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پیرامون این مجموعه

رویدادهــای بازتــاب یافتــه درایــن مجموعــه، بخشــی از سرگذشــت واقعــی 
زندانیــان سیاســی کشــور در ســال هــای حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق 

افغانســتان اســت 

 شــرح واقعیــت هــای دهشــتناکی کــه در شــکنجه گاه هــای رژیــم کودتــای 
ــه ی  ــه حافظ ــه ب ــت ک ــته ی آن اس ــت، شایس ــد گذش ــان دربن ــر زندانی ــور ب ث
تاریــخ ســپرده شــود  ایــن نــه تنهــا بخشــی از تاریــخ کشورماســت؛ بلکه شــرح 
رویدادهــا و جنایاتــی اســت کــه حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان 
مســبب آن بــود  حاکمیتــی کــه جنــگ، شــکنجه، آدم ربایــی، تروریســم دولتی و 

ــارز آن شــمرده می شــد   ــات ب ــت از خصوصی جنای

نســل مــا شــاهدان زنــده ی آن روزگار هســتند و می داننــد کــه بــدون شــک 
ــان  ــن روزگار زندانی ــیاه تری ــن و س ــخت تری ــت س ــت آن دوران، حکای حکای
ــه  ــی ب ــات تاریخ ــن جنای ــد از روی ای ــرو، نبای ــت  ازین ــور اس ــی درکش سیاس
ســاده گــی گذشــت و ایــن بیدادگــری هــا را بــه بــاد فراموشــی ســپرد  گذشــته 
ی دردنــاک هنــوز بــا ماســت  وظیفــه ی از یــاد نبــردن، بیشــتر از همــه متوجــه 
تاریخنــگاران و نســلی اســت کــه شــاهد آن جنایــات بــوده انــد  اگــر نــه بــرای 
نکوهــش، بــرای پیــش گیــری از تکــرار تاریــخ  زیــرا فراموش کــردن فاجعــه راه 
را بــرای وقــوع فجایــع دیگرهمــوار می کنــد  بازگویــی آن هــا بــه مثابــه ی بــرگ 
هایــی از تاریــخ جنایتــی اســت کــه بــر نســل مــا گذشــت و آینــده گان ایــن حــق 
را بــر مــا دارنــد تــا این اســناد در اختیارشــان قــرار گیــرد  زیرا اگرعمرشــاهدان 
عینــی بــه ســر آیــد، درحقیقــت بخشــی ازتاریــخ مــا از یــاد خواهــد رفــت  آن 
جنایــات مشــمول مــرور زمــان نیســتند؛ بلکــه تاًثیــرات آن بــه گونــه ی ملموس 
تــا بــه امــروز تــداوم یافته انــد و مشــاهده پذیرنــد  فرامــوش نکــردن آن جنایات، 
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زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره ی آنانــی نیزاســت کــه در بیــدادگاه هــای رژیم 
کودتــا مظلومانــه ســر در نقــاب خــاک کشــیدند 

ــا وجــود آن کــه آن جنایــات  ــز گــواه هســتیم کــه ب ــخ را نی ایــن واقعیــت تل
درحافظــه ی مــردم باقیســت و فرامــوش نشــده اســت؛ امــا مســببین آن هرگــز 
الزم ندیدنــد تــا از زیــر بارعــذاب وجدانــی خــود را برهاننــد و بــه گوشــه یــی از 

آن اعتــراف نماینــد و ضــرورت معــذرت خواهــی از مــردم را دریابنــد 

ســیرحوادث بعــد از ســقوط حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلق افغانســتان به 
گونــه ی اتفــاق افتــاد کــه ســران آن حــزب نه تنهــا به محاکمه کشــانیده نشــدند؛ 
بلکــه بــا اســتفاده از وقــوع جنایــات بعــدی در صــدد روپوشــی جنایــات خویش 

نیــز بــر آمدند 

همانطــوری کــه خواننــده خــود درخواهــد یافــت بیشــتر وقایــع ایــن مجموعه 
مربــوط بــه دورانیســت کــه نجیــب در راًس مخــوف تریــن ســازمان امنیتــی 
ــور  ــس جمه ــزب و رئی ــی ح ــی عموم ــام منش ــا در مق ــتخباراتی و بعده اس
کشــور بــود  خــوب اســت آنانــی کــه چنــد ســخنرانی اخیــردوران زمامــداری او 
را معیارقضــاوت در مــوردش قرارمــی دهنــد و از او رب النــوع زهــد و تقــوی 
می ســازند، یــک بارهــم بــه رویدادهــای خونینــی توجــه نماینــد کــه در دوره ی 
ریاســت او بر»خــاد« و دوره ی ریاســت جمهــوری اش در کشــور اتفــاق افتــاده 
اســت  زیــرا ســخنانی کــه از ســر اســتیصال و درمانــده گــی گفتــه می شــود بــا 
عملکــرد دوران ُغریــدن از موضــع قــدرت متفــاوت اســت؛ و نجیــب کــه دریــن 
فنــون اســتاد ُمَســلم بــود، زمانــی بــه تضــرع محیالنــه روی آورد کــه شکســت 
همــه ی راه هــای قهرآمیزســرکوب و کشــتار را آزمــوده بــود  هــرگاه آن همــه 
قســاوتی کــه او بــه خــرج داده بــود نتیجــه ی دلخــواه اش را در پــی می داشــت 
هرگــز بــه مصالحــه و آشــتی روی نمــی آورد  ازجانبــی هــم، در گفتــار دم از 
آشــتی و مصالحــه ی ملــی مــی زد و همزمــان درعمــل در زنــدان هــای تحــت 
حاکمیتــش بــا مخالفیــن و دگراندیشــان بــا قســاوت و شــدت رفتار می نمــود  به 
گونــه ی مثــال، زندانیــان زنــدان پلچرخــی را نــه او و نــه هیــچ کــس دیگــری، بــا 
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وجــود تکــرار هــر روزه ی شــعار آشــتی و مصالحــه ی ملــی، از بنــد رهــا نکرد  
)بــه اســتثنای عــده ی معــدودی در اواخــر ریاســت جمهــوری اش( با فروپاشــی 
شــوروی و ســقوط دولــت نجیــب، همــه ی کارمنــدان خــاد و زنــدان فــرار کردند 
و زندانیــان خودشــان از زنــدان خــارج شــدند  پــس تــرازوی عدالــت در مــورد 
نجیــب نبایــد بــر اســاس لفاظــی هایــی باشــد کــه او در ایامــی بــدان متوســل 
می شــد کــه قدرتــش رو بــه زوال بــود  زیــرا قضــاوت تاریــخ برمبنــای اعمــال 
و رویکــرد انســان هــا و جریــان هــای سیاسیســت؛ نــه برمبنــای آن چــه کــه 

ــد  ــاره ی خــود می گوین خودشــان در ب

خوشــبختانه تعــدادی از هموطنــان زنــدان دیــده بــه نــگارش خاطــرات زنــدان 
پرداختــه و هــر کــدام در حــد تــوان، چشــم دیدهــای خویــش را نگاشــته انــد  اما 
کمبــودی را کــه احســاس می کنیــم گـِـرد آوری گوشــه هایــی از خاطــرات زنــدان 
دیــده هــا دریــک مجموعــه اســت  وقتــی موضــوع را بــا تعــدادی از زنــدان دیــده 
هــا در میــان گذاشــتم، اســتقبال آنــان باعــث تشــویق و پیگیــری موضــوع شــد 
وعزیزانــی هــم بــا ارســال نوشــته هــا عمــالً ســهمگیری شــان را ابــراز نمودنــد 

کــه حاصــل آن، مجموعــه یــی اســت کــه در دســت داریــم  

ــته را  ــر نوش ــئولیت ه ــه مس ــم ک ــروری می دان ــز ض ــه را نی ــن نکت ــر ای ذک
نویســنده اش بــه عهــده دارد و افــزودن آن دریــن مجموعــه، الزامــاً بــه معنــای 
تائیــد مواضــع سیاســی آنــان و یــا عضویــت مــن در یکــی از آن تشــکل هــای 
سیاســی نیســت  نوشــته هــای آن عزیــزان نیــز به همان شــکلی به دســت نشــر 

ســپرده شــده انــد کــه در اختیارمــن قــرار گرفتــه بودنــد 

انــدوه مــن، هنــگام انتشــار ایــن مجموعــه، کــه بــه دالیــل متعــددی بــه تاًخیــر 
افتــاد، ایــن اســت کــه دوســت دیریــن و زنــدان دیــده ی مــن، ضیــاء نجاتــی که با 
جبیــن بــاز، گوشــه هایی از خاطــرات زندانــش را نوشــت و در اختیارم گذاشــت، 

ســر در نقــاب خــاک مانــده اســت و شــاهد انتشــار ایــن مجموعه نیســت  

وظیفــه ی خویــش می دانــم از نویســنده گان محترمــی کــه درین کوشــش مرا 
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همراهــی کــرده انــد سپاســگزاری نمایــم؛ زیــرا بــدون ایــن ســهم گیــری، بخــش 
دوم مجموعــه ی حاضــر بــه شــکل کنونــی صــورت انتشــار بــه خــود نمی دیــد  
آرزومنــدم زنــدان دیــده هــای دیگــر نیــز بــه انتشــار خاطــرات شــان مبــادرت 

ورزند 

از تاریخنــگار و نویســنده ی محتــرم آقــای نصیــر مهریــن کــه در بازخوانــی 
بخــش اول ایــن مجموعــه ســهم شایســته یــی ادا نمودنــد؛ از دوســت فرهیختــه 
جنــاب هاشــم بهــروز کــه بــا پیشــنهاد احتــرام برانگیــز خویــش، هزینــه ی چاپ 
کتــاب را پذیرفتنــد و همچنــان ازکارکنــان فرهنگ گسترانتشــارات شــاهمامه که 
در بــرگ آرایــی و چــاپ و دیزایــن ایــن مجموعــه زحمــات بســیاری را متقبــل 

ــگزارم   گردیدند؛ سپاس

عتیق اهلل نایب خیل

سیدنی، آسترالیا،

 اسد ۱۴۰۰ خورشیدَی
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از سرچشمه های عبرت دهنده

هنگامــی کــه بــرگ های اندوهبــار و پیامــدارِ این نهال دســت پروردۀ نویســندۀ 
گرانقدر،عتیــق اهلل نایــب خیــل را بــاز خوانــی کردم، چهــره هایی را نگریســتم که 
بــا خــون تــن و دل، آه و فریــاد اشــک ریــز و بــاران زا، آن را آبیــاری کــرده انــد  
پــس چنیــن نهالــی را بایــد عزیــز داشــت، در ســایۀ آن نشســت و میــوۀ عبــرت 

را از آن چیــد 

همــان گونــه کــه می نگریــد، ایــن بــرگ هــا ســخن ازخاطــره هــا و دیــده گــی 
هــای زندانیــان ســال هــای مشــخصی از تاریــخ وطــن مصیبــت دیــدۀ مــا دارد  
جمــع آوری و انتشــار ایــن بــرگ هــا، در کنار ســایر کتاب های حاکی ازشــکنجه 
و اوضــاع زنــدان هــا، ایــن مزیــت را دارد کــه افــراد یــک کشــور را از یــک گوشــۀ 
رفتــار و بخشــی از رویدادهــای آشــنا می ســازد کــه در تاریخنــگاری رســمی 
حاکمیــت وقــت مفقــود می باشــند  افــراد جامعــه را کمــک می رســاند، بــه شــرط 
آن کــه زمینــه هــای آشــنایی افــراد جامعــه بــا چنیــن اراده و نیــاز فراهــم شــود 
و افــراد جامعــه نیزســعی در جهــت دریافتــن زوایــای ناشــناخته، کمتر شــناخته 

شــده و یــا در معــرض سانســور قــدم بگذارنــد 

ابــراز نظرتحکــم آمیــز در بــارۀ محتــوی ایــن کتــاب از آنجــا ناشــی می شــود 
کــه گــرد آورنــده و راویــان خــود زنــدان دیــده هایــی اســتند کــه از چشــمدید 
هــا، از احســاس و لمــس شــالق شــکنجه و دردی کــه کشــیده انــد، نوشــته انــد  
کتــاب نمــودی کــه از ایــن ســوی دارد، شایســته گــی اســتناد جســتن اطمینــان 
آمیــز می یابــد  تکیه گاه و پشــتوانۀ ســخنان در زمینــۀ نشــان دادن و محکومیت 
رفتارهــای انســان آزارانــه می شــود  ویــژه گــی حضورنــام هــای واقعــی، زمان 
و مــکان تبارزشــکنجه، نمودهــای بــه هــم پیوســتۀ دیگــر ازســخنان راویــان این 

ــت  مجموعه اس
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ــزب  ــژه ازح ــه وی ــکنجه، ب ــوع ش ــر موض ــل ب ــی از تأم ــای ناش ــه ه تجرب
ــژه گــی نظــام و  ــت از آن وی ــق افغانســتان، حکای فروپاشــیدۀ دموکراتیــک خل
ســاختارهای شــکنجه گــر نیــز دارد که در ادبیات سیاســی تبلیغی شــکنجه های 
پیشــین را نکوهــش کــرده انــد، خــود درســخنان و مطالبــات سیاســی، از اِعمــال 
شــکنجه ســخن نگفتــه انــد، امــا بــر بنیــاد تأملــی کــه یــاد شــد، گســترده تریــن 
ابعــاد و اعمــال شــکنجه را طــی زمامــداری همیــن نهــاد در تاریــخ افغانســتان 
می یابیــم  ویــژه گــی دیگــری کــه بــر آن می افزایــد، عــدم اعتــراف بــه اعمــال 
شــکنجه و مــردم آزاری در حــق زندانیان سیاســی، پس از فروپاشــی و برافتادن 

از قــدرت اســت 

ایــن هــم تنهــا نیســت، گــواه اســتیم کــه مســؤوالن وعامــالن شــکنجه تــا ایــن 
کــه بــا اســتفاده از فرصــِت زنــده مانــدن، کارنامــه هــای شــکنجه آمیــز خــود را 
بنگرنــد؛ برخــالف بر شــاهدان، شــکنجه دیــده گان و تاریخنــگاران آن جفــای دل 
آزار می تازنــد  بــا چنــان واکنــش هــا، ســخن نظامــی گنجــوی برازنــده تــر قــد 

برمــی افــرازد کــه:
آیینه چو نقش تو بنمود راست

خود شکن آیینه شکستن خطاست
ویــژه گــی دیگــر آنــان این اســت کــه هنــگام مواجه شــدن با نکوهش شــکنجۀ 
زمــان حضــور شــوروی-   زمامداری حزب فروپاشــیدۀ خویــش، جفاها، مظالم 
و رنــج هایــی را کــه مــردم بعــد از آن هــا دیــده انــد، فــراز می آورنــد تــا ســخنی 
از شــکنجه هــای آنــان محلــی از اعــراب نیابــد  بــه ایــن ترتیــب در یک ابــراز نظر 
گمــراه کننــده، نــه رهنمــا و رهنمــود یابنــده، فرصــت هــای فراگیــری تعلیمــی-   
تربیتــی را از دســت می دهنــد  در حالــی کــه بــدون تردیــد و گمانــه زنــی، تنظیــم 
هــای جهــادی و طالبــان بــا عقایــد، افــکار، رفتــار و ابزارخــود، در حق مــردم جفا 
کــرده و ســزاوار محکومیــت اســتند  محکومیتــی کــه روی بــه ســوی نیــاز ارائۀ 
مــدارک مســتند ازجفاهــا، زنــدان هــا و شــکنجه هــای آن هــا نیــز دارد و هرنــوع 
اغمــاض، فراموشــی شــکنجه هــای آن هــا جفــا در حق تاریخ و انســانیت اســت 
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اکنــون کــه ایــن مجموعــۀ مســتند، روی انتشــار می بینــد، آرزو مــی رود، پیش 
ازهمــه بــه ســوی پیــام رســای آن، آرزومندی نکوهش شــکنجه، ازطــرف هرکی 
و علیــه هرکــی باشــد، دیده شــود  شــکنجه بــه عنوان رفتــار غیرانســانی، متعلق 

بــه دوران رفتارهــای وحشــیانه وعلیــه بــرده گان، دیده شــده، محکوم شــود 

برآینــد زحمات بیشــترین آنانی کــه در صدد جمــع آوری چنیــن روزگار دیده 
گــی هــا می شــوند، هــم همیــن اســت کــه شــکنجه را بــه عنــوان رفتــار نکوهیــده 
نپذیرفتــه و نیــاز دوری از آن را در میــان می آورنــد  چنیــن پیامــی بــرای جامعۀ 
شــکنجه دیــده و مــردم ســخت آزار دیــدۀ مــا، نهــادن آب در دســت تشــنه گان 

اســت  مجموعــۀ حاضرنشــان واضــح و پاکیــزه ازچنان سرچشــمه هــا دارد 

ن  مهرین  سرطان ۱۴۰۰خورشیدی

هامبورگ  آلمان
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ش اول
بخ

عتیق اهلل  نایب خیل
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خاطرۀ اولین و آخرین روز

زندان پلچرخی

نظارت خانٔه »خاد«:
محیــط تنــگ و فضــای نفــس گیــر اتــاق تحقیــق و نظــارت خانــه ی »خــاد« 
چنــان بــود کــه فکر می کــردم ســاعت زمــان خوابیــده و چــرخ روزگار از حرکت 
بازمانــده اســت  هــر روز شــکنجه، تهدیــد و هــراس افگنــی، بــی خوابی، گرســنه 
گــی، تحقیــر و توهیــن، فحــش و دشــنام؛ نبــرد بــا لشــکر شــبش و کیــک و کنــه، 
هــوای کثیــف و متعفــن، نبــود امکانــات اســتحمام و شســت وشــوی و مراعــات 
نظافــت و لبــاس ناشســته، محدودیــت های اســتفاده از تشــناب و دستشــویی به 
اضافــه ی تشــویش هــای روحــی و اضطــراب، اعصــاب هــر زندانــی را خــورد 

ــاخت   می س

نظــارت خانــه جایــی بــود ماننــد ذخیــره خانــه ی انســان هــای زنــده ی زیــر 
ــد نفــری را از آنجــا بــه اتــاق هــای تحقیــق  تحقیــق  هــر روز و هــر شــب چن
می بردنــد و بعــد از لــت و کــوب و بــرق دادن و انــواع و اقســام دیگــر شــکنجه به 
حالــت نیمــه جــان دوبــاره بــه آنجــا می فرســتادند  نــام هرکســی کــه به وســیله 
ی یکــی از ســربازان مًوظــف صــدا زده می شــد، رنــگ از صورتــش می پریــد؛ 
زیــرا معنــای آن دوبــاره بــه زیــر شــکنجه رفتــن بــود  بــه عــوض صــدا زدن 
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بــرای تحقیــق اگرعزرائیــل بــه ســراغ شــان میامــد خوشــایندتر بود  حتــی قوی 
تریــن و بــا روحیــه تریــن افــراد نیــز از آن وحشــت می کردنــد؛ زیرا وقتی کســی 
وارد اتــاق تحقیــق می شــد، مثــل آن بــود کــه در یــک بیشــه ی تاریــک، حیــوان 
شــریری از گوشــه یــی بــر او حملــه ور شــود  همــه شــب و یــا روز را در تحقیق 
گذشــتاندن روی اعصــاب هــر زندانــی فشــار زیــادی وارد می کــرد  وقتــی هــم 
از اتــاق تحقیــق بــر می گشــتند حــال خوشــی نداشــتند  اگــر از فــرط خســتگی 

خــواب شــان می ُبــرد از پریشــانی مفــرط از خــواب می پریدنــد  

زندانیــان نظــارت خانــه از ابتدایــی تریــن حقوق انســانی محــروم بودند وهمه 
ی شــان خســته و مریــض و از پــا افتــاده بــه نظرمــی رســیدند  ماننــد اجســاد 
متحرکــی کــه فقــط نفــس کشــیدن عالمــه ی زنــده مانــدن شــان بــود  هــر کــدام 
شــان از دیــدن حالــت دیگــری شــوکه می شــدند  هــر روزمحشــری بــه پــا بــود 
و هرلحظــه واقعــات عجیــب شــکنجه بــه چشــم می خــورد  مًوظفیــن »خــاد« نــه 
تنهاهیــچ کوششــی بــرای پنهان کــردن این شــکنجه ها و افراد شــکنجه شــده از 
انظــار دیگــران بعمــل نمی آوردنــد؛ بلکــه عمــداً آن هــا را در معــرض دیــد دیگران 
ــن شــرایطی  ــد  در چنی ــه ی شــان را تضعیــف نماین ــا روحی ــد ت ــرار می دادن ق
رفتــن بــه پلچرخــی جــزو آرزوهــای آن هایــی گردیــده بــود کــه دریــن نظــارت 

خانــه بســر می بردنــد 

دســتگیری هــای وســیع مخالفین حکومــت و کمبود جــای در نظــارت خانه؛ و 
کــم شــدن جریــان تحقیــق از آن هایــی کــه مدتــی را در آن جا ســپری می کردند 
ســبب می گردیــد تــا هــر از چنــد گاهــی عــده یــی را بــه زنــدان پلچرخــی کابــل 

انتقــال دهند 

حوالــی ظهــر روز پنجــم جــوزای ســال ۱359 خورشــیدی، بعــد از ســپری 
کــردن یــک مــاه دوره ی تحقیــق، قومانــدان نظــارت خانــه بــا لیســتی بــه دســت 
وارد اتــاق شــد  عــده یــی از زندانیــان بــرای انتقال به زنــدان پلچرخــی فراخوانده 
شــدند  نــام مــن و بــرادرم فریــدون نایــب خیــل، کــه در زنــدان همــه او را بــا نــام 
عنایــت می شــناختند، نیــز شــامل ایــن لیســت بــود و از مــا خواســته شــد کــه به 
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صحــن نظــارت خانــه، یکجــا بــا زندانیــان دیگــر جمــع شــویم  ســاعتی معطــل 
ماندیــم تــا همــه ی کســانی را کــه قــرار بــود انتقــال دهنــد بــه آن جــا بیاورنــد  
یــک، یــک نفــر آن جــا میاوردنــد و بعــد بــه ســراغ نفــر بعــدی می رفتنــد  حالــت 
و وضعیــت خــودم تعریفــی نداشــت؛ امــا از دیــدن حالــت ایــن زندانیــان کامــاًل 
شــوکه شــده بــودم  در چهــره ی آنــان توهیــن به مقــام واالی انســانیت از جانب 
مســئولین حزبــی و خادیســت مشــهود بــود  حزبــی هــای وطنــی، جهــت تامین 
منافــع یــک کشــور بیگانــه، بــا بیباکی و بــی پروایــی و بی رحمــی تمــام، داغ های 
شــکنجه را بــر وجــود هموطنــان شــان حــک کــرده بودنــد  شــکنجه هایــی را که 
مســتنطق بــر مــن آورده بــود فرامــوش کــردم و آن هــا را خیلــی »انســانی« تــر 
یافتــم؛ چــون ایــن هــا اکثرشــان بــه درســتی قــادر بــه راه رفتــن نبودنــد و چهره 
ی چنــد نفــر شــان کامــالً تغییــر داده شــده بــود  وجــود زخمــی هــر کدامــی این 
هــا ســندی از ارتــکاب جنایــت علیــه بشــریت بــه وســیله ی حــزب دموکراتیــک 

