــن بهانــه آوردم کــه شــدیدا ً مریــض و ناتوانــم و آمــده نمــی توانــم .او گفــت:
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خیــر؛ وقتیکــه صحــت یافتــی مراجعــه کنیــد! مــن بــه څارنــوال گفتــم :خاطــرم پریشــان اســت،
دیــری اســت کــه ازفامیــل خبــری نــدارم ،مــی خواهــم بــروم ،از مــن چــه مــی خواهــی؟ آن
مــرد احمــق بازهــم اصــرار داشــت ،خــوب! هــر وقــت خاطــر تــان جمــع و مریضــی تــان رفــع
شــد نــزد مــا مراجعــه کنیــد .حقــوق مناســبی مــی دهیــم کــه بــرای تــان مفیــد واقــع خواهــد
شــد .فرامــوش نکنیــد! مــا را از یــاد نبریــد!
مــن حرفــی نگفتــم ،دلیــل فایــده ای نداشــت .گفتــم شــب شــده اســت ،حــاال ایــن حــرف
هــا را بگذاریــد .فکــر مــی کــردم خــود را بــه ترتیبــی از چنــگ آن لعنتــی بــی وجــدان رهــا
ســاخته و بــه ســوی خانــه روان شــویم .همیــن کــه بــه خانــه رســیدیم؛ چــون هیــچ کســی از
فامیــل قب ـ ً
ا از رهایــی مــا خبــری نداشــتند؛ همــه مــات و مبهــوت ،شــاد و حیــران؛ تعجــب
کنــان مــا را در آغــوش مهــر و محبــت خــود فشــردند ،از فــرط بــی بــاوری هــر کــدام چندیــن
بــار مــا را در آغــوش گــرم خــود گرفتنــد .مــادر ،خواهــر ،بــرادر ،کاکا ،زن و اطفــال همــه
اطــراف مــا را گرفتــه بودنــد؛ تــو گویــی قیامتــی برپــا شــده اســت .همــه از نهایــت خوشــحالی
مــی گریســتند!
ظالم بمرد و قاعده ی زشت از او بماند
*****

80

عادل برفت و نام نکو اختیار کرد

پایداری در شکنج

یادی از مبارز دلیر و رزمنده ی غیور “داوود سرمد”:

بیجــا نخواهــد بــود شــاعری را کــه از تبــار ســر بــداران اســت و پاکبازانــه جــان خــود را در

راه مــردم وطــن از دســت داده اســت ،در ایــن نوشــته بــا نمونــه ای از اشــعارش؛ مختصــرا ً
معرفــی کنــم:
داوود ســرمد درســال 1329هجــری خورشــیدی در قریــه ی کاریــز ولســوالی قــره بــاغ والیــت
کابــل دریــک خانــواده ی روشــنفکر دیــده بــه جهــان گشــود .وی در ســال  1336شــامل
مکتــب شــده و آموزشــهای ابتدائــی را در زادگاه خــود بــه پایــان رســانید .ســرمد درســال
 1348از لیســه ی عالــی نادریــه فــارغ التحصیــل شــد .وی درســال  1353خورشــیدی از رشــته
ی ریاضــی و فزیــک دانشــگاه کابــل فــارغ شــده و بــه صفــت معلــم در لیســه ی عالــی قلعــه
ی مــراد بیــگ مقــرر گردیــد .دوره ی جوانــی «ســرمد»؛ مصــادف بــا اوج مبــارزات سیاســی،
شــکل گیــری جریــان هــای روشــنفکری و خیــزش هــای تــوده یــی بــوده و درهمیــن کــوره
هــای نبــرد آزادی خواهانــه بــود کــه ســرمد آمــوزگار ،آزمــوده و آبدیــده شــد.
ســرمد پــس از کودتــای روســی در ســال  1357مــدت کوتاهــی در لیســه ی قــره بــاغ بــه
صفــت معلــم ایفــای وظیفــه نمــود ولــی بــه زودی نــا گزیــر شــد وظیفــه اش را تــرک و بــه
مبــارزه ی سیاســی و ســازمانی حرفــه یــی برضــد رژیــم کودتــا و بــاداران خارجــی آنــان
بپــردازد .درجریــان همیــن مبــارزه بــود کــه درمــاه ســرطان ســال  58بــه دام جواســیس دســتگاه
جهنمــی «اگســا» افتــاد و در مــاه اســد همــان ســال؛ پــس از وحشــیانه تریــن شــکنجه هــا ،در
حالــی کــه  29ســال عمــر داشــت ،در کشــتارگاه پلچرخــی بــه جوخــه ی اعــدام ســپرده شــد.
داوود ســرمد ایــن تبلــور شــرف و پاگیــزه گــی؛ یکــی از آگاه تریــن روشــنبینان مبــارز و بــا
ایمــان میهــن مــا اســت کــه شــرافتمندانه ،باغــرور و عــزت نفــس خــود را درســرطان ســال
 1358قربــان آزادی و بهــروزی انســان اســیر و مظلــوم کشــور نمــود.
شــعر ســرمد ســند هویــت ،افتخــار و ایمــان تمــام رزمنــدگان و آزاد اندیشــان مبــارز و میهــن
دوســت ماســت.
و این هم نمونه ی کالم “سرمد”:
زخون خویش خطی میکشم به سوی شفق
		
چه خوب عاشق این سرخی سر انجامم
		
توئی که پشت تو میلرزد از تصور مرگ
			
منم که زندگی دیگریست اعدامم
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عقاب زخمی ام و میتوانیم ُکشتن
				
مگر محال بود لحظه ای کنی رامم

داوود «سرمد» در شعر دیگری می نویسد:
		
شب پرده ی سیاه بدورش کشیده است

			
در ماتم غروب غم انگیز آفتاب
		
نور چراغ دیده ی بیدار مرده است
		
در کوچه های خلوت و خاموش شهر خواب
		
گردیده غرق پیکر سرد و سیاه شهر
			
در ژرفنای وحشت دیرینه ی سکوت
		
تصویر های مبهم غمگین و مضطرب
			
گردیده نقش تیره در آئینه ی سکوت
			
ناید صدای نعره ی دریای موج خیز
			
گویی که پای پویش موجش شده کرخت
		
			
چون دست شوخ باد به زنجیر بسته یخ
بی جنبش است شاخه ی خشکیده ی درخت
نی آب گریه می چکد از چشم خشک ابر

			

		

			
نی برق خنده ایست به چشم ستاره ای
		

			
نی ُغرش نهیب خُ روشنده ای ز رعد
نی ز آذرخش تند جهیدن شراره ای
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