ــود   خلق ب

شکنجه چیست؟
از آن جایــی کــه شــکنجه در مقیاس وســیعی به وســیله ی حــزب دموکراتیک 
خلــق بــه کار بــرده می شــد در همیــن جــا بایــد بــه نکاتــی مرتبــط بــا آن، ولو به 

اختصــار، اشــاره نمایم  

ــل، مصــوب ســال ۱98۴،  ــع شــکنجه ســازمان مل مــادۀ اول کنوانســیون من
شــکنجه را چنیــن تعریــف می کنــد: »هرعمــل عمــدی کــه بــر اثــر آن درد شــدید 
جســمی یــا روحــی بــه فــرد وارد شــود تــا اطالعــات یــا اقــراری از او دربــاره ی 

خــودش یــا شــخص ســومی گرفتــه شــود، شــکنجه نــام دارد «

ازنظر حقوقی سه عنصر الزم است تا عملی را شکنجه تشخیص داد:

الــف-   رنــج، عــذاب و درد شــدید جســمی و یــا روحــی کــه قصــداً اعمــال شــده 
باشد  
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ب-   مقامــات دولتــی، و یــا نماینــده ی آن هــا، ایــن درد و رنــج را اعمــال کــرده و 
یــا رضایــت داشــته و یــا از آن مطلــع بــوده انــد یــا بایــد مطلــع می بودنــد و 

بــرای جلوگیــری از آن کاری انجــام نــداده انــد 

ج-   بــرای گرفتــن اعتــراف و اطالعــات از متهــم و یــا تنبیــه و ایجــاد تــرس و 
ارعــاب 

برایــن اســاس هرنــوع اذیــت و آزار بدنــی، کاربــرد الفــاظ رکیــک و فحــش، 
تحقیــر و توهیــن، بــی خوابــی دادن، گرســنه گــی دادن، ســلول انفــرادی و کوتــه 
قفلی، اســتنطاق در شــب، دســتگیری و اســتنطاق افراد خانواده، بیگاری، محروم 
گردانیــدن زندانــی از مراجعــه بــه داکتــر، ممانعــت در اســتفاده از تشــناب، عــدم 
رعایــت اســتانداردهای صحــی و بهداشــتی، جلوگیــری از تفریــح و هواخــوری 
ــه وکیــل  ــا اعضــای فامیــل، عــدم دسترســی ب ــه، ممانعــت از مالقــات ب روزان
مدافــع، ممانعــت از دسترســی بــه کتــب مجــاز و قلــم و کاغــذ از مصادیــق بــارز 

شــکنجه محســوب می شــوند 

مــادۀ 5 اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بشــر می گویــد: »هیــچ کــس نبایــد شــکنجه 
ــز  ــا تحقیرآمی ــانی ی ــد انس ــه، ض ــار ظالمان ــا رفت ــازات ی ــت مج ــا تح ــود ی ش

ــرد«  قرارگی

در عصرحاضــر اکثرقوانیــن مــدون در دنیــا توســل بــه شــکنجه را منــع قرار 
داده انــد  ایــن کــه مجریــان قانــون بــه آن توســل می جوینــد بخــودی خــود جرم 
اســت و در یــک دولــت قانونمنــد و قانــون مــدار تحــت تعقیــب عدلــی و قضایــی 
قرارمــی گیــرد  متهــم نیــز تــا وقتــی کــه بــه حکــم قطعــی محکمــه محکــوم ثابت 

نشــده اســت، بــی گنــاه شــناخته می شــود 

هرچنــد اعتــراف تحــت شــکنجه فاقــد اعتبارحقوقــی و قضایــی اســت و احدی 
نمی توانــد بــه اســتناد آن برعلیــه متهــم اقامــه ی دعــوا نمایــد؛ امــا در دســتگاه 
هــای اطالعاتــی خلقــی، پرچمــی توســل بــه شــکنجه یــک رونــد معمــول تحقیق 
بــود و گاه شــدت آن بــه حــدی بــود کــه شــخص هــر اتهامــی را می پذیرفــت  در 
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آن ایــام ده هــا هــزار نفــر بــه زنــدان رفتنــد؛ امــا شــاید یــک تــن را هــم نیابیــم که 
حــد اقــل چنــد نوعــی از شــکنجه هــا را تجربــه نکرده باشــد 

شــکنجه بــه رابطــه ی شــکنجه گــر و شــکنجه شــونده محــدود نمی شــود و 
شــکنجه گــر نیزتنهــا کســی نیســت کــه شــکنجه می کنــد؛ بلکــه شــامل تمامــی 
سیســتمی می شــود کــه چنیــن مجــوزی را، خــواه کتبــی و یــا شــفاهی، صــادر 
کــرده و یــا بــا ســکوت آن را بدرقــه کــرده کــه خــود نوعــی تاًئیــد اســت  در 
کشــوری کــه یــک اقلیــت کوچــک از راه هــای غیــر دموکراتیــک قــدرت سیاســی 
را تصاحــب می کننــد، شــکنجه ابــزاری اســت بــرای تحقــق و تــداوم حاکمیت که 
شــکنجه گــران جــزء کوچکی از آننــد  در حاکمیت خلقــی، پرچمی این هــا افرادی 
بودنــد کــه مهــم تریــن ابــزار ســرکوب و حافظــان رژیــم را تشــکیل می دادنــد؛ و 
بــا اســتفاده از پوشــش حمایتــی دولــت بــر زندانیــان سیاســی احســاس مالکیت 
می کردنــد  بــه ایــن دلیــل خودســری و خــود رایــی آنــان مــرزی نمی شــناخت 

کــه در مــواردی ســبب مــرگ زندانــی نیــز می گردیــد  

شــکنجه، گاهــی قــوی تریــن و بــا روحیه تریــن افــراد را نیــز از پا در میــاورد  
زیــرا شــکنجه گــر شــوخی نمی کنــد؛ بــا بــی رحمــی تمــام حــد اکثــر آتــش را بر 
ســر زندانــی فــرو می ریــزد و جهنمــی برپــا می کنــد  هیــچ گونــه محدودیــت و 
مــرزی را نمی شناســد و بــا آزادی کامــل تــا ســرحد مــرگ شــکنجه می کنــد و 

بــه هیــچ مرجعــی هم پاســخگو نیســت 

بیــان میــزان درد شــکنجه کاریســت مشــکل و نمی تــوان احســاس درد آن را 
بــه خواننــده و یــا شــنوند ی کــه آن را تجربــه نکــرده اســت، منتقــل کــرد  تنهــا 
کســانی آن را بــه خوبــی درک می کننــد کــه مســتقیماً آن را تجربه کرده باشــند  
زیــرا خواننــده و یــا شــنونده، داســتان آن را می خوانــد و یــا می شــنود؛ ولــی 
لمــس نمی کنــد  حــس ترحــم در آن هــا را بــر می انگیــزد ولــی درد را احســاس 

ــد   نمی کنن

مســتنطق و زندانــی ماننــد دو دشــمن بــه مصــاف هــم میرونــد، ولــی در یــک 
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نبــرد نابرابــری کــه یــک طــرف از همــه ی امکانــات برخــوردار اســت، همــه ی 
وســایل شــکنجه و بــه زانــو در آوردن متهــم را در اختیــار دارد و مانند دژخیمی 
عمــل می کنــد کــه حاضــر اســت گوشــت و پوســت زندانــی را بـِـَدرد و او را بــه 
زانــو درآورد  او ماننــد ابــزاری اســت کــه هیــچ گونه عاطفه و احســاس انســانی 
نــدارد و صرفــاً بــرای نابــودی و شــکنجه ی متهــم بــه کار افتــاده اســت  طــرف 
ــوان و  ــی اســت و ت دیگــر از گوشــت و پوســت ســاخته شــده و دســتش خال
طاقتــش نیــز نامحــدود و بــی انتهــا نیســت  اگــر گفتــه شــود کــه بــرای متهــم 
جریــان تحقیــق میــدان نبــرد مــرگ و زندگــی اســت، بــه معنــای ســاده ســاختن 
موضــوع اســت  مســتنطق نمی خواهــد زندانــی را بــا کشــتنش راحــت ســازد  
می خواهــد پتانســیل و ظرفیــت خود و دســتگاه اســتخباراتی و دولــت حامی اش 
را بــه نمایــش بگــذارد کــه تــا چــه ســرحدی می توانــد جنایــت بیافریند  شــکنجه 
تــا آن حــدی ادامــه میافــت کــه زندانــی بــه ُمــردن نزدیــک می شــد؛ ولــی زنــده 
هــم نبــود  درحالــت نــه زیســتن و نــه مــرگ تنها دو چشــمش سوســو میــزد که 
نشــانه ی زنــده مانــدن بــود  درعیــن ایــن کــه مــرگ زندانــی نیــز در اثر شــکنجه 

مســئولیتی را متوجــه مســتنطق نمی ســاخت  

درچنیــن شــرایطی کــه شــکنجه هــای جســمی همــراه بــا بــی خوابــی هــای 
متواتــر و تحقیر و توهین های غیر انســانی مســتنطقین بی رحــم خلقی، پرچمی 
بــا هــم میامیخــت و کاســه ی صبــر زندانــی را لبریــز می ســاخت، مــرگ غنیمت 
بزرگــی شــمرده می شــد  زیــرا در یــک چنیــن وضعیتــی آدم فکــر می کنــد کــه 
تنهــا بــا مــرگ اســت کــه بــه آرامــش می رســد و از تحمــل درد رهایــی می یابــد  

ولــی زندانــی بیچــاره حتی بــه آن دسترســی نــدارد 

ذکــر ایــن مطلــب نیــز ضروریســت کــه در آن زمــان عــده یــی بــه ایــن بــاور 
بودنــد کــه هــر نــوع اعترافــی مســاوی بــه خیانــت و تســلیم شــدن بــه دشــمن 

اســت    

چنیــن برداشــتی از یــک طــرف تصور واهــی از قــدرت و حد مقاومت انســانی 
اســت و از طرفــی هــم بــر پایــه ی عــدم شــناخت صحیــح شــکنجه گــر خلقــی، 
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پرچمــی و دســتگاه اســتخباراتی اش و تصــور واهــی از انــواع و اقســام و درجــه 
ی شــدت شــکنجه بنــا یافتــه اســت  آســتانه ی تحمــل در افــراد متفــاوت اســت؛ 
امــا نامحــدود و بــی انتهــا نیســت  شــکنجه تمامــی نــدارد ولــی مقاومــت حــدی 
دارد  درمــوارد بســیاری، کســانی کــه مقاومــت شــان بــه آخــر رســیده و دیگــر 
تــوان و رمقــی بــرای شــان باقــی نمانــده، حتــی برعلیــه خــود شــهادت داده و به 
جــرم هــای ناکــرده اعتــراف کــرده انــد تــا، ولــو مًوقتــاً و بــرای چنــد لحظــه یی، 
ازعــذاب شــکنجه رهایــی یابنــد  گاهــی هــم همیــن نــوع اعترافــات دروغیــن بــه 
ضــرر زندانــی تمــام شــده و از آن، هنــگام محاکمــه در محاکــم نمایشــی رژیــم، 
بــه مثابــه ی اســناد برعلیــه شــان اســتفاده شــده اســت  درحالــی کــه آن هــا نیز 
انســان هایــی بودنــد ماننــد دیگــران  هــم مقاومــت و ایســتاده گــی کردنــد و هــم 
تــوان مقاومــت شــان بــه آخــر رســید و شکســتند  پــس ایــن هــا قربانــی جنایت 
و شــکنجه هــای قــرون وســطایی رژیــم و ســزاوار ترحــم انــد  امــا کســانی کــه 
توانســتند همه ی انواع و اقســام شــکنجه ها را پشــت ســر بگذارند و نخواســتند 
لبخنــد شــادی و رضایــت بــر لبــان مســتنطق بنشــانند، بایــد گفــت کــه ارزش 
مقاومــت آن ها ســزاوار بیشــترین تحســین و ســر فــرود آوردن در برابر شــان 
اســت  امــا هیچگاهــی نمی شــود اســتثناهات را تعمیــم داد، زیــرا همــه ی مــردم 

قهرمان نیســتند کــه حماســه بیافرینند  

شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه بعضــی هــا خیلــی بــه ســاده گــی، آن هایــی 
را کــه از حــد تحمــل شــان بیشــتر شــکنجه شــده و لب بــه اعتــراف گشــوده اند، 

متهــم بــه ضعــف، ُسســتی و یــا خیانــت می کننــد 

نبایــد ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه ارائــه هرنــوع اطالعاتــی بــه مســتنطقین 
نشــانه ی ضعــف شــمرده می شــد  دادن اطالعــات ســوخته یــی که می توانســت 
ســبب تقلیــل شــکنجه شــود عیبــی نداشــت؛ و در موارد بســیاری مســتنطقین را 
گــول مــی زد  ضمــن ایــن کــه خطــری را نیزمتوجه کســی نمی ســاخت بــرای آن 
هــا نیــز ایــن تصــور را ایجــاد می کــرد کــه همــه ی اطالعــات متهــم را گرفتــه اند 

کالم آخــر ایــن کــه بــه بــاور مــن شــکنجه گــر نــه تنهــا شــخصیت و حرمــت 
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متهــم را مــورد تعــرض قــرار می دهــد؛ بلکــه روی حرمــت، انســانیت و وجــدان 
خــودش نیــز پــا می گــذارد  

شــکنجه اثــرات پایــداری بــر رفتــار و کــردار فــرد بجــا می گــذارد و ایــن اثرات 
گاهــی تــا آخرعمــر او را همراهــی می کنــد  مــن بــا افــراد بســیاری ســر خــورده 
ام کــه بعــد از ســپری کــردن دوره هــای زنــدان و شــکنجه نتوانســته انــد دوباره 
بــه زندگــی عــادی شــان برگردنــد و یــا بــا مــرگ زود هنــگام از جهــان چشــم 

ــیده اند   پوش

انتقال به زندان پلچرخی کابل:
برگردیــم بــه ســاعات انتظــار در صحــن نظــارت خانــه کــه تلخی لحظــات آن 
را انجامــی نبــود  مخصوصــاً وقتــی که یکی از مســتنطقین پیــدا شــد و نمی دانم 
بــه چــی دلیلــی به متهمــی که او مســئول تحقیقــش بــود دســتور داد کــه دوباره 
بــا او بــرود و از قومانــدان خواســت نــام او را از لیســت انتقالــی هــا حــذف نماید  
باالخــره لیســت را تکمیــل کردنــد  قومانــدان بازهــم آمــد و یــک، یــک زندانیــان 
انتقالــی را با لیســت تطبیــق داد و دســتورخروج از محوطــه ی نظارت خانــه داد 

در بیــرون نظــارت خانــه، صحــن حویلــی ریاســت تحقیــق، موترمخصــوص 
انتقــال زندانیــان از قبــل آمــاده ی حرکــت بــود  زندانیــان بــه ایــن موترهــا »دیگ 
بخــار« می گفتنــد  اســم بــا مســمایی هــم بــود؛ زیــرا وقتــی دروازه عقبــی آن را 
می بســتند داخــل موتــر بــی شــباهت بــه دیــگ بخــار نبــود  ســاختمان آن هــا 
طــوری بــود کــه قســمت راننــده دارای درب مســتقل و مخصــوص به خــود بود 
و درعقــب آن اتاقــک بــزرگ بــدون شیشــه و پنجــره ســاخته بودند کــه زندانیان 
در آن، جــا داده می شــدند و درب آن از بیــرون قفــل می گردیــد  یــک روشــن دان 
کوچــک پنجــره ماننــد در قســمتی از دیــوار موتــر ســاخته شــده بــود کــه از آن 
بــه مشــکل می شــد منظــره ی بیــرون را دیــد  ایــن موترهــا در اصــل گنجایــش 
دوازده نفــر را داشــتند، امــا بیســت و بیســت و پنــج نفــر را در آن، جــا می دادنــد 
و چــون منفــذ کافــی بــرای جریــان هــوا نداشــت، تحمــل آن بــرای چنــد ســاعت 
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متواترطاقــت فرســا بــود  مخصوصــاً وقتی کــه آفتاب تابســتان کابل به ســقف 
فلــزی آن می تابیــد، داخــل آن را ماننــد تنــوری داغ می ســاخت و آدم را بــه یــاد 
کــوره هــای آدم ســوزی هیتلــر می انداخــت  بــه مشــکل می شــد نفــس کشــید  
ظــرف چنــد دقیقــه ی محــدود از ســر و صــورت همــه ی مــا ســیل عــرق جاری 

بود  

فاصلــه ی زنــدان پلچرخــی راه چنــد ســاعت نبود؛ ولی خادیســت هــای خلقی، 
پرچمــی کــه در فــن شــکنجه اســتادان بــی رقیبــی بودنــد، از هــر وســیله یــی 
بــرای شــکنجه اســتفاده می کردنــد و ایــن مــدت قصــداً به درازا کشــیده می شــد 
تــا زندانیــان بیشــتر اذیــت گردنــد  در زمــان حکومــت های قبلــی دیده و شــنیده 
بودیــم کــه شــاگردان ممتاز مکاتب و کســانی هم بنابــر لزومدید مقامــات دولتی 
و یــا بــه هــر دلیــل دیگــری، بــرای تحصیــالت عالــی بــه خــارج از کشــور اعــزام 
می گردیدنــد؛ امــا بــرای اولیــن بــار در تحــت حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق 
افــراد بســیاری بــه شــوروی ســابق و اروپــای شــرقی بــرای فــرا گرفتــن فــن 
شــکنجه اعــزام شــدند  چقــدر مضحــک و جالــب بــه نظــر می رســد کــه کســی 
بــرای تحصیــالت عالــی در رشــته ی شــکنجه و آموختــن فنــون آن بــه خــارج 
اعــزام گــردد  امــا نمی دانــم وقتــی ایــن هــا مــورد ســوال کســی قــرار می گرفتنــد 
کــه رشــته ی تخصصــی شــان چیســت؟ چــی جوابــی می دادنــد  مــا کاری بــه 
ایــن نداریــم کــه از آن جــا ســند فراغــت گرفتنــد و یــا نــه، کامیــاب شــده بودند و 
یــا نــاکام، در خــاد جایــگاه خــاص خــود را داشــتند و یقینــاً نمبــرِ صــد را از آن 

خــود می کردنــد  برگردیــم بــه دنبالــۀ داســتان:

لحظــات انتظــار بــه پایــان رســید و »دیــگ بخــار« از جایــش کنــده شــد  رو به 
ســوی زنــدان پلچرخــی بــه راه افتــاد  راننــده بــدون توجــه بــه پیــچ وخم جــاده، 
چنــان بــه ســرعت می رانــد مثــل آن کــه نــه انســان هــا را، بلکــه محمولــه یــی از 
کاال را انتقــال مــی داد  بــا قــرار گرفتــن در هــر پیــچ جــاده زندانــی هــا روی هــم 
می افتادنــد؛ و ایــن خــود شــکنجه ی دیگــری بــود  یکــی از زندانیــان داســتانی از 
اردوگاه هــای آشــویتس را قصــه می کــرد کــه در یکــی از کتــاب هــا خوانــده بود 
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و در اخیــر، بــا شــوخی، دســتش را بــه رویــش کشــید و دعایــی بــه حــق هیتلــر 
نمــود کــه همــه را بــه خنــده آورد 

زندانیانــی کــه در آن انتقــال داده می شــدیم هیــچ کــدام مــا تجربــه ی کافــی از 
زنــدان و اســارت نداشــتیم و اصــالً دریــن فکــر نبودیــم کــه در زنــدان پلچرخــی 
شــرایط زندگــی چــه گونــه اســت و چــه سرنوشــتی در انتظــار مــا اســت  همین 
کــه از مصایــب نظــارت خانــه ی »خــاد« و رنــج هــای تحقیــق و شــکنجه راحــت 
ــدان  ــه هرجــا و هــر زن ــم ب ــرا فکــر می کردی ــم  زی می شــدیم، خوشــحال بودی
دیگــری کــه منتقــل گردیــم، بهتــر از اتــاق تحقیــق و نظــارت خانــه خواهــد بــود  
بنابــر آن افــکار مــا روی ایــن متمرکــز نبــود کــه چــه روزهــای تلــخ ومصیبــت 
بــار دیگــری در انتظــار مــا نشســته و ایــن ســفر چــه مدتــی بــه درازا خواهــد 

کشــید و انجامــش چــه خواهــد بــود 

بعــد از ســاعتی حرکــت، »دیگ بخار« بــه زندان پلچرخــی کابل رســید  دروازه 
ی بــزرگ ورودی زنــدان روی پاشــنه هــای ســنگینش چرخیــد و نالــه کنــان بــاز 
شــد و »دیــگ بخــار« را بلعیــد  صــدای گــوش خــراش بــاز شــدن دروازه پــژواک 
ناخوشــایندی در داخــل موتــر ایجــاد می کــرد و ماننــد افتیــدن به یــک چاه عمیقی 
را می مانــد کــه دوبــاره برآمــدن از آن محــال بــه نظــر می رســید  موتــر به حرکت 
ادامــه داد  دروازه ی دومــی نیــز بــاز شــد و »دیــگ بخــار« مقابل تعمیر بــالک دوم 
توقــف داده شــد  بعــدِ چنــد دقیقــه ی درب عقبــی آن باز گردیــد  پیاده شــدیم و در 
صــف ایســتادیم  یــاد اردوگاه هــای کار اجبــاری آلمــان هیتلــری افتــادم کــه کم و 
بیــش در کتــاب هــا خوانــده بــودم  بــه آن دوســتی کــه بــه حق هیتلــر دعــا نموده 
بــود گفتــم کــه بازهــم یــک دعــای دیگــر بــرای هیتلــر! بــی دلیــل هــم نبــود  زیــرا 
وجــوه مشــترک بســیاری ایــن دو رژیــم ســرکوبگر و توتالیتــر را بــا هــم شــبیه 
می ســاخت  در هــر دو رژیــم داشــتن عقیــده ی مخالــف بــا دولــت مــداران، جــرم 
ســزاوار ســرکوب قهــری پنداشــته می شــد  ریشــه ی اکثــر خشــونت هــای دیگر 

علیــه مخالفیــن نیــز از همین نکتــه آب می خــورد 
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محوطه ی زندان:
روز آفتابــی بــود و آســمان کابــل نیلگــون تــر از هــر روز دیگــر کــه پارچه یی 
از ابــر در آن دیــده نمی شــد  خیــل بزرگــی از کبوتــران و انــواع دیگــر پرنــده گان 
دســته دســته در پــرواز بودنــد  گاهــی از نظرهــا غایــب می شــدند و چنــد لحظــه 
ــل ایــن  ــد  مث ــور می کردن ــدان را عب ــدا می شــدند و فضــای زن ــاره پی بعــد دوب
کــه آزادی شــان را بــه رخ مــا می کشــیدند  بــاد تنــدی از هــر طــرف می وزیــد 
و گــرد وخــاک محوطــه ی زنــدان را تازیانــه وار بــه ســر و صــورت زندانیــان 
حوالــه می کــرد  گاهگاهــی هــم گِــرد بــاد هــا ســتون هــای کوچکــی از گــرد و 
خــاک را بــه هــوا بلنــد می کردنــد  آثــار ُگل هــای بهــاری و درخــت در محوطــه 
بــالک دوم زنــدان بــه چشــم نمی خــورد  عــده یــی از زندانیــان بــا قیافــه هــای 
رنــگ پریــده و اســتخوان هــای برآمــده کــه گویــی ازگورســتان برخاســته انــد 
مصــروف گــردش درصحــن بــالک بودنــد  ظاهــراً از تــرس کارمندان زنــدان به 
ــد   ــگاه می کردن ــا را ن ــمی آن ه ــر چش ــا زی ــد؛ ام ــه نمی کردن ــازه واردان توج ت
چنــان وحشــت زده معلــوم می شــدند کــه هــر کســی می توانســت بفهمــد کــه 
در دنیایــی از سراســیمه گــی و اضطــراب دســت و پــا می زننــد  کمــی آن طرفتر 
یــک صاحــب منصــب بــا لبــاس نظامــی بــه موهــای یــک زندانــی چنــگ انداخته 
بــود و او را روی زمیــن می کشــاند و بــا لگــد بــه ُپشــت و پهلویــش می کوبیــد  
زندانــِی بیچــاره، کــه فهمیــده نمی شــد بــه چــه گناهــی آن طــور وحشــیانه لت و 
کــوب می شــد، بــا خاموشــی مرگبــاری قــادر نبــود لــب بــه اعتــراض بگشــاید  
منظــره ی غــم انگیــز و درد آوری بــود  هیــچ عکــس العملــی را نیــز از جانــب 
دیگــران بــر نمی انگیخــت  مثــل ایــن کــه از رویدادهــای معمولــی و روزمــره ی 
زنــدان بــود  از آن می شــد بــه موقعیــت و وضعیــت دنیــای جدیــد پــی ُبــرد کــه 
ارزش و اهمیــت انســان تــا چــه حدی اســت  تــرس و اضطــراب وجــود زندانیان 

تــازه رســیده بــه آن جــا را فــرا گرفــت  

خیلــی عجیــب بــه نظــر می رســد کــه یــک دولــت، نــه مجرمیــن جنایــی، بلکــه 
ــدگاه هــای  ــا دی ــا جــرم شــان اندیشــیدن ب ــد کــه تنه ــی نمای کســانی را زندان
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متفــاوت اســت  بــا نگاهــی بــه تــک تــک زندانیــان فکــر می کــردم کــه ایــن هــا 
غــرق شــده گان تاریــخ حاکمیــت گروهــی هســتند که بــرای تحکیم ســلطه اش از 
هیــچ نــوع دیگــر آزاری و قلــع و قمع مخالفین رویگردان نیســت و دیگر اندیشــی 
را جرمــی می پنــدارد بــس عظیــم  چــه گونــه راحتــی و ناراحتــی، خوشــحالی و 
انــدوه و آزادی و بنــده گــی عــده یــی از انســان هــا بــه خواســت و میــل و اراده و 
تصمیــم عــده یــی از انســان هــای جــاه طلــب و قدرتمنــد و زورگــو بســتگی پیدا 
می کنــد و بیــن مــرگ و زنــده گــی معلــق می مانــد  اگــر قــرار باشــد همــه دولــت 
هــای دنیــا مــردم را بــه جــرم دگــر اندیشــی زندانــی ســازند، بایــد زنــدان هایــی 

بــه بزرگــی کشــورها بســازند  برگردیــم بــه صحــن بــالک دوم 

تعــدادی از کارمنــدان زنــدان در لباس نظامــی انتظار ورود مــا و دیگر زندانیان 
جدیــد را می کشــیدند تــا هــم مقــررات زنــدان را بــرای مــا توضیــح دهنــد و هــم 
مطابــق لیســت، مــا را بــه اتــاق هــای مختلف تقســیمات نماینــد  برخورد خشــن 
و غیرانســانی و تحقیــر و توهیــن شــان تــا حــدودی وضــع پیشــامد بــا انســان 
هــا درمحیــط جدیــد را توضیــح می کــرد  ایــن کارمنــدان کــم ســواد و نافهــم در 
لبــاس نظامــی در حقیقــت بــر ایــن قلمــرو حکــم روایــی می کردنــد و بــا امــر و 

نهــی بــه هــر کســی، قــدرت شــان را بــه نمایــش می گذاشــتند 

در تحــت حاکمیــت چنیــن دولتــی بایــد هــم همیــن طــور باشــد کــه مردمــان 
احمــق و نــادان در مقــام و منزلتــی قــرار گیرند کــه افراد بــا هــوش دارای وجدان 
حاضــر بــه پذیــرش آن نیســتند  مردمــان احمقــی کــه همــه چیــز را مــال خــود 
می داننــد و بــه دیگــران فخــر می فروشــند  نــه عقــل کافــی دارنــد، نــه تحصیــل 
کافــی و نــه هــم آرمــان واال و انســانی  بــه همیــن دالیــل ماننــد بنــده گان چشــم 
و دهــان بســته بــه باالیــی هــا، آن مقــام هــای بلنــد را مفــت و بــدون زحمــت 
بــه چنــگ آورده انــد  همیــن هــا انــد کــه در برابــر مخالفیــن شــان هیــچ قانــون 
و مــرزی را بــه رســمیت نمی شناســند و در برابــر مقامــات مافــوق بــا اطاعــت 
کورکورانــه شــخصیت حیوانــی شــان را تبییــن می کننــد  وجــدان این افــراد زیر 
تازیانــه ی منافــع شــخصی و خودخواهــی و جــاه طلبــی تنــزل میابد و بــه حراج 
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ــه هــر دنائــت و  ــه فــروش مــی رود  آن گاه اســت کــه ب گذاشــته می شــود و ب
پســتی تــن می دهنــد و دمــار از روزگار زندانــی  دســت و پــا بســته در میاورنــد  
جالــب تــر ایــن اســت کــه توقــع هــم دارنــد کــه دیگــران اخــالق را از آنــان یــاد 

بگیرنــد و بــه هــر امرونهــی شــان گــردن بگذارنــد  

کارخانه ی قتل و کشتار:
حینــی کــه در صــف ایســتادیم چشــمم بــه دیوارهــای بلند ســنگی بــالک دوم 
افتــاد کــه ماننــد حصــاری قد بر افراشــته بــود و ماننــد اژدهای گرســنه، انســان 
هــای بیشــماری را بــه کام کشــیده بــود  این منظــره، یــاد آن هایــی را در خاطره 
هــا زنــده می کــرد کــه راه شــان از همیــن کارخانــه ی قتــل و کشــتار گذشــته 
بــود  از اولیــن روزهــای حاکمیــت جدیــد، در توحــش ابتکارعمــل کم نظیــری به 
خــرج داده شــد  حــزب دموکراتیــک خلــق جنــگ ناموفــق بــا اوضاعــی را آغــاز 
کــرده بــود کــه خــود بوجــود آورده بــود  زنــدان پلچرخــی، نمــاد زورگویــی و 
توحــش دولتــی، اســتبداد، شــکنجه و اعــدام ُپــر از زندانــی سیاســی شــد و مردم 
را بــه طــور وحشــتناکی هراســان ســاخت  رژیــم خلقــی، پرچمــی تنهــا در پــی 
قلــع و قمــع مخالفیــن نبــود، بلکه می خواســت همــه رقیب هــای احتمالی آینــده را 
از ســر راه بــردارد  فرهنــگ کشــتار و اعــدام بر ســاختارهای امنیتــی رژیم غالب 
بــود؛ و ازیــن ابــزار بــرای تحکیــم و اســتقرار حاکمیــت وســیعاً بهــره جســتند  
زنــگ خطــر بــا قتــل داوود خــان و اعضــای خانــواده اش و اعــدام بــدون محاکمه 
ی مقامــات بلنــد پایــه ی ملکــی و نظامــی دولــت او به صــدا در آمده بود  ماشــین 
کشــتار رژیــم از کار نمی ایســتاد، محاکمــه یــی وجود نداشــت و قســاوت حرف 
اول را میــزد  هرگونــه اعتراضــی نیــز بــا چــوب وچمــاق و دســتگیری و زنــدان 
و گلولــه پاســخ داده می شــد  هــر کارمنــد زنــدان و دســتگاه اســتخبارات دولــت 
مالــک مطلــق حیــات و ممــات زندانــی بــود  ســید عبــداهلل، قومانــدان عمومــی 
زنــدان، پادشــاه بــی تــاج ایــن قلمــرو بــود و در ســاحه حکمروایــی اش مــی زد و 

می بســت و می ُکشــت و بــه هیــچ مرجعــی هــم پاســخگو نبــود  
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ادامــه ی ایــن وضــع می توانســت ســقوط دولــت کودتا را در پی داشــته باشــد  
امــا روس هــا نیــز غافــل نبودنــد؛ و بــرای نجــات رژیــم تحــت حاکمیــت شــان 
دســت بــکار شــدند  یکصد هــزار نیــروی مســلح از زمیــن و هوا به لشکرکشــی 
پرداختنــد  حفیــظ اهلل امین، خشــن ترین چهــره ی رژیــم کودتــا، را قربانی اعتماد 
بــه خودشــان ســاختند و از ســر راه خــود دور کردنــد  در حالی که اخبــار رادیو 
و تلویزیــون از او بــا نــام قومانــدان دلیــر انقــالب ثــور نــام می بردنــد، همزمــان 
ببــرک کارمــل در ســخنرانی اش از طریــق رادیــوی تاجکســتان، خبــر قتــل او را 

ــرد     ــالم می ک اع

شش جدی و وقایع بعدی:
بعــد از تجــاوز نظامــی ششــم جــدی و انتقــال قــدرت بــه بخــش پرچــم حــزب 
دموکراتیــک خلــق، دولــت، و در راًس آن ببــرک کارمــل، بــا اســتفاده از ترفنــد 
اغواگرانــه بــرای جلــب حمایــت مــردم، زندانیــان سیاســی را از بند رها کــرد؛ اما 
تعــدادی را در زنــدان نگــه داشــت  روز شــانزدهم جدی ســال ۱358 خورشــیدی 
دروازه هــای زنــدان پلچرخــی گشــوده شــد  مــن در آن روز همــان جــا بــودم  
محشــری بپــا بــود  هــزاران زندانی سیاســی، بعد از تحمل شــکنجه های بســیار 
رهــا شــدند  آثــار شــکنجه در چهــره ی هــر زندانــی رهــا شــده هویــدا بــود  امــا 
همیــن کــه از زیر ســاطور شــکنجه گــران زنــده برآمــده بودند غنیمتی بــود بس 
عظیــم  جمعیت بیشــماری در بیــرون زندان انتظارعزیزان شــان را می کشــیدند  
ــن  ــزی روش ــدن عزی ــا دی ــان ب ــم ش ــه چش ــد ک ــی بودن ــبخت آن های خوش
می گردیــد  هــزاران تــن دیگــر هرگــز ازیــن دروازه بیــرون نیامدند و یا مســتقیمًا 
از محــل حــوادث بــه کشــتارگاه هــا انتقــال داده شــده  و در گورهــای مخفــی و 
جمعــی جاودانــه ســر در نقــاب کشــیده بودنــد  غریــو شــادی و صداهــای گریه 
بــا هــم آمیختــه گــوش فلــک را کــر می کــرد و هــر انســان دارنــده ی احســاس 
انســانی را بــه گریــه میــاورد  تعــدادی هــم عکــس هــای عزیــزان شــان را بــه 
ــا مگــر  ــد ت ــه هــر زندانــی رهــا شــده آن را نشــان می دادن دســت داشــتند و ب
ســراغی از گــم شــده گان شــان بــه دســت آورنــد  ماننــد صحنه های بازگشــت 
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عســاکر زنــده مانــده یــی کــه از جبهــات جنــگ جهانــی دوم بــر می گشــتند، یــک 
ــه دســت داشــت و  ــم جــوان عکــس شــوهرش را در یونیفــورم نظامــی ب خان
درجهــت مخالــف حرکــت زندانیــان بــه پیــش می رفــت وتــا جایــی کــه ممکــن 
بــود آن را بــه هــر کســی نشــان مــی داد و ســراغش را می گرفــت  یــک خانــم 
ســالخورده دو قطعــه عکــس فرزندانــش را بــه دســت داشــت و بــا چشــم هــای 
گریــان ســراغ آنــان را می گرفــت و تــا آخریــن زندانــی یــی کــه از آن جــا خــارج 
می شــد، بــدون خســتگی و غفلتــی، جلــو شــان را می گرفــت بــه امیــد ایــن کــه 
ســراغی از فرزندانــش بــه دســت آورد  امــا، آن امیدهــا به وســیله ی جنایتکاران 
حزبــی قطــع گردیــده بــود  آخریــن زندانی نیــز پــا از زندان بیــرون نهــاد  اما قبل 
از ایــن کــه  دروازه ی بــزرگ زنــدان را ببندنــد، بســیاری از مــردم کــه نتوانســته 
بودنــد عزیــزان شــان را بیابنــد بــه داخــل زنــدان هجــوم بردنــد و گوشــه هــای 
تاریــک زنــدان را نیــز جســت و جــو کردنــد  چنیــن روز و منظــره هــای غم انگیز 
و منحصــر بــه فــرد در کمتــر جایــی از دنیــا دیــده شــده بــود  امــا، ایــن تراژیدی 

صحنــه ی غــم انگیــز بــه همیــن جــا پایــان نیافــت  

از فــردای آن روز ایــن اژدهــای خــون آشــام دوبــاره دهــن گشــود و مخالفین 
مرحلــه ی نویــن »انقــالب« را در کام خویــش فــرو می بــرد  تــا چنــد مــاه دیگــر 
بــالک هــای مختلف زندان اشــباع شــد  فاتحــان جدیــد از تاریخ نیاموختــه بودند 
و مغــرور ایــن کــه اردوی یــک صــد هزارنفــری ســرخ را درعقــب خــود دارنــد 
شکســت خود را محال می دانســتند  دور دیگری از ســرکوب و زندان و شــکنجه 
و تــرور و تیربــاران آغــاز یافتــه بود  »خاد« جانشــین »اگســا« و »کام« شــده بود 
و نجیــب درمســند ریاســت آن، بــه جــای اســداهلل ســروری و اســداهلل امیــن، تکیه 
زده بــود  مشــاورین روســی، کــه اختیــارداران اصلــی ملــک و دولــت بودنــد، 
بــدون کوچــک تریــن ترحمــی حکم زنــدان و شــکنجه و اعــدام صــادر می کردند 
و در بیــرون از ایــن چهاردیــواری، دهــات و قصبــات و شــهرها را بــا بــم و راکت 
و تــوپ و تانــک بــا خــاک یکســان می کردنــد  مــوج مهاجــرت هــا شــدت گرفــت 
و گــروه هــای ملیونــی مــردم به کشــورهای همســایه پناهنده شــدند  آن ســوی 
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دیوارزنــدان پلچرخــی بــاز هم شــاهد تراژیــدی هجوم هــزاران شــهروند مظلوم 
کشــور بــود کــه بــه امیــد گرفتــن خــط و خبــری از عزیــزان زندانــی شــان روز 
را بــه شــام می رســانیدند  بازهــم صــدای گریــه ی مادرانــی کــه عزیزانــی درین 
چهاردیــواری داشــتند، گــوش فلــک را کــر می کــرد  امــا گــوش قلــدران تکیــه 
زده بــه قــدرت و حاکمیــت کــر بــود و صــدای مــردم را نمی شــنیدند  لــذت تکیــه 
کــردن بــه قــدرت بــا قیمــت نوکــری بــه اجانــب و بــا اشــک و آه هــزاران یتیــم 
ترجیــع داده شــد   چنیــن بــود منظــره ی اســفناک کشــور در بعد از هفــت ثور و 
شــش جــدی در تحــت ســیطره حزبــی کــه خــودش را دموکراتیــک می گفــت  اما 
بــرای دیــدن و شــنیدن آن وضــع اســفناک تنهــا داشــتن چشــم و گــوش کافــی 
نبــود، بایــد وجــدان دیــدن و شــنیدن در زیــر تازیانــه منافع شــخصی و گروهی 
و حزبــی بــه حــراج نمی رفــت  تنهــا در چنیــن صورتــی بــود کــه اشــک ماتــم در 
دیــده گان حلقــه مــی زد و آدم پــی می ُبــرد کــه بــه حــال ایــن کشــور و ایــن مردم 

بایــد گریســت و بــه عاملیــن خلقــی، پرچمــی آن نفریــن گفت  

رهایی از زندان:
 دقیقــاً ســه ســال بعــد، بازهــم در روز پنجــم جــوزا، ســوار در یــک بــس کــه 
بــرای انتقــال زندانیان رها شــده بــه داخل پلچرخــی آورده شــده بــود، از دروازه 
ی زنــدان بیــرون شــدم  بــس حامــل مــا از دروازه ی عمومــی زنــدان فاصلــه 
می گرفــت، بــه عقــب نــگاه کــردم؛ وقتــی دیوارهــای ســر بــه فلــک کشــیده ی 
ســنگی و بــرج هــای خوفنــاک مراقبــت را دیــدم بــا خــود گفتــم: »آفرین بــه آنانی 
کــه در پشــت ایــن دیوارهــای وحشــتناک شــب را بــه صبــح می برنــد و در یــک 

چنیــن شــرایط غیــر انســانی هنوزهــم زنــده هســتند و نفــس می کشــند «

بــس حامــل مــا ســرعت می گرفــت و گــرد و خــاک برخاســته از عقــب آن، 
منظــره ی زنــدان را از نظرهــا پنهــان می کــرد  امــا، مــن همچنــان بــه آن نظــر 
دوختــه بــودم و می خواســتم نمــای بیرونــی آن را هــم بــه حافظه بســپارم؛ زیرا 
خاطــرات تلخ و شــیرین بیشــتر از ســه ســال عمــرم در آن جــا اتفاق افتــاده بود، 
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در حالــی کــه ایــن بیــت ســعدی را بــا خــود زمزمــه می کــردم:

دوران بقا چون باد صحرا بگذشت
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت

پنداشت ستمگر که ستم برما کرد
در گردن او بماند و برما بگذشت
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بالک اول پلچرخی

)زمستان سال ۱۳۶۱ خورشیدی(

 معمــوالً مــاه جــدی از ســردترین ایــام ســال در کشــور اســت  دریــن مــاه، 
چــادر ســفید بــرف بــر کــوه هــای کابــل پهــن می گــردد و س-  ردی هــوا بــه 
درجــه ی آزار دهنــده ی زیــر صفــر می رســد  بــه همیــن دلیــل اســت کــه دریــن 
فصــل ســال، مــردم در جســت و جــوی تهیــه ی وســایل گــرم کــن هســتند تــا 
از گزنــد ســردی هــوا در امــان بماننــد  امــا بــرای آنانــی کــه درعقــب دیوارهــای 
ســرد زنــدان شــب و روز ایــام اســارت را ســپری می نمودنــد و دســت شــان بــه 
وســایل و مــواد گرمی بخش نمی رســید، شــدت ســردی هــوا چندین برابــر آزار 
دهنــده تــر بــود  مخصوصــاً ایــن کــه در عقــب آن دیوارهــا، در بــالک اول زندان 
پلچرخــی، جگتــورن شــمس الدیــن بــه چوکــی قوماندانــی بــالک تکیــه زده بــود 
و فرمانروایــی خــاص خــود را داشــت  او بــا قــد بلنــد و موهــای همیشــه ژولیده 
اش، دارای چشــمان تابــدار بــود، و بــه ایــن دلیــل، زندانیــان بــه او شــمس الدیــن 
کــور لقــب داده بودنــد  کرکتــر و صفــات غیــر انســانی و خصوصیــات حیــوان 
گونــه داشــت  حتــی گاهــی وقــت نیمه هــای شــب در دهلیزها قــدم می زد  شــاید 

بــه دلیــل همیــن معایبــش بــود کــه بــه زندانــی نیــز بــه چشــم انســان نمی دیــد 

کمتــر زندانــی بــالک اول از گزنــد زبــان و ُمشــت و لگــد او در امــان مانــده 
بــود  عضــو جوخــه ی اعــدام بــود و بــه گفتــه ی بعضــی هــا، زندانیان بســیاری 
را در پولیگــون تیربــاران کــرده بــود  آن طــوری کــه بعــد هــا شــنیدم، اجبــاری 
در کار نبــود تــا او در تیربــاران محکومیــن بــه اعــدام ســهم بگیــرد  بــا عالقــه 

ZendanFinal.indd   32ZendanFinal.indd   32 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



33

منــدی شــخصی اش بــه ایــن کار مبــادرت می ورزیــد و از کشــتن دیگــران لــذت 
می بــرد  ایــام خــوش او زمانــی بــود کــه لیســت اعدامــی هــا از طــرف خــاد بــه 

ــید    ــتش می رس دس

گرچــه کــه بــه هــر کارمنــد خــاد و یــا زنــدان حــق داده شــده بــود هــر طــوری 
کــه می خواســتند بــا زندانــی رفتارنماینــد  تحقیــر و توهیــن کــه گــپ خیلی پیش 
پــا افتــاده بــود؛ لــت و کــوب، کوتــه قفلــی، بیخوابــی دادن و انــواع و اقســام دیگــر 
شــکنجه را می توانســتند بــه کار ببرنــد و مــورد تشــویق و تقدیــر مقامــات بــاال 
نیــز قــرار می گرفتنــد  معلوم اســت کــه ایــن روش از وضــع حاکم بیــرون زندان 
و نبــود قانــون واحتــرام بــه حقوق بشــراز طرف دولــت در کلیت جامعــه نماینده 
گــی می کــرد  ولــی کســانی کــه از نظر شــخصیتی نیز کمبــودی داشــتند مزیدی 
بــر علــت می شــد تــا بیشــتر بــه انســان آزاری بپردازنــد و ایــن شــمس الدیــن 

خــان یکــی از همــان هــا بود   

بــالک اول درســه طبقــه ســاخته شــده بــود و بــه دو وینــگ )ســمت( شــرقی و 
غربــی تقســیم می گردیــد  هــر دهلیــز ســمت شــرقی دارای شــانزده ســلول در 
دو ردیــف بــود کــه هــر ســلول تشــناب مســتقل خــودرا داشــت  اتــاق آخــری 
ــد   ــتفاده می ش ــی« اس ــور »نوکریوال ــه منظ ــد و از آن ب ــته بودن ــی گذاش را خال
هــر روز زندانیــان یــک اتــاق، بــه اســاس نوبــت، »نوکریــوال« دهلیــز می بودنــد 
کــه در همــان روز وظیفــه ی آوردن »قــره وانــه« و تقســیم آب جــوش و نــان 
خشــک بــه همه ی ســلول هــا را به عهــده داشــتند  آبگرمی، کــه از پــول زندانیان 
خریــداری می گردیــد، از یــک دانــه بیشــتر اجــازه نمی دادنــد و آن هــم در همیــن 

ــی می بــود   ــاق نوکریوال ات

طبقــه ی دوم و ســوم ســمت شــرقی بــالک اول را بــه زندانیانــی اختصــاص 
داده بودنــد کــه بــه جنــاح حفیــظ اهلل امیــن، حــزب دموکراتیــک خلــق، منســوب 
بودنــد  در هــر اتــاق دوچپرکــت دو طبقــه ای گذاشــته بودنــد که نفــر پنجمی باید 

ــد  ــن می خوابی روی زمی
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پانــزده نفــر دیگــر، کــه عضویــت حزب خلــق را نداشــتند، بــه صــورت جزایی 
بــه آن دهلیــزآورده شــده بودنــد، و در پانــزده اتــاق جــا داده شــدند، کــه نگارنده 
نیــز در آن جمــع شــامل بــود و مــا بایــد روی زمیــن می خوابیدیــم  دروازه اتــاق 
هــا در جریــان روز قفــل می بودنــد و شــام، بــا شــروع پروگــرام تلویزیــون، کــه 
در دهلیــز هــر طبقــه ی بــالک بــود، دروازه هــا را بــاز می کردنــد  امــا، از دهلیــز 
بیــرون رفتــه نمی توانســتیم  بــا ختــم پروگــرام تلویزیــون دوبــاره به ســلول ها 

برمــی گشــتیم و دروازه هــا بازهــم قفــل می گردیــد  

ــی  ــه زندان ــود ک ــوازی« ب ــه، روز»پای ــه روز جمع ــار، ب ــه یکب ــردو هفت در ه
ــد از  ــت آورد  بع ــه دس ــش ب ــان خوی ــی از کس ــا احوال ــه و ی ــت نام می توانس
اعتصــاب زندانیــان درســال ۱3۶۱، بــه جــزء پــول نقــد و البســه چیــز دیگــری 
را اجــازه نمی دادنــد  در روزهــای پایــوازی دروازه ی ســلول هــا را بــاز 

ــود  ــل می ب ــه قف ــز مربوط ــا از دهلی ــتند؛ ام می گذاش

ــا  ــودم، ب ــوز در بســتر ب ــح، کــه هن ــج صب ــن روزهــا ســاعت پن دریکــی ازی
ــه خــودرا بــه او رســانیدم   صــدای ســربازی کــه نامــم را می خوانــد، بــا عجل
ســرباز، نامــه یــی را کــه بــرادرم فرســتاده بــود بــا لبــاس و 5۰۰ افغانــی پــول 
نقــد برایــم تســلیم داد  در نامــه نــام ادویــه یــی را کــه همیشــه از خانــه برایــم 

ــرباز دادم  ــه س ــته ب ــه را نوش ــواب نام ــدم  ج ــز خوان ــتادند، نی می فرس

وقتــی بــه اتــاق برگشــتم متوجــه شــدم کــه آن دوا در بیــن لبــاس هــا نیســت  
ــه از اتــاق برآمــدم، ســرباز را صــدا زدم و دلیــل را پرســیدم  ســرباز  بــا عجل
گفــت کــه اجــازه ندادنــد دوا را بــرای شــما بدهــم  نامــه را دوبــاره از او گرفتــه 
در اخیرصفحــه نوشــتم کــه: »دوای ارســالی برایــم نرســیده اســت  شــما یک به 
یــک آنــرا دوبــاره تســلیم شــوید، چــون ایــن هــا آنــرا بــرای خــود نگــه میدارند« 

ــود و  ــرد ب ــوا س ــتم  ه ــاق برگش ــه ات ــاره ب ــرباز دادم و دوب ــه س ــه را ب نام
خواســتم دوبــاره بــه بســتر بــروم تــا اندکــی گرمتــر باشــم کــه بازهــم صــدای 
ســرباز بــه گوشــم رســید  با عجلــه رفتم، فکــر کــردم شــاید دوا را آورده اســت  
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ســربازگفت کــه بــا مــن بیــا  بــه تعقیــب او بــه طبقــه ی اول بــالک بــه »اتــاق 
سیاســی« رهنمایــی شــدم و نمی دانســتم کــه موضــوع چــه اســت 

بــرای اولیــن بــار می دیــدم کــه نامــه هــای زندانیــان و پایــواز هــا چــه گونــه 
سانســور می شــوند و کاالهــای ارســالی چطــور تالشــی می گردند  چهارســمت 
اتــاق حــدود بیســت میــز چیــده شــده بــود و پشــت هــر میزیــک کارمنــد خــاد 
و یــا قوماندانــی بــالک نشســته بودنــد، نامــه هــا را می خواندنــد و بــه تالشــی 

البســه مصــروف بودند 

در وســط اتــاق شــمس الدیــن کــور ایســتاده بود  ســرباز برایش رســم تعظیم 
کــرد و گفت کــه: »صاحــب آوردمش« 

قوماندان رو به من کرد و پرسید:  این نامه را تو نوشته ای؟

گفتم: بلی، من نوشته ام 

گفت: چرا چنین چیزی نوشته ای؟

ــورد  ــن دوای م ــده دارم و ای ــف مع ــته ام، تکلی ــی ننوش ــز دروغ ــم: چی گفت
ضــرورت   

هنــوز گپــم بــه آخــر نرســیده بــود کــه بــا ضربــه ی ناگهانــی مشــتش، کــه به 
رویــم اصابــت کــرده بــود، بــه زمیــن افتــادم  بالفاصلــه بــا لگــد بــه جانــم افتــاد 
و آن قــدر بــه زدن ادامــه داد تــا آن کــه از نفــس مانــد و توانایــی اش بــه آخــر 
رســید  کارمنــدان دیگــری کــه پشــت میز هــا قــرار گرفتــه بودند، مصــروف کار 
خــود بودنــد و انــگار کــه هیــچ چیــزی دور و برشــان اتفــاق نمی افتــد  معــاون 
قومانــدان، کــه همــان جــا بــود، دســت مــرا گرفــت و در یکی از تشــناب هــا کوته 

قفلــی ام کــرد 

ایــن تشــناب در طبقــه ی اول ســمت غربــی بــالک اول قرار داشــت و مســاحت 
آن حــدود یکنیــم در یکنیــم متــر بــود و تنهــا یــک تپ فرشــی بــرای غســل کردن 

داشــت کــه اندکــی باالتــر از ســطح زمین ســاخته شــده بود 
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مــن کــه بــه جــزء لباس خــواب، حتــی کرتــی و جاکتــی هــم نداشــتم، در دقایق 
اول متوجــه شــدم کــه ســردی هــوا در آن جــا طاقــت فرســا اســت  تنهــا چیــزی 

کــه بــا خــود داشــتم همــان 5۰۰ افغانــی بــود کــه بــرادرم فرســتاده بود 

در آن ســال هــا عــده یــی از فعالیــن حزبــی داوطلبانــه و یــا شــاید بــه حســاب 
»دوره ی احتیــاط« ســربازی، وظایفــی را در زنــدان بــدوش داشــتند کــه یکــی از 
همــان هــا مســئول همیــن طبقــه یی بــود که مــن در تشــنابش کوتــه قفلی بــودم  

بعــد از گذشــت چنــد لحظــه دروازه راتــک تــک کــردم  افســر حزبــی کــه در 
دهلیــز پهــره مــی داد، در را بــاز کــرده پرســید: چــه گــپ اســت؟

ــه برایــش گفتــم ایــن پــول را بگیــر و از کانتیــن یــک قطــی  خیلــی محترمان
ســگرت و گوگــرد برایــم بیــاور  از جمــع آن پــول  یــک نــوت صــد افغانیگــی را 

بــه او پیــش کــردم  

بــدون اینکــه چیــزی بگویــد در را  دوبــاره بــه شــدت  بســت  از عقــب دروازه 
در حــال دور شــدن بــود کــه صدایــش را می شــنیدم؛ ولــی ندانســتم کــه چــه 

می گفــت 

الزم بــه یــادآوری اســت کــه کانتین بــالک اول در طبقــه ی اول بــالک  و قیمت 
یــک قطــی ســگرت  در آن وقــت ده افغانــی بود  

بعــد ازســاعتی صبــر دوبــاره در را تــک تک کــردم  همان افســر در را  گشــود 
و ســوال قبلــی اش را تکــرار کــرد  برایــش گفتــم: ایــن صد افغانــی را بگیــر و یک 

قطــی ســگرت و گوگــرد برایــم بیــاور، باقــی مانــده ی آن از تو  

دوباره در را به شدت بست و گفت که دیگر تک تک نکنی 

از پنجــره تشــناب بــه بیــرون نظــر انداختــم تــا اگــر کســی را ببینــم و برایــش 
بگویــم کــه برایــم ســگرت بیــاورد  هیــچ زندانــی یــی را ندیــدم  از بخــت بــد کــه 
در روز هــای »پایــوازی« زندانیــان پروگــرام تفریــح نداشــتند و همــه در اتــاق 
هــای شــان می بودنــد  درپشــت پنجــره ی تاقــک تشــناب چنــد تا چوبــک گوگرد 
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توجــه ام را جلــب کــرد  چنــد لحظــه ی قبــل یــک ســوخته ی ســگرت را در کنــج 
تشــناب دیــده بــودم  آن چوبــک هــای گوگــرد را گرفتــم ولــی تنهــا یــک تــای 
آن بــاروت داشــت و باقــی مانــده هــا چوبــک هــای ســوخته بودنــد  ســوخته ی 
ســگرت را از کنــج تشــناب برداشــتم بــه امیــد ایــن کــه چوبــک گوگرد بــا تماس 
بــه ســنگ روشــن خواهــد شــد، ولــی بــاروت آن خیلــی مرطــوب بــود  چنــد 
لحظــه ی بــا »ُپــف« کــردن خواســتم تــا رطوبــت بــاروت خشــک گــردد  وقتــی 
مطمئــن شــدم کــه خشــک شــده اســت، بــا ســاییدن به ســنگ تشــناب خواســتم 

آنــرا روشــن کنــم  نتیجــه منفــی بــود و بــاروت بــه زمیــن ریخــت 

دوبــاره بــه کنــج تشــناب نشســتم  بــه دیــوار ســرد و مرطــوب آن تکیــه داده  
بــا خــود فکــر می کــردم کــه آیــا انســان واقعــاً اشــرف مخلوقات اســت و یــا این 

کــه ایــن رتبــه و درجــه را بــه دالیــل دیگــری بــه خــود اعطــا کــرده اســت 

روز کوتــاه زمســتانی بــرای مــن درآن تشــناب، طوالنــی تــر از زمســتان بــه 
نظــر می رســید  فکــر می کــردم مــدت هــای طوالنیــی می شــود در آن جــا هســتم  
تنهایــی و بــی کســی تحمیل شــده بــا این که کســی بــه انتخــاب و یا میــل خودش 
بخواهــد تنهــا باشــد فــرق می کند  گاهی تنهــا بــودن لــذت دارد و گاهی هم انســان 
در تنهایــی آرامــش بیشــتر می داشــته باشــد و بهتــر می توانــد اســتراحت نمایــد  
امــا آن تشــناب بــا دیوارهــای ســرد و مرطوبــش بــرای مــن بــه زنــده بــه گــور 
شــدن شــباهت داشــت  لحظــه بــه لحظــه کــه شــدت گرســنگی و ســرما بیشــتر 
می شــد بیشــتر بــه خــود می لرزیــدم  بــاز هــم در را تــک تــک کــردم  بــاز هــم بــا 
همــان ســوال تکــراری افســر مواجــه شــدم  برایش گفتــم: یــک لحظــه در را نبند و 

بــه حرفــم گــوش بــده  گفــت: خــو، بگــو چــه می گویــی؟

گفتــم: ببیــن، خــودت هــم می دانــی کــه مــن از صبــح وقــت ایــن جــا هســتم و 
چیــزی هــم نخــورده ام و هــوا هم خیلی ســرد اســت، مــن از تو چیزی نخواســته 
ام کــه امــکان نداشــته باشــد  ایــن ســه صــد افغانــی را بگیــر و فقــط یــک قطــی 

ســگرت و گوگــرد برایــم بیــاور، باقــی مانــده ی آن از تــو باشــد 
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اما او بازهم نپذیرفت و در را به شدت بست 

بــه فکــرم رســید کــه شــاید بــا قــدری ورزش نمــودن اندکــی ســردی کاهــش 
یابــد  امــا بــا ســاختمان لعنتــی کــه آن تشــناب داشــت تنهــا می توانســتم در یک 
نقطــه ی ثابــت بنشــینم و برخیــزم  چند دقیقــه مصــروف ورزش شــدم و اندکی 
هــم از ســردی کاســته شــد  دوبــاره بــه کنــج تشــناب پنــاه بــردم  ســاعت زمان 
خوابیــده بــود و لحظــات بــه ُکنــدی و آهســتگی ســپری می شــدند  نصــف روز 
گذشــت؛ کنــار پنجــره ایســتادم بــه امیــد ایــن کــه چاشــت اســت و وقــت آوردن 
و توزیــع قــره وانــه، شــاید کســانی کــه بــرای گرفتــن قــره وانــه میاینــد بتوانــم 
از پنجــره کســی را ببینــم ویــا ایــن کــه  قــره وانــه رابرایــم خواهنــد آورد کــه 
غنیمــت بزرگــی بــود و از شــدت ســردی هــوا برایــم اندکــی می کاســت  بعــد از 
ســاعتی صــدای موتــر را شــنیدم  کــه دیگ هــای قره وانــه را انتقــال مــی داد و از 
دروازه ی بــزرگ بــالک اول داخــل شــد  ورودی بــالک اول ازیــن تشــناب معلوم 

می شــد 

ســاعتی صبــر کــردم، دیــدم از قــره وانــه خبــری نیســت، دوبــاره در را تــک 
تــک کــردم  بــاز هــم همــان افســر؛ بــا همــان ســوال تکــراری اش  برایــش گفتــم:  

بــرای مــن قــره وانــه نمــی آوری؟

جواب داد که:  قوماندان صاحب اجازه نمی دهد 

گفتــم: خــوب! مــن هــم نمی گویم که خــالف امــر قومانــدان کاری کنــی و برایم 
قــره وانــه بیــاوری، ولــی می توانــی ایــن چارصــد افغانــی را بگیــری و یــک قطی 

ســگرت و گوگــرد برایــم بیــاوری و باقــی پــول آن از تو 

بازهم نپذیرفت و در را بست 

کمترآدمــی را بــه ایــن کله شــخی ولجاجــت دیده بــودم  ایــن که بــزرگان گفته 
انــد کــه انســان هــا را در وقــت قــدرت شــان بهتــر می تــوان شــناخت، حــرف 
کامــالً بجــا و منطقــی اســت  ایــن افســر در آن لحظــه در برابــر مــن احســاس 
قــدرت می کــرد و عالقــه داشــت تــا ایــن قدرتــش را هــم بــه نمایــش بگــذارد و 
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حکومتــی کــه بــا آزادی و هــر آن کســی کــه بــه آزادی اعتقــاد داشــت، دشــمنی 
می ورزیــد بایــد هــم ایــن چنیــن افســران بــرده ماننــد را درخدمــت می گرفــت  
ایــن افســران طــوری تربیــه شــده بودنــد کــه عاطفــه ی انســانی در وجود شــان 
کشــته شــده بــود  انســان تــا چــه حــدی بایــد در ایدئولــوژی غــرق گــردد کــه 
ــا ذهــن ایدئولوژیــک ایــن افســر کــه مــرا  ــد؟ آی انســان بــودن را فرامــوش کن

دشــمن می پنداشــت کامــالً از انســانیت تهــی شــده بــود؟ 

آن روزســرد و طاقــت فرســا جایــش را بــه شــام خالــی می کــرد  آفتــاب کــم 
رمــق زمســتانی، تکــه هــای ابــری را کــه در آســمان کابــل در حرکــت بودنــد بــه 
رنــگ ســرخ درآورده بــود کــه بــه رنــگ خــون می مانــد و در پشــت کــوه هــا از 
نظرهــا ناپدیــد می شــد  لحظــه بــه لحظــه کــه تاریکــی هــوا بیشــتر می گردیــد، 
شــدت ســردی نیــز افزایــش میافــت  بــه اضافــه ی ایــن که این تشــناب بــرق هم 

نداشــت و باقــی مانــده ی وقــت را بایــد در تاریکــی  ســپری می کــردم  

شــام زنــدان، آن هــم کوتــه قفلــی در یــک تشــناب تنــگ و تاریــک و مرطــوب، 
بیشــتر حــس تنهایــی و تجریــد برایــم مــی داد  در آن لحظــات بــه ایــن مطلــب 
پــی می بــردم کــه در هنــگام اســارت عقــب میلــه هــای آهنیــن زنــدان آرزوهــای 
ــم  ــی از آن ه ــه قفل ــاعات کوت ــن س ــوند و دری ــک می ش ــاده و کوچ ــان س انس
کوچکتــر  امــا بــرآورده شــدن همیــن آرزوهــای کوچــک هــم اهمیــت بزرگــی 
دارنــد و موفقیــت بــه شــمار می آینــد  میســر شــدن یــک گیــالس چــای و یــک 
قــرص نــان خشــک و یــک دانــه ســگرت در آن شــرایط آرزو شــمرده می شــود  
درحالــی کــه دسترســی دایمــی بــه ایــن چیــز هــا از حقــوق اولیــه و اساســی 
هــر انســانی اســت؛ چــه انســان دربنــد و چــه انســان آزاد و هیــچ قانونــی تحــت 
هیــچ گونــه شــرایطی نبایــد کســی را از دسترســی بــه آن هــا محــروم ســازد  
امــا، حــزب دموکراتیــک خلــق خــود را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن حقــوق بشــری 
نمی دانســت  همیــن کــه کســی نــزدش زندانــی بــود دشــمن شــمرده می شــد و 

دشــمن را مســتحق هیــچ چیــزی نمی پنداشــتند جــزء شــکنجه  

گرســنه گــی و ســرما و نداشــتن ســگرت توانــم را بــه آخــر می رســاند  بــرای 

ZendanFinal.indd   39ZendanFinal.indd   39 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



40

آخریــن بــار بازهــم در را تــک تــک کــردم  همــان افســر، کــه آثار خســته گــی، از 
ســبب پهــره ی طوالنــی، در چهــره اش نیــز پیــدا بــود در را بــاز کــرد، ولــی ایــن 
بــار خامــوش ایســتاد و ســوالی نکــرد  شــاید می دانســت کــه مــن چــه می گویم  
نخواســتم موقــع را از دســت بدهــم  بــا عجلــه پنجصــد افغانــی را برایــش پیــش 
کــردم و گفتــم، ضابــط صاحــب ایــن پنجصــد افغانــی از تــو باشــد فقــط بــرای 
مــن یــک دانــه ســگرت بــده  گفــت کــه وظیفــه ی مــن بــه پایــان رســیده، بــرای 
پهــره دار بعــدی مشــکل را بگــو  ایــن را گفــت و در را دوبــاره بســت  چنــد ثانیــه 
یــی ســپری نشــده بــود کــه دوبــاره دروازه را بــاز کــرد  فکــر کــردم می گویــد 
بــه اتــاق بــرو  پرســید: بازهــم ایــن چیزهــا را می نویســی  بــه شــدت اعصابــم 
نــا آرام بــود ولــی نمی خواســتم پاســخی بدهــم کــه فکــر کنــد کوتــاه آمــده ام، 
گفتــم: اگــر ایــن اتفــاق صــد بــار دیگــر بیافتــد صــد بــار دیگر هــم می نویســم  به 

شــدت دروازه را دوبــاره بــه رویــم بســت  

گرســنه گــی را تحمــل پذیرتــر میافتم، ولی نداشــتن ســگرت طاقتــم را به آخر 
رســانیده بــود  از جانــب دیگــر، معلــوم نبــود که چــه مدتــی آن جا خواهــم ماند  
بــه ایــن دلیــل تالش داشــتم  تا ســگرت بــه دســت بیــاورم  امیدواریی برایــم پیدا 
شــد کــه شــاید بــا پهــره دار بعــدی بتوانــم کنــار بیایــم  ولــی اگــر گپــم را قبــول 
نکــرد ایــن مراحــل طــی شــده را مجبــورم بــاز هــم بپیمایم  باخــود می گفتــم این 
افســر زمانــی از دل مــن خواهــد آمــد کــه بــه چنیــن روزی گرفتــار آیــد و همچو 

روزی را از تــه ی دل بــرای او آرزو کــردم 

چنــد لحظــه بعــد بــاز هــم تــک تــک کــردم، بــه امیــد ایــن کــه پهــره دار دیگری 
در را بــه رویــم بــاز کنــد  امــا معلــوم می شــد کــه اصــالً پهــره دار دیگــری آنجــا 
ــا چندیــن وقفــه تکــرار در  ــد  ب ــاز نمای ــا شــاید الزم نمی دیــد در را ب نبــود و ی

تکــرار تــک تــک کــردم، ولــی کســی آن را بــه رویــم نگشــود 

ســاعت 9 شــب بــود  بــا خــود تصمیــم گرفتــم کــه اگــر امشــب را همیــن جــا 
مانــدم از فــردا دســت بــه اعتصــاب غــذا می زنــم  ایــن کــه اعتصــاب چــه نتیجــۀ 
بــار میــاورد برایــم مهــم نبــود  در همیــن فکــر بــودم کــه در بــاز شــد  ایــن بــار 
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یکــی از ســربازان بــود  برایــم گفــت کــه بیــا بیــرون شــو و بــا مــن بیــا  بدنبــال 
او روان شــدم  مــرا بــه اتــاق قومانــدان بــالک رهنمایــی کــرد  اعصابــم به شــدت 
ناراحــت بــود و در ذهنــم بــرای بدتریــن حالــت هــا آمادگــی گرفتــه بــودم  قصد 

داشــتم چنــد گــپ ســخت نثــار قومانــدان بســازم هرچــه باداباد  

وقتــی وارد اتــاق شــدم، ســرباز مذکــور بــه قومانــدان رســم تعظیــم کــرد و 
دوبــاره خــارج شــد  امــا، قومانــدان متوجــه رســم تعظیــم او هــم نشــد 

اتــاق بــه قــدر کافــی گــرم بــود و چاینــک آب بــاالی بخاری گذاشــته شــده بود 
و بخــارات آب از آن بــاال می گردیــد 

قومانــدان شــمس الدین، پشــت میــز کارش، مصروف نوشــتن بــود  فکر کردم 
متوجــه آمــدن مــن نشــده اســت  ولی با گذاشــتن قلــم و کاغــذی به ســمت دیگر 

میــز، حــدس زدم کــه چیــز تحریــر شــده مربــوط به من اســت  

بــا اشــاره ی دســت برایــم فهمانــد کــه در طــرف دیگــر میــز کار او، کــه یــک 
چوکــی  گذاشــته شــده بــود، بنشــینم  حس کنجــکاوی تحریکم کرد کــه ببینم در 
آن کاغــذ چــه نوشــته شــده و چــرا مربــوط بــه مــن می گــردد  فرامــوش کــردم 
گــپ هــای زشــت و تنــدی را کــه بایــد بــه او می گفتــم، بگویــم  بعــد از نشســتن  
متوجــه همــان کاغــذ شــدم کــه ســوال ذیــل در آن تحریر شــده بــود: »تــو عتیق 

اهلل معلومــات بدهیــد کــه در رابطــه ی کــدام بانــد اشــرار زندانــی شــده ای؟«

وقتــی چشــمم بــه خــط کــج و معــوج و امــالء و انشــای او افتــاد تعجــب کردم 
و دانســتم کــه از ســواد کافــی هــم بــی بهره اســت 

مــن کــه همــه ی روز را درآن حالــت ســپری کــرده بــودم و حوصلــه ام بــه 
پایــان رســیده بــود، اصــالً  فرصــت فکر کــردن به احتمــال خطرات بیشــتربرایم 
ــدم کــه بازهــم  ــی هــم در خــود نمی دی ــه ی ــود و گنجایــش و حوصل ــده ب نمان
تحقیــق بدهــم  دوبــاره قلــم و کاغــذ را پیــش روی قومانــدان گذاشــتم و گفتم که 
مــن کمتــر از ســه ســال می شــود زندانــی هســتم و اوراق تحقیــق مــن در در 
ریاســت تحقیــق »خــاد« موجــود اســت، شــما می توانیــد ایــن معلومــات را از آن 
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ــا بگیرید   ج

قومانــدان بــا عصبانیــت گفــت کــه، مــن بــه »خــاد« کاری نــدارم و می خواهــم 
از تــو دوبــاره تحقیــق کنــم 

برایــش گفتــم: قومانــدان صاحــب! شــما می دانیــد کــه مــن از صبح تا بــه حال 
در تشــناب کوتــه قفلــی بــودم و چیــزی هــم نخــورده ام  بــه عــوض تحقیــق اگر 
گیــالس چایــی برایــم می دادیــد بهتــر نبــود؟ می دانســتم کــه هرگــز نــه تنهــا این 
تعــارف را نخواهــد کــرد بلکــه داشــتن چنیــن توقعــی از وی کامــالً بیجــا و بــی 

مــورد بــود؛ ولــی منظــور مــن بــه ُرخ کشــیدن کمبــود انســانیت در او بــود  

ایــن گــپ ماننــد آتشــی در جانــش افتــاد و بــا عصبانیــت گفــت کــه: مــن تــرا 
اینجــا بــه مهمانــی نخواســته ام، از تــو دوبــاره تحقیــق می کنــم 

مــن هــم دو پــای را در یــک مــوزه کــرده و برایــش گفتــم کــه حاضــر نیســتم 
دوبــاره تحقیــق بدهم 

شــاید قبــول ایــن گــپ بــرای بعضــی هــا مشــکل باشــد کــه در چنــان حالتی و 
در محیــط زنــدان کــه قومانــدان، آن هــم از نــوع »خلقــی« و پرچمــی اش، حاکــم 
سرنوشــت و زنــده گــی و مــرگ زندانی اســت، کســی بتوانــد با قومانــدان چنین 
برخــوردی داشــته باشــد  امــا، آن گونــه کــه می گوینــد باالتــر از ســیاهی رنگــی 
نیســت؛  گاهــی انســان هــم در حالــت و موقعیتــی قــرار می گیــرد کــه از هیــچ 
گونــه خطــری نمی هراســد و اساســاً تــرس معنــی اش را از دســت می دهــد  مــن 
در چنیــن وضعیتــی قــرار داشــتم کــه خطــر برایــم ارزشــی نداشــت و باالتــر از 
آن چیــزی کــه در جریــان روز برمــن گذشــته بــود، واکنــش تندتــری را توجیــه 

ــود  می نم

قومانــدان از پشــت میــزکارش برآمــد و بــا مشــت و لگــد بــه جانــم افتــاد و 
ــه؟ ــا ن ــی و ی ــق می ده ــه تحقی ــید ک ــراراً می پرس تک

و من تکرار در تکرار می گفتم که تحقیق نمی دهم 
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در همیــن اثنــاً در اتــاق بــاز شــد و کســی بــه داخــل آمــد  مــن نمی دانســتم که 
ــت  او کی اس

قومانــدان، بــا دیــدن شــخص تــازه وارد، از لــت و کــوب مــن دســت برداشــت 
و ماننــد فاتــح جنــگ، دوبــاره پشــت میــز کارش قــرار گرفــت  موهایــش بیشــتر 
ژولیــده شــده و قیافــه ی جالــب و مضحکــی بخــود گرفتــه بــود  می توانســتم 
در ســیمای او بخوانــم کــه شکســت خــودرا باگفتــن کلمــه ی »دیــدی«؟ جبــران 
می کــرد  حالتــی را کــه او در همــان لحظــه داشــت، دلــم برایــش ســوخت! زیــرا 
می دیــدم کــه بعضــی انســان هــا تــا چــه حــدی کــم ظــرف و خــوار و کوچــک 
هســتند کــه حتــی وجودشــان توهیــن بــه مقــام واالی انســان اســت، از چــه لذت 
می برنــد و چــه گونــه می تواننــد دریــن حــاالت چهــره ی پیروزمنــد بــه خــود 
گیرنــد  حالــت و ســیمای چنیــن انســان هــا در چنــان موقعیــت هــا واقعــاً تاٌثــر 
برانگیــز و جالــب توجــه می نمایــد  زیــرا ارزش مقام انســان و، به تبــع آن، ارزش 

وجــود خــود شــان را چنیــن خــوار و ذلیــل بــه نمایــش میگذارنــد 

لحظــه یــی در اتــاق ســکوت برقــرار شــد  مــن کــه روی زمیــن افتــاده بــودم، 
از جــا برخاســتم  بــدون ایــن کــه اجــازه نشســتن برایــم داده شــود، بــه چوکــی 
ــام مــن، ســکوت را برهــم زد  از  ــا پرســیدن ن نشســتم  شــخص تــازه وارد، ب

جایــش برخاســت و بــه مــن هدایــت داد کــه تعقیبــش کنــم 

بــه تعقیــب او از اتــاق قومانــدان برآمــدم  نمی دانســتم کــه برنامــه ی او چــه 
اســت  خــود را آمــاده ی قبــول شــکنجه هــای بعــدی می کــردم 

اتــاق کلنیــک بــالک را بــاز کــرد و داخــل شــد  مــن هــم بــه تعقیبــش وارد اتــاق 
شــدم  پشــت میــز کارش قــرار گرفــت و از مــن پرســید: دوایــی را کــه از خانــه 

برایــت فرســتاده انــد، می شناســی؟

وقتــی دیــد جــواب مــن مثبــت اســت بــه چنــد خریطــه ی دوا، کــه در کنــج اتاق 
گذاشــته شــده بودنــد، اشــاره کــرده گفــت کــه دوایــم را از بیــن آن هــا پیــدا کنم 

بــا خالــی کــردن اولیــن خریطــه، بــه روی اتــاق، چشــمم بــه دوای خــودم افتاد 
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و خــط بــرادرم را شــناختم کــه در عقــب آن چیــزی نوشــته بــود  بــه دوا اشــاره 
نمــوده گفتــم ایــن دوای مــن اســت  اجــازه داد کــه آن را بگیــرم و بعــداً گفــت کــه 

به اتــاق خــود برگــردم 

بــا وجــود پشــت ســر گذاشــتن همچــو روزی نمی توانســتم یقیــن نمایــم کــه 
راســت می گویــد  آهســته آهســته و بــا نابــاوری بــه طــرف دروازه ی خروجــی 
اتــاق و دهلیــز روان شــدم، ولــی هــر لحظــه انتظار می کشــیدم کــه دوبــاره صدا 

خواهــد زد  صدایــی نشــنیدم و بــه اتاقم برگشــتم  

در راه بــه طــرف اتــاق ُبغــض گلویــم را می فشــرد؛ نــه بــه دلیــل آن کــه چنــان 
روزی را ســپری کــرده بــودم  بــه دلیــل آن کــه حتــی داکتــر زنــدان نیــز نتیجــه 
گرفتــه بــود کــه در حــق مــن جفــا شــده اســت و ایــن شــاید حــس ترحــم در او 
را بــر انگیختــه بــود  کســی از زندانیــان گفــت کــه او تــازه از دانشــگاه طــب کابل 
فــارغ گردیــده و بحیــث داکتــر، در زنــدان برایــش وظیفــه داده اند  ولــی من دیگر 

هرگــز او را ندیــدم و حتــی اســمش را هــم ندانســتم 

در اتــاق، بعــد از صــرف مقــداری غــذا و گیالســی از چــای، ســگرت روشــن 
ــه  ــک دان ــدل ی ــر در ب ــه آن افس ــت داد ک ــم دس ــی برای ــاس خوش ــردم  احس ک
ســگرت پنجصــد افغانــی مــرا قبول نکــرده بــود، ورنــه تــا دو هفته پول ســگرت 

ــتم   ــر را نمی داش ــارف دیگ و مص

حــاال کــه ســال هــای بســیاری از آن زمــان را ُپشــت ســر گذاشــته ام و بــرف 
روزگار بــر ســرم نشســته، بــه میــل خــودم ســیگار را تــرک گفتــه و فرامــوش 
کــرده ام  امــا محرومیــت هــای تحمیلــی از آن در آن روزگاران هرگــز فراموشــم 
نمی شــوند و گاهــی بــا خــود می گویــم: »نــه می بخشــم و نــه فرامــوش می کنم « 
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صدای پای سرباز

وقتــی کســی و یــا کســانی را بــرای اعــدام می بردنــد، تدابیــر شــدید امنیتــی 
اتخــاذ می شــد  دروازه ی همــه ســلول هــا را می بســتند و کســی از زندانیــان در 

دهلیــز هــا و یــا صحــن زنــدان دیــده نمی شــد 

دریــن لحظــات همــه ی زندانیــان بــه غــم و انــدوه عمیقــی فــرو می رفتنــد و 
ســکوت مطلــق تــواًم بــا دلهــره حکمفرمــا می شــد، زیــرا همــه می دانســتند کــه 
بــاز هــم اســیرانی را بــه اعــدام گاه هــای پولیگــون می برنــد، ولــی هیــچ کســی 

نمی دانســت کــه ایــن بــار نوبــت کــی اســت؟

بازهــم دریکــی از شــب هــای مــاه جــدی در بــالک اول، طبق پروگــرام معمول، 
ســاعت شــش شــام دروازه ی ســلول هــا را بــاز کردنــد و همــه، جهــت دیــدن 

تلویزیــون بــه دهلیــز رفتیم 

هــم اتاقــی هــای مــن محمــد علــی هومــا ُمعییــن وزارت آب و بــرق، عزیــز اهلل 
وگــری والــی والیــت نیمــروز، ســید احمد شــاه خالص منشــی کمیتــه ی والیتی 
قندهــار و نجیــب اهلل وردک کارمنــد اگســا – کام  در زمــان حاکمیــت تــره کــی – 
امیــن بودنــد و بــه ایــن دلیــل وجــوه مشــترکی بــرای درد دل وجــود نداشــت  در 
وقــت پروگــرام تلویزیــون می توانســتم بــا چند دوســت دیگــر ببینــم و از حال و 

احــوال همدیگــر باخبــر گردیــم و درد دل نماییم 

ســاعت 9 شــب چنــد نفــر ســرباز آمدنــد و دســتور دادنــد بــه اتــاق هــای خود 
برویــم  چــاره یــی جــز اطاعــت نداشــتیم  بــه ســلول هــای خــود برگشــتیم و 
ســربازان مًوظــف دروازه هــا را بســتند  بــا ایــن آمــاده گــی گرفتــن گمــان ایــن 

بــود کــه بازهــم کســانی را بــرای اعــدام می برنــد 

روی بســتر خــواب نشســته بودیــم و ســکوت مطلــق حکمفرمــا بــود  چنــان 
ســکوتی کــه صــدای نفــس کشــیدن همدیگــر مــان را می شــنیدیم  بعــد از هــر 
چنــد لحظــه یــی صــدای بــاز و بســته کــردن دروازه ی یکــی از اتاق هــای دهلیز 
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بــه گــوش می رســید و دوبــاره، بــرای چنــد دقیقــه ی، ســکوت مــرگ حکمفرمــا 
می شــد  گاهــی هــم صــدای تــرق و تــروق پــای ســربازان در دهلیــز، بــا چکمــه 

هــای ســربازی شــان، ســکوت را برهــم مــی زد 

ایــن چنیــن داســتان هــا را تنهــا در کتــاب هــا خوانــده بــودم  بــه خصــوص 
داســتان هایــی از جنــگ جهانــی دوم کــه در آن هــا زنــدان هــای زمــان هیتلــر را 
تمثیــل می کردنــد  گمــان می بــرم کــه اجــراء کننــده گان ایــن برنامــه نیــز ایــن 
چنیــن صحنــه هــا را یــا در فلــم هــا دیــده بودنــد یــا در کتــاب هــا خوانــده بودند  

ــاز شــد  نفــس در  ــکار بــودم کــه دروازه ی ســلول مــا ب ــن اف غــرق در همی
ــم  معــاون اطالعــات  ــه مــرگ فکــر می کردی ــد  همــه ب ســینه هــا حبــس گردی
بــالک، بــا چنــد نفــر ســرباز، داخــل اتــاق شــدند  همــه ی مــا واقعاً شــوکه شــده 
بودیــم  بــرای ایــن کــه لحظــه هــا را بیشــتر وحشــتناک جلــوه داده باشــند، چنــد 
لحظــه یــی در ســکوت بــه مــا نــگاه می کردنــد  بعــد بــه ســید احمدشــاه خالــص 
دســتور دادنــد بــه دهلیــز بیایــد  رنــگ  از رخ ســید احمدشــاه پرید و تا خواســت 
اثاثیــه اش را جمــع آوری نمایــد، آن هــا مانــع شــدند و بــه مــا گفتنــد اثاثیــه اش را 
جمــع آوری کنیــم و بــدون ایــن کــه انتظار بکشــند او را با خــود بردنــد و دروازه 

را دوبــاره بســتند 

گرچــه ســید احمــد شــاه خالــص مقــام باالیــی را در دوره ی زمــام داری تــره 
ــود کــه مــرگ او خرســندم  ــای آن نب ــه معن ــن ب ــی ای کــی-   امیــن داشــت، ول
می ســاخت  بــه خصــوص ایــن کــه او جــوان بــود و شــاید هنــوز ســن 35 را 
تکمیــل نکــرده بــود  گذشــته از آن، بــا مــرگ یکــی دو نفــر از مســببین مصیبــت 
ثــور گرهــی از مشــکالت گشــوده نمی شــد  امــا افســوس کــه آن دولتمــردان این 

ــتند  ــوع را نمی دانس موض

تــا نیــم ســاعت دیگــر صــدای بــاز و بســته کــردن دروازه ی اتــاق هــای دهلیز 
بــه گــوش می رســید و بعــد چنــان ســکوت حکمفرمــا گردیــد کــه فکــر می شــد 
موجــود زنــده یــی در زنــدان نیســت  ســاعتی بعــد همــه بــه خــواب رفتیــم و 
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دریــن فکــر بــودم کــه از اتــاق هــای دیگــر چــه کســانی را بــرده انــد  

ــت،  ــن می انداخ ــز طنی ــه در دهلی ــرباز ک ــای س ــدای پ ــا ص ــب ب ــه ی ش نیم
دوبــاره بیدارشــدم  بــا عجلــه خــود را عقــب دروازه رســانیدم و بــا دقــت گــوش 
دادم  امــا بــه جــزء صــدای پــای ســرباز چیــز دیگری نشــنیدم  حدســم ایــن بود 
کــه چکمــه ســربازان را قصــداً طــوری ســاخته بودنــد تــا هنــگام گشــت زدن در 
دهلیــز بــا صــدای تــرق و تروق بــرای زندانیــان واهمه ایجــاد نمایند؛ و بــه باورم 
کــه در ایــن کار موفــق بودنــد  زیــرا از نظــر روانــی، بــرای زندانــی، یــا در حقیقت 
انســان دســت و پــای بســته و آن هــم هنــگام تاریکی شــب، واهمۀ بیشــتر ایجاد 

ــرد  می ک

ســاعت 9 صبــح روی جــای نشســته بــودم کــه دروازه بــاز شــد و ســید احمد 
شــاه خالــص دوبــاره بــه اتــاق آمــد و توضیــح داد کــه از همــه ی اتــاق هــا یــک 
یــک نفــر را، بــه همیــن ترتیــب، کشــیده بودنــد و در طبقــه ی اول بردنــد و تــا 
صبــح همانجــا بودیــم و حــاال بــه همــه گفتنــد دوبــاره به اتــاق هــای تــان بروید 

حــال، خواننــده می توانــد دریابــد کــه آیــا ایــن کار نوعی سادیســم نیســت  این 
چنیــن صحنــه ســازی هــای مــرگ را بــه ایــن دلیــل بــه اجــراً می گذاشــتند تــا 
زندانــی را از نظــر روحــی نیــز خلــع ســالح نماینــد و در حقیقــت ایــن یــک جنــگ 

روانــی کامــالً عیارعلیــه زندانیــان بود   

بــه بــاور مــن، انســان آزاری بــه ُحکــم وظیفــه، بــا گذشــت و مــرور زمــان 
بــه سادیســم مبــدل می شــود  همیــن شــخص و معــاون دیگــر اطالعــات زنــدان 
ــا  ــد  ام ــراد شــرور نبودن ــی اف ــد، خیل ــدان آمــده بودن ــه زن ــازه ب ــی کــه ت زمان
رفتــه رفتــه بــه سادیســت هایــی مبــدل شــدند کــه واقعــاً از انســان آزاری لــذت 
می بردنــد  البتــه ایــن موضــوع بــه تحقیقــات بیشــتر روانشناســانه و دریافــت 
ملزومــات ســاختارهای اســتبدادی ضــرورت دارد تــا صحت و ســقم این نتیجه 

گیــری بــه درســتی روشــن گــردد  

مثــال دیگــر: زمانــی کــه تــازه بــه پلچرخــی انتقــال داده شــده بودیــم ســرور 
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قومانــدان بــالک دوم، نــه یــک بــار کــه چندین بــار در وقــت تفریح کــه در صحن 
ــا سیاســت هــای  ــا او ســر می خوردیــم، ســخنانی در مخالفــت ب بــالک دوم ب
حاکــم بــر حــزب و دولــت می گفــت و بــا زندانیــان همــدردی نشــان مــی داد  امــا 
بــه مــرور زمــان بــه یکــی از جنایــت کارتریــن و سادیســت تریــن افــراد انســان 

آزار رژیــم در زنــدان مبــدل شــد  

آن روز را در اتــاق ســپری کردیــم  ســاعت شــش شــام بازهــم، طبــق معمــول 
دروازه هــا بــاز شــدند و جهــت دیــدن تلویزیــون بــه دهلیــز رفتیــم  بــا دوســتان 

ازیــن کــه همدیگــر را زنــده می دیدیــم خوشــحال بودیــم 

چنــد لحظــه بعــد معــاون اطالعات، که اســمش غــالم بــود، پیداشــد و از این که 
در برنامــه ی جنــگ روانــی شــب گذشــته، خــود را  پیروز احســاس می کــرد، رو 
بــه یکــی از زندانیــان، بــه نــام فــاروق حقبیــن، کــه بــا تاًســف حــاال ســر در نقاب 

خــاک مانــده اســت، کــرد و گفت:

ــور  ــب چط ــه دیش ــدی ک ــی، دی ــپ نزن ــرأت گ ــه از ج ــب! دیگ ــن صاح حقبی
ــودی! ــیده ب ترس

فــاروق حقبیــن، گرچــه از نظــر جســمی جــوان و تنومنــد نبــود، در جوابــش 
گفــت: بلــی واقعــا ً ترســیده بــودم و چراهــم نترســم  تــو کــه تنهــا نیســتی کــه 
مــن از تــو نترســم، قوماندانــی محبــس بــا یــک کنــدک عســکر، ریاســت خــاد بــا 
دولــت و از آن هــم بزرگتــر، یــک دولــت بــزرگ خارجــی بــا تمــام قــوا پشــت 
تــو ایســتاده اســت و آدم کشــتن هــم بــرای تــو مثــل گنجشــک اســت  تــو بــه 
بســیار آســانی می توانــی مــرا بکشــی و هیــچ کســی هــم تــرا بــه جــرم قتــل من 
مجــازات نمی کنــد  زور مــن و تــو مســاوی نیســت کــه مــن از تــو نترســم  امــا 
اگــر می خواهــی جــرأت را معلــوم کنــی، بیــا مــن و تــو، دو بــه دو، بــه آن ســوی 

دیوارهــای زنــدان برویــم، بعــد می بینیــم کــه مــن می ترســم یــا تــو؟

یاد حقبین گرامی  انسان نترس و شجاع بود 
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به یاد امان الله پیمان

انســان از ســخت تریــن روزهــای زندگــی نیــز می توانــد خاطــرات خــوش و 
یــا خاطــرات بــه یــاد ماندنــی را بــه حافظــه بســپارد  دوســتان روزهای دشــوار 
کمتــر فرامــوش می شــوند  مخصوصــاً آنانــی کــه در چنیــن روزهایــی دســت 
مــدد بــه ســوی آدم دراز می کننــد و ثابــت می ســازند کــه در دفــاع از انســان و 
انســانیت کوتــاه نمی آینــد و کمــک بــه دیگــران را وجیبــه ی شــان می داننــد؛ در 
حالــی کــه پــای هیــچ گونــه قــرارداد نوشــته شــده یــی در میــان نیســت  از جمع 

چنیــن انســان هــای ســزاوار تحســین یکــی هــم امــان اهلل پیمــان بــود  

مــاه ثورســال ۱359 روزهــای دشــوار تحقیــق در »خــاد« را ســپری می کردیم  
در اتــاق کوچــک نظــارت خانــه ی خــاد برعــالو ی مــن و بــرادرم، فریــدون نایب 
خیــل، ســه تــن دیگر نیــز زندانی بودنــد: عزیزالرحمن و خلیــل الرحمــن دو برادر 
از کارمنــدان ریاســت عمومــی ترانســپورت، عضــو حــزب خلق جنــاح حفیظ اهلل 
امیــن و از رفقــای نزدیــک عــارف عالمیار )رئیس عمومــی ترانســپورت در دوره 

ی زمامــداری حفیــظ اهلل امین(

شــخص ســوم امــان اهلل پیمــان بــود که وی نیــز کارمند ریاســت ترانســپورت 
بــود و بــه همیــن دلیــل بــا دو نفــر فــوق الذکــر شناســایی داشــت  بــه اســاس 
شــناخت قبلــی کــه خادیســت هــا از او داشــتند دســتگیر گردیــده بــود، بــدون 
کــدام ســند »جرمــی« و یــا اســنادی کــه عضویــت او را در یکــی از جریــان هــای 
ضــد دولتــی ثابــت ســازد  درمــورد رابطــه ی سیاســی او چیــزی نمی دانســتم  
عضــو حــزب دموکراتیــک خلــق نبــود و همیــن برایــم کافــی بــود  آدم خــوش 
قیافــه بــا قــد نســبتاً بلنــد، انــدام برجســته و بروت هــای زبــر که خیلی خــوب به 
قیافــه اش می نشســت  موهــای ســرش تــازه به ســپیدی گراییــده بودند  همیشــه 
لبخنــدی بــر لــب داشــت مثــل ایــن کــه بــر روی نامالیمــات روزگار می خندیــد  
متانــت و اســتواری و روحیــه ی نتــرس او همــه را بــه احتــرام برمــی انگیخــت  
ســخنان او جاذبــه ی عجیبــی داشــت و هــر شــنونده یــی را زیر تأثیرمــی گرفت 
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در مــدت کوتاهــی بیــن مــا دوســتی و صمیمیتــی ایجاد شــد که فکــر می کردم 
از ســال هــا او را می شناســم  بــه ایــن دلیــل می توانســتم بــه او اعتمــاد نمایــم و 
از رهنمایــی هایــش در جریــان تحقیــق مســتفید گــردم  روزهایــی کــه مــرا برای 
ــید و  ــانه ام می کش ــتش را روی ش ــته دس ــته، آهس ــد او آهس ــق می بردن تحقی

می گفــت:» تشــویش نکــن، ایــن هــم می گــذرد«  

حــرف هــای او بــه مــن روحیــه می بخشــید و عــزم مــرا در مقاومت و تســلیم 
نشــدن به دشــمن راســختر می ســاخت 

همیــن کــه پــس از شــکنجه و تحقیــق مــرا دوباره بــه اتــاق می آوردنــد متوجه 
ــم  ــار وعالی ــی آث ــد  وقت ــم را می کش ــار آمدن ــه انتظ ــی صبران ــه ب ــدم ک می ش
شــکنجه را در مــن می دیــد گوشــه ی بروتــش را بــا دســت تــاب مــی داد و چنــگ 
می ســاخت و دنــدان بهــم می ســایید کــه نشــانه عصبانیتــش بــود و می گفــت: 

»بــی وجــدان هــا بــاز هــم شــکنجه ات کــرده انــد؟«

روزی در اتــاق مــا یکــی از متعلمیــن صنــف یازدهــم مکتــب را آوردنــد کــه 
تــازه چنــد روزی می شــد زندانــی شــده بــود  متعلــم مذکــور ضمــن صحبــت 
مختصــری از  پرســش هــا و پاســخ هــای تحقیــق گفــت کــه مســتنطقین ازمــن 

طــی ســوالی پرســیدند کــه نظــرت دربــاره ی اســداهلل ســروری چیســت؟

متعلــم مذکــور جــواب داده بــود کــه مــن یــک متعلــم صنــف یازدهــم مکتــب 
هســتم و در مســایل سیاســی معلومــات نــدارم و درین مــورد نیز نظری نــدارم 

بــرای مــن ضمــن ایــن کــه جالب بــود کــه چــرا و چگونــه از یک متعلــم صنف 
یازدهــم مکتــب چنیــن ســوالی کــرده انــد، گفتــم: تــو برایــش می گفتــی کــه کــدام 
اســداهلل ســروری؟ همــان شــکنجه گــر معــروف و مشــهور کــه زمانــی رئیــس 
همیــن اداره بــود و زندانیــان را بــه دســت خــود شــکنجه می کــرد و بــه قتــل 
می رســانید و یــا همیــن اســداهلل ســروری را می گوییــد کــه فعــالً معــاون ببــرک 

کارمــل در شــورای انقالبــی اســت؟

ازســخنان مــن عزیزالرحمــن بــر آشــفته شــد وگفــت کــه: »تــو بــه یــک عضو 
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حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان توهیــن می کنــی و مــن اجــازه نمی دهــم که 
کســی بــه اعضــای حــزب مــا توهیــن نماید «

قبل ازین که من به جواب او بپردازم، امان اهلل پیمان گفت که:

ــاع از  ــه دف ــکار بلک ــک جنایت ــاع از ی ــا دف ــه تنه ــروری ن ــداهلل س ــاع از اس »دف
جنایــت نیــز اســت  هــر کســی کــه دســت بــه جنایــت می زنــد، جنایتــکار اســت  
چــه اســداهلل ســروری باشــد و یــا هــر کســی دیگــری  چــه عضــو حــزب خلــق 
باشــد و یــا هرحــزب و ســازمان دیگــری  شــما دیگرکوشــش نکنیــد آفتــاب را 
بــا دو انگشــت پنهــان نماییــد  تجــارب گذشــته و رویدادهــای امــروزی نشــان 
می دهــد کــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــه تاریــخ می پیونــدد؛ چــه 

شــما بپذیریــد چــه نپذیریــد «

عزیزالرحمــن کــه منطــق خیلــی ضعیفــی داشــت و جــرأت مقابلــه با ســخنان 
پیمــان را در خــود نمی دیــد، آرام شــد و روی جایــش نشســت  

هفتــه ی بعــد مــرا بــه زنــدان پلچرخــی کابــل انتقــال دادنــد و از هــم صحبتــی 
امــان پیمــان محــروم شــدم  امــا یــاد و خاطــرات نیــک او همیشــه بــا مــن بــود  
ــی«  ــناد »جرم ــه اس ــچ گون ــدون هی ــرا ب ــد  زی ــده باش ــا ش ــردم ره آرزو می ک
زندانــی گردیــده بــود  مــدت هــا خــط و خبــری از او نداشــتم و نمی دانســتم کــه 
رهــا شــده و یــا بــه زنــدان پلچرخــی منتقــل گردیــده اســت  امــا گمانــم ایــن بود 
کــه خــاد حاضــر نخواهــد گردیــد او رهــا نمایــد  زیــرا از تاًثیــر گفتــار او بــر هــر 
شــنونده یــی بــه خوبــی آگاه بــود  مخصوصــاً ایــن که صراحــت لهجــه ی او در 

مخالفــت بــا رژیــم کودتــا بــرای خــاد پذیرفتنــی نبــود    

دقیقــاً بــه خاطر نــدارم چند ماه بعــد از آن به وســیله ی یکی از زندانیــان اطالع 
حاصــل کــردم کــه او نســبت قبضیت شــدید درشــفاخانه ی زنــدان پلچرخی، که 

در طبقه ی دوم بالک دوم موقعیت داشــت، بســتری اســت  

ســرطبیب شــفاخانه ی زنــدان کســی بــه نــام زمــان غیرتمــل  از کارمنــدان 
خــاد بــود  بــه ایــن دلیــل بــه مســلک طبابــت کمتــر و بــه وظیفــه ی خادیســت 
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بودنــش بیشــتر رســیدگی می کــرد و بــه آن ارج قایــل بــود  بــه مریضانــی که به 
شــفاخانه مراجعــه می کردنــد بــه چشــم دشــمن می دیــد  اگــر از وجدان شــریف 
طبابــت ذره یــی هــم برخــوردار می بــود شــاید عــده یــی از هــم میهنــان مــا، کــه 
بــه مریضــی هــای خیلــی عــادی و قابــل عــالج، جــان هــای شــیرین شــان را از 
دســت دادنــد، می توانســتند زنــده بماننــد  تــا جایــی کــه می دانــم نباید از مســلک 
شــریف طبابــت بــه مقاصــد سیاســی اســتفاده شــود  بــرای طبیــب مریــض، 
مریــض اســت چــه دوســت باشــد و چــه عمــالً در موقــع جنــگ از صف دشــمن 
دســتگیر شــده باشــد  امــا ســرطبیب شــفاخانه ی زنــدان، کــه باید بیشــتر از هر 
جــای دیگــری غیــر سیاســی باشــد، شــفاخانه را به شــعبه ی از قصــاب خانه ی 

خــاد مبــدل کــرده بــود  

در آن وقــت مــن در طبقــه ی ســوم بــالک دوم بــودم و رفتــن بــه شــفاخانه به 
عیــادت یــک مریــض کار ســاده و خالــی از خطــر نبــود  حتــی رفتــن از یــک اتاق 
بــه اتــاق دیگــر ســبب می شــد کــه مســئولین زنــدان شــدید تریــن جزاهــا را بــه 
متخلفیــن بدهنــد  ولــی بــه هــر ترتیبــی بــود تصمیــم گرفتــم کــه بایــد حتمــاً بــه 

دیدنــش بــروم  مشــکل را بــا دادن رشــوت بــه عســکری حــل کــردم  

امــراض اســهال، پیچــش و قبضبــت از تکالیفــی بودنــد کــه اکثــراً زندانــی هــا 
بــه آن مصــاب می شــدند و بــه ایــن دلیــل بعضــاً ادویــه ی ضــد ایــن امــراض 
را بــا خــود داشــتند  چنــد قــرص ادویــه ی رفــع قبضیــت، کــه آن را بیســاکودیل 

)Bisacodil( می گفتنــد، پیــدا کــردم و بــا خــود گرفتــه بــه دیدنــش رفتــم  

وقتــی وارد اتــاق شــدم، از دیــدن مــن اشــک در چشــمانش حلقه زد  به مشــکل 
توانســت از بســترش نیــم خیــز شــود تــا بــا مــن احوالپرســی نمایــد  بــه عجلــه 
خــود را بــه او رســانیدم و مانــع شــدم تــا از جایــش برخیــزد؛ گرچــه کــه ایــن 
توانمنــدی را نداشــت  نمی توانســتم کلماتــی بــر زبــان بیــاورم  واژه هــا از ذهنــم 
فــرار کــرده بودنــد و بــه مــددم نمی آمدنــد تــا بــا ردیــف کــردن آن هــا اندکــی 
از درد و تالــم او بکاهــم  دیــدن چنیــن انســان مهربانــی در چنیــن وضعیتــی کــه 
آخریــن نفــس هــای زندگــی را می کشــید ســخت طاقــت فرســا بــود  ُبغــض راه 
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گلویــم را بســته بــود، ســعی می کــردم گریــه نکنــم  بــا لبخنــد ســاختگی انــدوه 
ام را مخفــی می نمــودم؛ امــا گرمــی قطــرات اشــک را روی گونــه هایــم احســاس 
کــردم  خیلــی ضعیــف، الغــر و زرد رنــگ بــه نظــر می رســید  شــکنجه هــا و 
شــرایط ســخت زنــدان او را بــه پیرســالخورده یــی مبــدل کــرده بــود  موهــای 
ســرش بیشــتر بــه ســپیدی گرائیــده بودنــد؛ ولــی همــان لبخنــد همیشــه گــی را 
برلــب داشــت  بــه مشــکل توانســتم از حــال و احوالــش بپرســم؛ گفــت: »اینجــا 
بســتری هســتم و بــه جــز همیــن قــرص هــای رفــع قبضیت چیــز دیگــری برایم 
نمی دهنــد و نمی خواهنــد عــالج و تــداوی ام کننــد  فقــط می خواهنــد کــه همیــن 
جــا و زیــر چشــم خــود آن هــا جــان بدهــم « هیــچ کاری از مــن ســاخته نبــود 

جــزء چنــد قطــره اشــک و چنــد آه ســوزناکی کــه از تــه ی دلــم برمیخاســت  

بعــد از چنــد لحظــه ی ناگزیــر بــودم بــه اتاقــم برگــردم  همرایش خــدا حافظی 
کــردم و وعــده دادم کــه بــاز هــم بــه مالقاتــت میایــم  قلبــاً آرزو می کــردم ایــن 
توانمنــدی را می داشــتم کــه تــا صبــح بــر بالینــش می نشســتم و خدمتــی بــه او 

انجــام مــی دادم  امــا شــرایط زنــدان ایــن اجــازه را بــه مــن نمــی داد  

روز بعــد بــه دیــدن او موفــق نشــدم ولــی تمــام وقــت در فکــر بــودم کــه چــه 
کمکــی می توانــم بــرای او انجــام دهــم   بــه ســنگدلی مســئولین خــاد و زنــدان و 
شــفاخانه کــه ایــن قــدر بــی رحــم هســتند فکــر می کــردم  چــرا او را بــه یکــی از 
شــفاخانه هــای داخل شــهر انتقــال نمی دهنــد؟ این مریضــی آنقدر هــم خطرناک 
نیســت کــه قابــل عــالج نباشــد  چــرا مســئولین امــور می خواهنــد او جلو چشــم 
شــان جــان بســپارد و بــا وجود داشــتن هــر نــوع امکاناتــی نمی خواهنــد او را از 

مــرگ نجــات دهند؟ 

ایــن چراهــا و افــکار مختلــف بــا دنیایــی از غــم و انــدوه همــه ی روز ذهنــم را 
مشــغول می ســاختند ولــی نمی توانســتم بــه نتیجــه برســم کــه چــه کمکــی از 

مــن ســاخته اســت؟ بــه ناتوانــی ام عصبانــی می شــدم 

روز بعــد بــا قبــول خطــرات احتمالــی و دادن رشــوت بــه عســکری بازهــم بــه 
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قصــد مالقــات او بــه شــفاخانه رفتــم و مقــداری میــوه ی تــازه را کــه در اتــاق 
داشــتم بــا خــود گرفتــم  

وقتــی وارد اتــاق شــفاخانه شــدم، دیــدم بــاالی بســترش نیســت؛ آن چپرکــت 
را بــرای کســی دیگــری داده بودنــد  بــرای یــک لحظــه پاهایــم سســتی کردنــد و 
نمی خواســتم خبــر ناخوشــایندی در مــورد او بشــنوم  امــا ناچار از آن شــخص 
در مــورد او ســوال کــردم  آنچــه را کــه شــنیدم گــری-  -  -  ه آوربــود  میــوه ی 
تــازه را بــه شــخصی کــه بــه عــوض او بســتری شــده بــود دادم و با دل پــر درد 

و انــدوه بــار دوبــاره بــه اتاقم برگشــتم 

امــان پیمــان ســر در نقــاب خــاک مانــده بــود  ایــن کــه چنــد متــر کفن بــا خود 
بــرده بــود و یــا نــه، تنهــا همــان هایــی می دانند کــه مســئول مــرگ او بودنــد  اما 

گــور گمنــام او ننــگ و نفریــن ابدی اســت بــر جبین قاتلیــن اش  

روحش شاد و یادش گرامی باد
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موارد صریح نقض حقوق بشر در

زندان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان

یکــی از مــوارد صریــح نقــض حقــوق بشــر به وســیله ی دولــت ها توســل به 
شــکنجه در زندان هاســت 

درچهــارده ســال حاکمیــت رژیــم کودتــا، مــوارد نقض حقــوق بشــر در زندان 
هــا پدیــده ی تصادفــی و گــذرا نبــود؛ بلکــه به صورت سیســتماتیک و ســازمان 
داده شــده، بــه اجــازه ی مقامــات دولتــی و حزبــی و یــا بوســیله ی نماینــده ی 
آن هــا، اعمــال می گردیــد کــه مــواردی از آن از مصادیــق جنایــت علیــه بشــریت 
اســت  بنابــر آن مقامــات رهبــری حــزب و دولت همه مســئول نقض ایــن قوانین 
انــد و در رهبــری جمعــی، فــرد از مســئولیت مبــرا نیســت؛ مگــر ایــن کــه اســناد 

موثقــی ارائــه نمایــد کــه مخالفتــش را بــا نقــض آن قوانیــن نشــان دهد  

الزم اســت به اشــکالی از شــکنجه  و ســر به نیســت کردن مخالفین سیاســی 
اشــاره شــود، تــا خواننــده دریابــد کــه نقــض حقــوق بشــرموردی نیســت کــه 
بتــوان بــه ســادگی از روی آن گذشــت  افــزون بــر آن، جلــب نظرخواننــده بــه 
ایــن پرســش هاســت کــه چــه کســی و یــا کســانی مســئول نقــض حقــوق بشــر 
در یــک چنیــن ابعــاد وســیعی در زنــدان هــا بــوده انــد و آیــا پیــش گیــری از آن 
هــا ممکــن بــوده اســت و یــا نــه؟ وظیفــه ی چــه نهــادی بــود تــا از نقــض حقوق 
بشــر جلوگیــری نمایــد؟ بــا فــرض ایــن کــه اگــر دیگــر نهادهــای رهبــری حزب 
و دولــت از آن مطلــع نبــوده انــد، دلیلــی بــرای برائــت شــان می شــود؟ زیــرا ایــن 

وظیفــه ی آنــان بــوده اســت کــه بایــد مطلــع می بودنــد  
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در اکثــر کشــورهای جهــان قوانیــن مدونــی وجــود دارد کــه در آن هــا حقــوق 
زندانــی مشــخص شــده، امــا در زنــدان هــای حــزب دموکراتیک خلق هیــچ گونه 
قانــون نوشــته شــده یــی وجــود نداشــت و ایــن بــه زندانبانان دســت باز مــی داد 
کــه هــر خواســت و میــل دلخــواه شــان را بــا نــام قانــون بــه زندانــی تحمیــل 
نماینــد و گاهــی حتــی از یــک روز تــا روز دیگــر و طبــق لــزوم دیــد هــر صاحب 
مقامــی تغییــر می کــرد  نــه تنهــا قانــون حقــوق زندانــی سیاســی وجود نداشــت 
کــه حتــی ابتدایــی تریــن حقــوق انســانی نیــز بــه رســمیت شــناخته نمی شــد  
بطورمثــال اســتفاده از تشــناب به مثابــه ی ابزار شــکنجه و اجازه نــدادن زندانی 
بــه اســتفاده ی بــه موقــع از آن، از وحشــیانه ترین اشــکال شــکنجه اســت که در 
فاشیســتی تریــن زنــدان هــای دنیــا کمتردیده شــده اســت، و زندانیــان اکثــراً در 
داخــل اتــاق و در محضــر دیگــران از قطــی هــای فلــزی بــه ایــن منظور اســتفاده 
ــردد  ــف می گ ــی مضاع ــا زمان ــکنجه ه ــوع ش ــن ن ــر ای ــدت تاًثی ــد  ش می کردن
کــه در طــی یــک مــدت طوالنــی بــاالی زندانــی اعمــال می گردیــد  یعنــی ایــن 
کــه کار یــک روز و دو روز نبــود کــه بتــوان آن را تحمــل کــرد  بــرای چندیــن 
ســال متواتــر هــر روز بــا ایــن وضــع ســاختن تاثیــرات روحــی مخربی نیــز بار 
مــی آورد کــه در نتیجــه ی آن ده هــا زندانــی بــه امــراض روانــی مبتــال گردیدند  
گرچــه، انتقــال احســاس بــه خواننــده و یــا شــنونده یــی کــه آن را تجربــه نکرده 
اســت کار مشــکلی اســت  امــا، آنانــی کــه آن روزهــا را دیــده انــد می داننــد کــه تا 

چــه حــدی تحملــش دشــوار اســت  

بــه مــواردی از نقــض حقــوق بشــر بــه وســیله ی حــزب دموکراتیــک خلــق 
توجــه نماییــد:

-  داخــل شــدن بــه منــازل مــردم جهــت دســتگیری، بــدون اطــالع قبلی و داشــتن 

حکــم محکمه 
-  تفتیــش و تالشــی منــزل شــخص بازداشــت شــده و اســباب و وســایل آن و 
حتــی ســرقت اجنــاس قیمتــی حیــن ایــن تالشــی هــا  )حیــن تالشــی منــزل، 
هنــگام دســتگیری مــن، چنــد صــد جلــد کتــاب مربــوط کتابخانه ی شــخصی 
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مــن بــا مقــدار پــول را ضبــط کردند کــه هرگز دوبــاره برایــم مســترد نگردید  
ایــن کار بــرای عــده ی بســیاری از زندانیــان اتفــاق افتــاده بــود ( 

-  بازداشت های غیر قانونی تحت عنوان مشکوک 
-  تجاوز به حریم خصوصی افراد و خانواده ها 

-  بازداشــت هــای بــدون اســناد »جرمــی« و بــه اســتناد فعالیــت هــای سیاســی 
گذشته 

-  بازداشــت تحــت نــام هــای واهــی نوکــر امپریالیســم، مرتجــع، ناسیونالیســت 
ــار حقوقــی و  ــه ب ــام هایــی کــه هیــچ گون تنــگ نظــر، شوینیســت وغیــره ن

جرمــی ندارنــد 
-  لت و کوب و تهدید در هنگام دستگیری                                   

-  عدم تفهیم اتهام به متهم هنگام دستگیری 

-  اســتفاده از منــازل شــخصی دســتگیر شــده گان بــه حیــث کمیــن و بــه منظور 
بــه دام انداختــن ســایرارتباطات شــخص بازداشــت شــده  )بــرای ایــن منظور، 
ــه  ــاد و واد( درخان ــا، کام، خ ــتخبارات )اگس ــان اس ــن روز جاسوس گاه چندی
ــه  ــه وارد آن خان ــی ک ــر کس ــد و ه ــن می کردن ــده کمی ــت ش ــرد بازداش ی ف

ــد( ــتگیر می گردی ــد دس می ش
-  نگهداری درازمدت زندانی درسلول های انفرادی  

-  جا دادن تعداد زیادی از زندانیان در سلول های کوچک و گاه انفرادی  

-  تحقیــق در شــب و بــی خوابــی دادن زندانــی و گاه ایســتاد نگاه داشــتن طوالنی 
مــدت حتی بــرای چندیــن شــب متواتر 

-  دستگیری افراد خانواده ی متهم 

-  ایجاد رعب و وحشت برای خانواده بازداشت شده 
-  لت و کوب متهم در جریان تحقیق به شیوه های قرون وسطایی 

-  اعمال مداوم شکنجه های روانی 
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-  دشــنام، فحاشــی و بکاربــردن کلمــات رکیــک و توهیــن آمیــز در حیــن تحقیق 

شکنجه  و 
-  گرسنه گی و تشنه گی دادن به زندانی 

-  شــکنجه تــا حــد بیهوشــی و ســپس آب ســرد ریختــن روی زندانــی بــرای بــه 

هــوش آوردن و ادامــه تحقیــق و شــکنجه 
-  محروم کردن زندانی از دسترسی به تشناب و حمام 

-  سوزاندن اعضای بدن توسط سگرت 

-  استفاده از شوک برقی 
-  کندن موی سر زندانی با دست 

-  بــه نمایــش در آوردن اعــدام هــای ســاخته گــی بــا هــدف دریافــت اطالعــات و 
اقــرار گرفتــن و شکســتن روحــی زندانی 

-  محروم کردن از سگرت و نسوار برای کسانی که عادت داشتند 

-  ایجاد محدودیت های درمانی و بهداشتی 
-  استفاده از شفاخانه ی زندان به مقاصد اطالعاتی 

-  ممنوعیت از هواخوری و نور آفتاب 

-  انتقــال زندانیــان از مراکــز مختلــف اســتنطاق بــه پلچرخــی و یــا برعکــس آن 
توســط موترهــای بــدون منفــذ و بــه مراتــب بیشــتر از ظرفیــت آن 

-  حبــس زندانــی در هواکــش  )قســمت هایــی ماننــد تونــل ســرباز دربــالک دوم 

زنــدان پلچرخــی، کــه در فاصلــه ی بیــن دو اتــاق بــود بــه عرض حــدود یکنیم 
متــر و طــول حــدود ده متــر و یــا کمتر و بیشــتر  ایــن هواکش ها در زمســتان 
چنــان ســرد بــود کــه در شــرایط عادی شــاید کســی طاقــت یک ســاعت بودن 
در آن جــا را هــم نداشــته باشــد  مگــر زندانــی بیچــاره را از شــب تــا صبــح و 

گاهــی حتــی چنــد شــب و روز در آن جــا حبــس می کردنــد (
-  کمبــود جــای و توشــک بــرای خــواب  )گاهگاهــی در اثــر ازدحــام زیــاد به ســه 
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نفــر دو توشــک داده می شــد و یــا دو چپرکــت پهلــو بــه پهلــوی دو طبقــه، بــه 
عــوض چهــار نفــر، بــرای شــش نفــر داده می شــد (

-  ممانعــت از تمــاس زندانــی باخانــواده  )درزنــدان پلچرخــی بــرای کســانی کــه 

مــدت حبــس شــان تعییــن شــده بــود اجــازه داده می شــد، ولــی خانــواده هــا 
بایــد مراحــل مغلــق »امــر گرفتــن« از مقامــات خــاد را طــی می کردنــد و گاه به 

بهانــه هــای مختلــف مالقــات را منــع می کردنــد (
ــش  ــم کجای ــن رژی ــم ای ــی دان ــع  )نم ــل مداف ــتن وکی ــق داش ــت  از ح -  ممانع

دموکراتیــک بــود  در چهــارده ســال حاکمیتــش ده هــا هــزار نفــر را زندانــی 
کــرد، امــا حتــی بــرای یــک نفــر، تاًکیــد می نمایــم کــه حتــی بــرای یــک نفــر 
هــم، حــق داشــتن وکیــل مدافــع داده نشــده اســت  اگــر کســانی مطلع هســتند 
کــه داشــتن وکیــل مدافــع در کــدام مــوردی بــرای زندانی سیاســی اجــازه داده 

شــده باشــد، لطفــاً معلومــات خــود را شــریک ســازند ( 
-  غیرعلنی بودن دادگاه ها 

-  نبود هیئت منصفه در دادگاه 
-  بالتکلیفی طوالنی مدت زندانی در حین تحقیق و پس از تشکیل محکمه 

-  کــوچ هــای اجبــاری در داخــل زنــدان )از یــک اتــاق بــه اتــاق دیگــر و از یــک 

بــالک بــه بــالک دیگــر  بــرای ایجاد بیشــتر خــوف معمــوالً ایــن کار را شــبانه 
ــد( ــام می دادن انج

-  شــکنجه جســمی و روانــی زندانیان توســط زندانبانــان و اعضــای اطالعات در 

ــام حبس   ای
-  صــدور احــکام ســنگین حبــس و اعــدام بدون محاکمــه و یــا در محاکمات یکی 

دو دقیقه ای 
-  مصادره اموال و جایداد بعضی از زندانیان بعد از دستگیری 

-  اعــدام و تیربــاران کــردن مخالفــان و منتقــدان سیاســی و دفــن در گورهــای 
جمعــی  )از مصادیــق جنایــت علیــه بشــریت (
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-  جلوگیــری از ورود کتــاب و نشــریات مجــاز  ضبــط و مصــادره ی کتبــی کــه 

ملکیــت شــخصی زندانــی می بــود 
-   ممانعــت از داشــتن قلــم و کاغــذ  )رژیمــی کــه واژه ی دموکراتیــک را عقــب 
نامــش یــدک می کشــید، از داشــتن قلــم و کاغــذ نــزد زندانــی چنــان وحشــت 

می کــرد مثــل ایــن کــه زندانــی اســلحه داشــته باشــد (
-   نبود وسایل تسخین هنگام زمستان 
-   وادار نمودن زندانی به کار بیگاری  

-   ممانعــت از ورود نماینــده گان ســازمان عفو بین الملل و خبرنگاران، ســازمان 
هــای حقــوق بشــر و مصاحبــه ی زندانــی بــا ایــن نهادهــا  )در اواخــر عمــر 
رژیــم بــه هیــاًت صلیــب ســرخ اجــازه داده شــد تــا بــا عــده یــی از زندانیــان 
مالقــات نماینــد؛ و چنــد باری هم خادیســت هــا را در جــای زندانی ها نشــانده 

بودنــد تــا بــا آن هــا مصاحبــه نمایند(
-   اســتفاده از جاسوســان بــرای جاسوســی، لــت و کوب و شــکنجه هــای روانی 

علیــه زندانیان 
ــرای  ــیاری ب ــوارد بس ــترخواب  )در م ــی روی بس ــاختن زندان ــی« س -   »زندان
ــترزندانی  ــترخویش روی بس ــا از روی بس ــد ت ــق داده نمی ش ــان ح زندانی
دیگربنشــیند و یــا بــه اتــاق هــای دیکــر بــرود  خــودم چندیــن بــار بــه ایــن 

ــده ام ( ــی را دی ــای مختلف ــرم« جزاه »ج
-   ممانعــت از صحبــت میــان زندانیــان، تــا آن جــا کــه ممکــن بــود  )قبــول ایــن 
موضــوع بــرای کســانی کــه در آن دوره هــا زندانــی نبــوده اند مشــکل به نظر 
می رســد  امــا، زنــدان دیــده هــا بــا گوشــت و پوســت خویش تحمیل وحشــت 

تــا ایــن حــد را بخوبــی درک می کننــد (
-   محــروم کــردن زندانــی از بــازی شــطرنج و یا ســرگرمی های دیگر  )درســال 
۱359 صدهــا تخته شــطرنج متعلــق به زندانی هــا را ضبط و مصــادره کردند 
کــه هرگزدوبــاره مســترد نگردیــد  بعدهــا کــه زندانــی هــا از خمیــر نــان دانــه 
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هــای شــطرنج می ســاختند بــه شــدید تریــن وجه لــت و کــوب می شــدند (
-   قطع تفریح و هواخوری به بهانه های مختلف 

-   توطئــه و ســاختن دسیســه بــرای زندانــی بــه وســیله ی کارمنــدان زنــدان و 
اعضــای اطالعــات جهــت شــکنجه بیشــتر  

-   محروم نگاه داشتن زندانی از دسترسی به میوه جات و سبزیجات تازه  
-   محروم کردن زندانی از حق داشتن آب جوش کافی برای تهیه ی چای 

-   محروم کردن زندانی ازدسترسی به وسایل گرم کردن غذا  
-   هجــوم شــبانه ی مســئولین زنــدان بــه ســلول هــا جهــت تالشــی )ایــن کار را 
معمــوالً ناوقــت شــب انجــام می دادنــد  زندانیــان را از خــواب بیــدار می کردنــد 

و البســه و همــه اســباب را تفتیــش می کردنــد (
-   زندانــی کــردن ونگهــداری کــودکان در زنــدان هــا و در ســلول هــای انفــرادی 

جمعی  و 
-   محرومیــت کــودکان از امکانــات الزم و ضــروری ســواد آمــوزی و یــا بــرای 

ــه ی تحصیل  ادام
-   فحاشــی و توهیــن بــه زندانــی توســط مســئولین زنــدان و اعضــای اطالعــات 

زنــدان در دوران محکومیــت 
-   کوته قفلی های طویل المدت زندانی به بهانه های مخلتف 

-   پرهیــز از دادن نشــانی محــل دفــن و روز و تاریــخ اعــدام زندانــی بــه خانــواده 
ها 

-   عــدم پرداخــت حقــوق زندانیانــی کــه کارمنــد دولــت بودنــد در طــی مــدت 
غیبــت 
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ش دوم
بخ
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فاروق فارانی

تا زندان صدارت…

اولین شب شکنجه
خاطــره هــا چــه تلــخ و چــه شــیرین، بخشــی از زندگــی انســان هــا را در خود 
دارنــد  امــا خاطــره هایــی کــه می تواننــد وضــع همگانــی را بــه تصویــر بکشــند، 
اگــر نتــوان گفــت کــه تاریــخ انــد ولی یقینــا می تــوان گفــت بخشــی از تاریــخ اند 

در کشــور مــا زنــدان و خاطــره هــای تلــخ از زنــدان هــا بخشــی از زندگــی 
ــوده  ــف ب ــای مختل ــیون در دوران ه ــای اپوزیس ــا نیروه ــی مخصوص سیاس
اســت  امــا دوران ســیاه تجــاوز اتحــاد شــوروی و دولتــی کــه ماحصــل ایــن 
تجاوزبــود۱، ایــن پدیــده را چنــان دهشــتناک ثبــت تاریــخ کــرده اســت کــه نــه 
در پیــش از آن و نــه در بعــد از آن می تــوان برایــش بــا ایــن وســعت، همســانی 

یافــت 

 بهر حال بگذریم   

 دوســت ارجمنــد آقــای نایــب خیل از من خواســتند تــا بخشــی از خاطراتی را 
کــه از زنــدان دارم بنویســم  وقتــی ایــن تقاضای دوســت محترم را می خواســتم 
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عملــی کنــم، شــاید مثــل تمــام کســانی کــه چنیــن خاطــره هایــی را از زنــدان 
ــدان  ــای زن ــره ه ــور خاط ــرا وف ــدم  زی ــد ش ــی از تردی ــند، دچارنوع می نویس
وهجــوم آن بــه حافظــه، انســان را درموقعیــت متــرددی قــرار می دهــد  از کجا و 

از چــی زود تــر بایــد گفــت؟

بهــر حــال مــن هــم لحظــات نخســتین تجربــه زنــدان را انتخــاب کــردم کــه 
امیــدوارم تصویــر نیمــه روشــنی از آنچــه بــر مــن و همبنــد هــای آنزمانــی مــن 

گذشــته اســت، بدهــد 

***

معمــوال کســانی کــه خوشــبختانه به هــر دلیلی راهــی زندان نشــده انــد، وقتی 
از زنــدان هــای دوران رژیــم پرچمــی هــا و خلقــی هــا ســخنی پیــش می آیــد، 

اولیــن تصویــر ذهنــی شــان زنــدان پــل چرخــی اســت 

اینکــه زنــدان پــل چرخــی قتلــگاه و شــکنجه گاه خــون آلــود هــزاران انســان 
وطندوســت بــود گــپ  نــا روشــن و زیــاده یــی نیســت  امــا بیشــتر زنــدان دیــده 
هــا می داننــد کــه »دموکراســی« رژیــم دموکراتیــک دامنــه زنــدان هــا را بــه طــرز 
وســیعی گســترش داده بــود  تــا جاییکــه در شــبکه زنــدان داری و مخصوصــا 
ســازمان شــکنجه ایــن رژیم»ریاســت کشــف جرایــم«2 کــه از »قســم« )ظاهــرا 
بــه معنــی قســمت( هــای یــک تــا پانــزده و شــانزده تشــکیل شــده بــود حتــی 
هر»قســم« می توانســت تشــکیالت گســترده تــری از یــک وزارت غیــر کلیــدی 

داشــته باشــد 

بــه همینصــورت ریاســت هــای دیگر خــاد و زنــدان هــای مربوط آن ریاســت 
هــا نیــز گســترده بودنــد و مخصوصــا مرکــز »ریاســت کشــف جرایــم« کــه در 
محوطــه صــدارت قدیــم قــرار داشــت و معــروف بــه زنــدان صــدارت نیــز شــده 

بــود از ســالخ خانــه هــای وحشــتناک ایــن ٰرژیــم بــود 

درجــه مخــوف بــودن ایــن زنــدان را قبــل ازینکــه وارد جریان نوشــتن خاطره 
زنــدان شــوم، می توانــم بــا ایــن یــادآوری بیــان کنــم 
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یــادم می آیــد وقتــی مــرا در صــدارت بــه »کوتــه قلفــی« هایــی که بنام تشــناب 
هــا نیــز شــهرت داشــت بردنــد و کــم کم توانســتم بعــد از مدتــی با »پس پســک« 
یــا نجــوا بــا زندانیــان دیگریکــه دریــن دخمــه هــا زنــده بگــور بودنــد، صحبــت 
ــی را  ــن دوبیت ــدان، ای ــرای توصیــف وضــع مــا و وضــع آن زن را بیاغــازم3 ب
ســرودم و در عیــن حــال بــا ســکه پولــی کــه در جیبــم مانــده بــود آن را  بــا 

تراشــیدن دیــوار بــر آن حــک کــردم و نوشــتم 
ز بس این کوته قلفی خیلی زشت است

پل چرخ-  -  -  -  ی برایم چون بهشت است
ولی چون ک-  -  -  وه خواه-  -  -  -  م بود محکم

که می دان-  -  -  م همینم سرنوشت است

بلــی بــه ایــن صــورت ایــن تنهــا پــل چرخــی نبــود کــه بــه عنــوان باســتیل یــا 
قلعــه نــای رژیــم زاده تجــاوز اتحــاد شــوروی هــزاران انســان زنــده را بلعیده و 
جویــده بــود  در کنــار صــد هــا زنــدان دیگــر در والیــات، تنهــا کابــل خــود یــک 
مجمــع الجزایــر زنــدان هــا  شــده بــود کــه مهیــب تریــن آن زنــدان صــدارت یــا 

مرکــز ریاســت کشــف جرایــم خــاد بــود 

همانطورکــه اشــاره کــردم مجمــع الجزایــر زنــدان هــا بــا سلســله زنــدان های 
ریاســت هــای گوناگــون در پیونــد بــا هــم بودنــد  تــا جاییکه شــنیده ام ریاســت 
شــش کــه در ششــدرک کابــل واقــع شــده بــود نیــز از زندان هــای مخــوف خاد 
بــود کــه زندانیــان گوناگونــی از آن خاطــرات تلــخ و تــکان دهنــده یــی زیــادی 

ــتند  بیاد داش

مــن امــا بعــد از دســتگیریم در ۴ حــوت ۱3۶۰ کــه طــرح جزئیــات آن ممکــن 
اســت از هــدف مــا مبنــی بــر شــرح خاطــرات زنــدان دورم کنــد، بــه ریاســت 
پنــج خــاد کــه درســرک داراالمــان واقــع بــود و گویــا عمــارت آن قبــال مربــوط 

خانــواده معــروف نــادری یــا ســید کیــان بــوده، بــرده شــدم 

قبــل از زندانــی شــدنم می دانســتم کــه خــاد در جســت و جویــم اســت  زیــرا 
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قبــل ازیــن زمــان، در دو خانــه مربــوط تشــکیالت که با یکــی از اعضــای رهبری 
یــک ســازمان سیاســی چــپ دیگــر دیــده بــودم، در یک شــب دو حملــه همزمان 

ــورت گرفت  ص

آن عضــو رهبــری ســازمان دیگــر دســتگیر شــده بــود و ایــن قضیــه بــرای 
خــاد روشــن گردیــده بــود کــه مــن از آلمــان بــه پاکســتان و بعــدا بــه کابــل 
برگشــته ام و بــه نمایندگــی از رهبــری ســازمان رهایــی افغانســتان با ســازمان 
هــای سیاســی دیگربــه هــدف ایجــاد یــک جبهــه و یــا توافــق بــرای همســویی 

سیاســی در برابــر تجــاوز و رژیــم زاده از تجــاوز شــوروی، در مباحثــه ام 

ــرد، مــن در  ــه در یــک شــب هجــوم ب ــه آن دو خان ــد زمانیکــه خــاد ب هرچن
هیچکــدام از آن خانــه هــا نبــودم  ولــی برایــم مســلم بــود کــه برگشــتن مخفــی 
مــن از آلمــان بــه پاکســتان و بعــدا رفتــن بــه جاغــوری و اینــک اقامت مخفــی ام 

در کابــل بــرای خــاد افشــا گردیــده اســت 

امــا زمانیکــه دســتگیر شــدم آنهــا دقیــق نمی دانســتند که  مــن همان کســی ام 
کــه آنهــا در جســت و جویــش در یــک شــب بــه دو خانــه هجــوم بــرده انــد  زیرا 
مــن در موقعیــت دیگــر در یــک کمیــن۴ خــاد دســتگیر شــده بــودم، بــدون آنکــه 

اداره خــاد بدانــد کــی را دســتگیر کــرده اند 

ازینجهــت وقتــی دســتگیر شــدم تــا جایــی کــه ممکن بــود کوشــیدم کــه خود 
را شــخص بیســواد و دریــور موتــر معرفــی دارم  اینکــه چقــدر آنهــا بــه ایــن 
هویتــی کــه برایشــان از خــود نشــان داده بــودم، بــاور کــرده انــد،از برخــورد 
شــان نســبت بــه مــن معلــوم بــود  در ســواالت اولیــه چیزهــای خاصــی کــه 

نشــان دهــد آنهــا مــرا شــناخته انــد، معلــوم نبــود 

 آنهــا مــرا بــه ریاســت پنــج خــاد منتقــل کردنــد  در آن روزها ســازمان رهایی 
افغانســتان کــه مــن هــم عضو رهبــری آن بــودم، از طــرف خاد ضربت ســختی 
خــورده بــود و تعــدادی در حــدود بیشــتر از صــد نفــر از اعضــای آن دســتگیر 
شــده بودنــد  خانــه هــای زیــادی هــم در کمیــن بودنــد  بــه خاطــر همیــن حتــی 
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تعــداد زیــادی از کســانی کــه عضــو ســازمان هــم نبودنــد و از فعالیت سیاســی 
چیــزی نمی دانســتند یــا بــه علــت آشــنایی یــا نســبت خانوادگــی و یــا حتــی 
پســتچی و برقــی و نانــوا و    هــم کــه بــه محــل کمیــن نزدیــک می شــدند، ســر 
شــان بــه زنــدان می کشــید و بعضــی ازیــن افــراد حتــی بیشــتر از یکســال و 

حتــی بیشــتر از آن بــا تحمــل رنــج و شــکنجه در زنــدان می ماندنــد 

مرکــز ضربتــی کــه خــاد بــر ســازمان رهایــی افغانســتان وارد آورد، منــزل 
احمــد راتــب فقیــری بــود کــه بنــام شــغل خــود یعنــی قاضــی شــهرت داشــت  
خانــواده سیاســی فقیــری یکــی از پرافتخارتریــن خانــواده هــای سیاســی نیمــه 

دوم قــرن بیســت افغانســتان اســت 

عــالوه بــر احمــد راتــب فقیــری کــه عضــو رهبــری بــود، خواهرانــش داکتــر 
ســیما فقیــری، همــا فقیــری و برادرانــش احمــد فرهــاد فقیــری و زنده یــاد احمد 
ــادی از اعضــای  ــد و تعــداد زی ــن ســازمان بودن ــری5 کــه از فعالی ــاض فقی فی
خانــواده شــان کــه حتــی رابطــه سیاســی بــا ســازمان را نداشــتند، دســتگیر 
گردیدنــد  بــه عــالوه خانــم مرضیــه فقیــری همســر احمــد راتــب فقیــری، کــه 
هنــوز یــک ســال از عروســی شــان نگذشــته بــود با مــادر گرامــی آقــای فقیری  

در خانــه خودشــان مــدت زمــان طوالنــی زندانــی ماندنــد 

بــاری ریاســت پنــج خــاد پــر بــود از کســانی کــه در رابطــه ســازمان رهایــی 
دســتگیر شــده بودنــد  بعــد ها معلوم شــد کــه پروژه ضربــت زدن و دســتگیری 

ســازمان رهایــی نیــز بطورعمــده بــدوش همیــن ریاســت بوده اســت 

مــن کــه نــه بــه عنــوان عضــو ســازمان بلکــه در رابطــه یــک کمیــن خــاد علیه 
ســازمان دســتگیر شــده بــودم هنــوز زیــاد زیــر ذره بیــن خــاد قــرار نداشــتم 
یــا در آنزمــان اینطــور فکــر می کــردم  امــا می کوشــیدم بــا کنجــکاوی مخفیانــه 
کــه توجــه پاســبانان را جلــب نکنــد از تــازه زندانــی شــده هــا بدانــم کــه شــرایط 
بیــرون و وضــع ســازمان رهایــی در لحظاتــی کــه مــورد ضربــه قــرار گرفتــه، 

چگونــه اســت و وســعت و شــدت ضربــه تــا کجاســت؟
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البتــه ایــن نــه تنهــا از انگیــزه عالقمنــدی بــه سرنوشــت ســازمان و همرزمانم 
ناشــی می شــد، بلکــه تــا آنــدم ایــن امیــدواری نیز وجــود داشــت که خــاد هویت 
مــرا شناســایی نتوانــد و اگــر مــرا هــم در زمــره دســتگیر شــدگان اشــتباهی در 
ــا تشــکیالت ســازمان، شــدت  ــرون همــراه ب ــم دربی ــن رهــا ســازد، بتوان کمی
ضربــت را تــا جایــی کــه ممکــن بــود، تخفیــف ببخشــیم و از پاشــیدگی بیشــتر 

ــری کنیم  جلوگی

امــا ایــن امیــد واقعیــت نیافــت و خاد توانســت مرا شناســایی کــرده و داســتان 
زنــدان طوالنــی تــر گشــته و تــا به پــل چرخی کشــید 

ریاســت پنــج خــاد کــه عمــارت پنــج منزلــه بــود، بخــش توقیــف آن درزیــر 
زمینــی قــرار داشــت  بــا  قرارگرفتــن بــر چپرکت هــا، از پشــت پنجره یــی که در 
قســمت باالیــی دیــوار زیــر زمینــی قــرار داشــت، رفــت و آمــد اداره خبــر چینان 
خــاد معلــوم بــود  روزانــه بــه ده هــا نفــر از دختــران جــوان تــا زنــان مســن و 
مــردان در ســنین مختلــف و مربوط اقشــار مختلــف اجتماعی بــه ایــن اداره خاد 
می آمدنــد تــا هــم راپورهــای خــود را بــرای خــاد ارائــه کننــد و هــم مــزد خــود 
را  در برابــر خبــر چینــی شــان از ســایر مــردم، دریافــت کننــد  اینهــا در واقــع 
مامــوران خــاد نبودنــد، امــا در مقابــل اجــرت معینــی بــرای خــاد خبــر چینــی 

ــد  می کردن

 رژیــم هــای ســفاک و مخصوصــا وابســته و نتیجه تجــاوز نه تنها ســرزمین 
مــارا ویــران کردنــد و هــزاران انســان را به کشــتن دادنــد، بلکه با اشــاعه فرهنگ 
خیانــت وخایــن پــروری بــه روان اجتماعی ما نیز آســیب هــای بزرگی رســانده 

و آن را زخــم هــای عــالج ناپذیــری زدند 

امــروزه لشــکر وســیعی از موجوداتــی کــه در آن رژیــم هویت وطندوســتی را 
کــه احیانــا در قبــل داشــتند، از دســت دادنــد و در آن پــرورده شــدند، چنــان از 
آرمــان مردمــی و ملــی تهــی شــده انــد کــه بــر آن نظــام و ســفاکی هایــش پرده 
ســاتر می کشــند واز جنایــات هولناکــی کــه ناتویــی هــا، اخوانــی هــا، طالبــان و 
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امــروز داعــش انجــام می دهنــد، بــه عنــوان پــرده پــوش دوران ســیاه تســلط 
خــود اســتفاده می برنــد 

چنانکــه ایــن شــیوه یعنــی جنایــت را با جنایــت دیگر پوشــاندن تمام ســرمایه 
فکــری، وجدانــی و هســت و بــود ایــن هــا را می ســازد ۶

بــاری بــر گردیــم بــه ریاســت پنــج و داســتانش  درآن شــرایط  گــروه گــروه 
افــرادی را کــه حضــورا نمی شــناختم امــا می دانســتم کــه مربــوط تشــکیالتی 
هســتند کــه مــن هــم بــدان تعلــق دارم می آوردنــد و بعــد از طــی اولیــن اقدامــات 

اســتنطاق و شــکنجه  بــه صــدارت منتقــل می کردنــد 

 مــن در چنیــن وضعــی پــر از هیجــان و اضطــراب بــا گــوش دادن بــه نجــوا 
هــا و توجــه بــه اشــارات یــا طــرح ســواالتی کــه زندانــی بــرای پاســخ دادنــش 
عالقــه نــدارد، بخصــوص در شــرایط اســتیالی بــی اعتمــادی وســیعی کــه در 
بیــن زندانیــان معمــوال از هم نا آشــنا و بیگانــه وجــود دارد و نتیجه گیــری ازین 
همــه داده هــا می کوشــیدم موقعیــت تشــکیالت و در عیــن حال وســعت ضربت 
خــاد بــه آنــرا بــرای خود معلــوم کنــم  این کوشــش و تقــال در آن حالــت هیجان 

زده در آن روز هــا دنیــای خــود را داشــت:

 چگونــه بایــد وضــع را بــرای خــود ترســیم کــرد تــا در اولیــن امکانی کــه اگر 
می توانســت فراهــم شــود، از آن بــرای دفــاع از تشــکیالت و همرزمــان خــود 

ــتفاده کرد؟ اس

حــدود ســه روز در ریاســت پنــج بــه همیــن منــوال گذشــتند  اســتنطاق از من 
جــز اینکــه شــرایط زنــدان آنجــا صعــب و غیــر انســانی بود بــا شــکنجه دیگری 
همــراه نبــود  زیــرا هنــوز مــرا از جمله دســتگیریهای کمیــن بحســاب می آوردند 
و ادعــای مــرا کــه گویــا دریــور بــی ســوادی هســتم بــاور کــرده بودنــد  جالــب 
اســت کــه بگویــم تــا آن زمــان از دریــوری کمتــر سررشــته یــی داشــتم و اگــر 
موتــری را برایــم می دادنــد، شــاید در لحظــات اول متوجــه ایــن وضع می شــدند  
ایــن نشــان می دهــد کــه در موقــف تشــکیالتی کــه  قــرار داشــتم چنیــن وضعی 
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نــه تنهــا شایســته نبــود بلکــه شایســته تشــکیالتی هم نبــود کــه می خواســت با 
ابــر قدرتــی و رژیــم وابســته اش مبــارزه کند 

ســه روز بــه همیــن صــورت گذشــتند واز تعییــن سرنوشــت خبری نبــود  در 
روز ســوم ماموریــن خــاد نــام مــرا خواندنــد ومــرا از زیــر زمینــی بــه صحــن 
عمــارت بیــرون آوردنــد  برایــم  تقریبــا مســلم بــود کــه اگــر بــه صدارت برســم 
حتمــا هویــت مــرا خواهنــد دانســت  زیــرا در صــدارت پرچمــی هــای بلندرتبــه 
ــای دوران  ــی ه ــرد از حزب ــور ک ــد تص ــه می ش ــد ک ــال بودن ــتی فع خادیس
تظاهــرات دهــه دموکراســی انــد  هــر چنــد مــن در پایــان دوران ســلطنت محمــد 
ظاهرشــاه از افغانســتان بــه اروپا رفتــه و تمام دوران ریاســت جمهــوری داوود 
ــودم و  ــدی خ ــه عالقمن ــر پای ــتان ۱358 ب ــودم و در تابس ــارج ب ــان را در خ خ
تصمیــم تشــکیالت مــا، اول بــه پاکســتان و بعــد بــه افغانســتان از طریــق اقامت 
و ســفر نســبتا طوالنــی در هــزاره جــات )بخــش والیــت غزنــی( بــه کابــل آمــده 
بــودم  در چنیــن موقعیتــی می توانســتم یقیــن داشــته باشــم کــه مامــوران پائین 
رتبــه خــاد ونــو جذبــی هــای حزبــی شــان مــرا نمی شناســند  ولــی اعضــای 
ســابقه دار پرچمــی کــه اکنــون جایــگاه خــود را یافتــه بودنــد و بــر روی مــردم 
شمشــیر کشــیده بودنــد، در صــورت مواجــه شــدن بــا آنــان دیگر ممکــن نبود، 

از چشــم شــان  پنهــان بمانــم 

وقتــی از زیــر زمینــی بیــرون آمــدم در صحــن عمــارت موتــر جیپــی کــه بنام 
جیــپ روســی در افغانســتان شــهرت داشــت همــراه با نظامــی های مســلح قرار 
داشــتند  دو نفــر زندانــی دیگــر نیــز کــه در اتــاق هــای دیگــر زیــر زمینــی زندانی 

بودنــد، آورده شــده بودند 

 در زمانــی کــه در آنجــا منتظــر بودیــم، متوجــه شــدم کــه لهجــه ایــن دو 
زندانــی نشــان مــی داد کــه از والیــت قندهــار یــا والیــت هــای نزدیــک بــه آن 
هســتند  تیــپ شــان هــم نشــان نمــی داد کــه مربوط ســازمان مــا و یا ســازمان 
هــای دیگــری کــه بیشــتر در شــهرها فعــال بودنــد، باشــند  آثــار ضرباتــی کــه 
معلــوم نبــود قبــل از زندانــی شــدن یــا بعــد از زندانــی شــدن وارد شــده بــود، 

ZendanFinal.indd   72ZendanFinal.indd   72 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



73

در چهــره شــان هویــدا بــود 

مــرا و ایــن دو زندانــی را در عقــب موتــر جیــپ در حالــی کــه دســت چــپ مــن 
و دســت راســت یکــی از آنهــا را  بــه میلــه تکیــه گاه ســر چوکــی هــای مقابــل 
بــا دســتبند قفــل شــده بــود، بســتند  دســت نفــر دوم را کــه در مقابلــم در کنــار 
نفــر اولــی نشــانده بودنــد، بــه میلــه هایــی در جیــپ کــه ترپــال پــوش جیــپ را 
نگهمیدارنــد دســتبند زدنــد  مــن و آن دو زندانــی روبــروی هــم در قســمت عقب 
جیــپ درســت بــر بلندی قســمت داخلــی گلگیــر تایرهــای عقبی موتر نشســتیم  
در چوکــی عقبــی موتــر کــه مــا در پشــت آن قرار داشــتیم یعنــی در پیــش روی 
مــا دونفــر مســلح بــا کالشــنیکوف نشســته بودنــد  افســر بلنــد رتبــه خــاد کــه 
لبــاس غیرنظامــی بــه تــن داشــت در چوکــی اول در کنــار دریــور جــای گرفتــه 

د  بو

بعــد از کارهــای اداری تســلیم دهــی و تســلیم گیــری، جیپــی کــه مــا را بــه 
صــدارت حمــل می کــرد بــه حرکــت شــروع کــرد  البتــه مــا در آن زمــان دقیــق 
نمی فهمیدیــم کــه بــه کجــا بــرده می شــویم  امــا حــدس مــی زدم کــه بــا توجــه 
بــه تشــکیالت خــاد بایــد بــه صــدارت انتقــال یابیــم  ایــن برایــم زنــگ خطــری 
بــود کــه دیگــر در ایــن فکــر نباشــم کــه مــرا تــا بــه آخــر در زمــره زندانــی های 
کمینــی بحســاب بیاورنــد و حتــی آزاد ســازند  زیرا رســیدن بــه زنــدان صدارت 
و در جریــان قــرار گرفتــن مامــوران بــاال رتبــه حزبی، احتمال شناســایی شــدن 

هویــت اصلــی مــرا زیــاد تــر می کــرد 

 موتــر تــازه در ســرک داراالمــان بــراه افتــاده بــود کــه تصمیــم گرفتــم فکری 
را کــه بصــورت مبهــم در ذهــن داشــتم، عملــی کنــم  زیــرا در صورتیکــه قصــد 
فــرار از دســتگیری را می داشــتم، ایــن از آخریــن لحظــات ممکــن بــرای ایــن امــر 

می توانســت، باشــد 

امــا ایــن چگونــه ممکــن بــود؟ پیــش خــود فکــر کــردم، فقــط در صورتیکــه 
زندانیــان نشســته در روبرویــم کــه هیچگونه شــناختی از آنها نداشــتم با انگیزه 
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نجــات خودشــان بخواهنــد در ایــن عمــل همــکاری کننــد، در صــدی ایــن اقــدام 
می توانســت بــاال باشــد  البتــه ایــن کــه عاقبــت کار چــه می شــد، در ابهــام قــرار 
داشــت و درعیــن حــال بــا درجــه ریســک بســیار بــاال تــا ســرحد مــرگ همــراه 

د  بو

موتــر بــراه افتــاده بــود و هــر آن عرصــه زمــان را تنــگ تــر می کــرد  امــا موانع 
امنیتــی کــه در آن روز هــا بخاطــر موقعیــت ســفارت شــوروی و روز ســه حوت 
در ســرک داراالمــان وجــود داشــت، موتــر حامــل مــا بــه کنــدی به پیــش می رفت 
و گاهــی هــم بخاطــر بعضــی از تالشــی هــا متوقــف می شــد  مــا زندانیان کــه در 
عقــب موتــر نشســته بودیــم  در حالیکــه هــر کــدام مــا بــا یــک دســت آزاد و یــک 
دســت دســتبند زده شــده بودیــم از تیــررس نــگاه هــای محافظان مســلح، جــز در 

موقعــی کــه ســر خــود را بــر میگرداندنــد، بــه دور بودیم 

ایــن وضــع ایــن موقعیــت را پیــش مــی آورد کــه بــا نــگاه و اشــاره بــا هــم 
دیگــر بــه توافقــی برســیم  بــه همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم کــه فکــر خــود را 
بــرای آنهــا برســانم  بــا اشــاره و بــا مشــکل و در عیــن حــال مراعــات احتیــاط، 
بــرای شــان فهمانــدم کــه از آنجــا کــه دو فــرد مســلح پشــت بــه مــا نشســته 
انــد اگــر از طــرف مــا همزمــان بــا پیچانــدن دســت و دســتبند کــه بــه دور حلــق 
شــان کــه درســت در پشــت گــردن شــان قــرار داشــت، مــورد حمله قــرار گیرند 
می توانیــم بــه ســرعت کالشــنیکوف را از دســت هــای شــان خــارج کنیــم و یــا 
بــا ضربــه آنهــا را بیهــوش و یــا از پــای درآوریــم  روشــن بــود کــه نمی شــد 
عاقبــت را بطــور دقیــق حــدس زد  مخصوصــا نمی شــد دانســت در صورتیکــه 
افســری کــه در جلــو موتــر نشســته بــود بخواهــد بــا اســلحه کمــری خــود بــه 

عقــب برگــردد، چــی می توانســت پیــش آیــد؟

زندانــی کــه درســت در مقابــل مــن نشســته بــود اشــاره مــرا درک کــرد و 
موقعیــت را برانــداز کــرد  زندانــی کــه در کنــارش و کامــال در عقــب نشســته 
بــود، طــرح مــرا پســندید و بــا اشــاره ســر و نــگاه تائیــد کــرد  او بعــدا بصــورت 
آرام در گــوش زندانــی اولــی چیــزی گفــت کــه معلوم بــود مضمــون آن موافقت 
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ــی مــات و مبهــوت  خــودش و تشــویق او را در خــود داشــت  امــا زندانــی اول
مانــده بــود  ضمــن اینکــه نــگاه ســرگردانش تمــام داخــل موتــر را می پائیــد در 
چشــم مــن خیــره می شــد  شــاید می خواســت در چشــم مــن درجــه اطمینــان 
مــرا بــرای موفقیــت دریــن خطــری کــه بــدان دســت می یازیدیــم، ببینــد  اینکــه 
ــه در  ــی ک ــگاه و لرزش ــود از ن ــان ب ــی در جری ــه طوفان ــب و روان او چ در قل

دســتهایش نمایــان شــده بــود، مشــهود بــود 

زندانــی عقبــی بــا ضربــه های آرامــی که به بــدن او وارد مــی آورد او را تشــویق 
بــه ایــن کار می کــرد  امــا هــر چــه زمــان می گذشــت زندانــی روبرویــم مــات تــر 

و مبهــوت تــر می شــد و از نگاهــش معلــوم بــود کــه نمی توانــد تصمیــم بگیرد 

وقتــی بــه ســه راه دهمزنــگ رســیدیم برایــش فهمانــدم کــه زمــان زیــادی 
نداریــم و او بایــد تصمیــم بگیــرد  اینکــه بــه تنهایی نمی توانســتم تصمیــم بگیرم 
بخاطــری بــود کــه مــرد مســلح کــه مــن درعقبــش قرارداشــتم در صورتیکــه 
دســتبند و دســت خــود را دور گلویــش می پیچیــدم می شــد کــه از حرکــت بــاز 
ــه آن  ــه ایــن کار هــم نمی شــدم نمی توانســت ب ــد  امــا اگــر حتــی موفــق ب مان
درجــه خــود را دور بدهــد کــه بمــن آســیبی برســاند  ولــی مــرد مســلحی کــه 
پشــتش بــه دو زندانــی دیگــر بــود در زاویــه یــی قــرار داشــت کــه اگــر مانعــی 
بــرای گردنــش پیــش نمی آمــد، از همانجــا می توانســت بــا کالشــنیکوف بــر من 
حملــه کنــد  درســت کاری را کــه مــرد مســلحی که مــن در پشــتش قرار داشــتم 
ــده  ــدام کنن ــی اق ــه زندان ــود( ب هــم )در صورتیکــه مانعــی از طــرف مــن نمی ب

مقابــل می توانســت انجــام دهــد و بــا اســلحه خــود حملــه کنــد 

هــر چــه زمــان می گذشــت زندانــی روبرویــی سرگشــته تــر و بیشــترمردد 
می شــد  وقتــی از پــل هورتــون )معــروف بــه پــل آرتــن( گذشــتیم برایــش بــا 
اشــاره فهمانــدم کــه دیگــر بایــد تصمیــم بگیــرد  زندانــی پشــت ســرش نیــز 
هــم بــا نجــوا و هــم بــا حرکاتــش او را بــه ایــن کار وا می داشــت  امــا زندانــی 
روبرویــی بــا تــکان دادن ســر خــود کــه نشــان از عجــز داشــت بطــور واضحی 
وانمــود کــرد کــه نمی خواهــد ایــن ریســک را بکنــد  بیــادم نیســت چــه عکــس 
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العملــی بــه او نشــان دادم  امــا وقتــی موتــر بــه پــل بــاغ عمومــی رســید مــن هم 
دیگــر ازیــن فکــر منصــرف شــده بــودم  زیــرا ازدحــام جمعیــت مــردم و احیانــا 
بیشــتر بــودن نیروهــای انتظامــی در محــل، اینکــه مــا بتوانیــم حتــی اگــر اختیار 
موتــر را بــا تهدید اســلحه بدســت آورده، بدســت بگیریم، امــکان فــرار را نزدیک 

ــر می کــرد  ــه صف ب

ازینجهــت بــا مشــغول شــدن و دیــدن شــهر از پنجــره موتــر نشــان دادم کــه 
دیگــر ازیــن قضیــه منصــرف شــده ام  هــر چنــد بــه صــدارت راه کمــی مانــده 
ــوز هــم اصــرار داشــت کــه  ــود هن ــی کــه در عقــب نشســته ب ــود امــا زندان ب
زندانــی اولــی اقــدام بــه ایــن کار کنــد  معلــوم بــود مخصوصــا زندانــی نشســته 

در عقــب بــا شــهر کابــل و فاصلــه هــا آشــنایی نداشــت 

مــا بــه صــدارت رســیدیم و امــا پیــش از آنکــه از صــدارت بنویســم جالــب 
خواهــد بــود کــه بگویــم، بســیار بعــد هــا چهــار یــا پنــج ســال بعــد از آن روز، 
در پلچرخــی بــا زندانــی مواجــه شــدم کــه او مــرا شــناخت  مــن قیافــه او را بیاد 
نیــاوردم  خــود را معرفــی کــرد  او همــان زندانــی نشســته درآخــر بــود کــه در 
آن زمــان طــرح مــرا کــه بــا اشــاره هــای دســت و صــورت بیــان شــده بــود، 
مصرانــه پذیرفتــه بــود  او برایــم گفــت بــه حبــس دوام محکــوم شــده امــا آن 
زندانــی اولــی کــه نتوانســت یــا نخواســت در کار فــرار همراهــی کنــد،  تقریبــا 

یکســال بعــد از آن روز اعــدام شــده بــود 

***

زمســتان ســال ۱3۶۰ شمســی ســرمای کشــنده داشــت  بقول مردم، زمستان 
پــس کشــک کــرده بــود و حتــی برفبــاری تا مــاه حمل نیــز امتــداد یافتــه بود 

در چنیــن روزهایــی بــود کــه وارد زنــدان  صــدارت یا زندان »ریاســت کشــف 
جرایــم« شــدم  بعــد از تالشــی هــای اولیــه در نظارتخانــه صــدارت یــک حویلی 
بــا اطــاق هــای قدیمــی و در ســمت مقابــل دروازه ورود یــک سلســله اتــاق هایی 
کــه دروازه هــای همــه شــان بــه ســمت صحــن حویلــی بــاز می شــدند و نوآبــاد 
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بودنــد، قــرار داشــتند  فرامــوش کــرده ام کــه در کــدام شــماره ازیــن اتــاق هــا 
مــرا بردنــد  در اتــاق 23 نفــر بودیــم  اتــاق را بــه زحمــت می تــوان حــدس زد کــه 
شــاید در حــدود ســه یــا ســه و نیــم متــر در ســه یــا چهــار متــر بــود  عــالوه 
براینکــه اتــاق بــرای 23 نفــر بیــش از انــدازه تنــگ بــود، وجــود بخــاری بــا تخته 
منقــل آن و مقــدار چــوب بــرای آتــش کــردن نیــز اتــاق را بیشــتر از پیــش تنگتر 
کــرده بــود  از طــرف دیگــر قســمتی از مســاحت اتــاق بــرای بوت ها در قســمت 
پشــت دهــن دروازه اختصــاص یافتــه بــود و در عیــن حــال قســمتی از ســاحه 
اتــاق بــرای بــاز شــدن دروازه، اتــاق دیگــر بیــش از انــدازه تنــگ شــده بــود و 

آنجــا بیشــتر بــه مغــاره می مانــد تــا یــک اتــاق 

البتــه بــا تمام ســردی بیــرون، وجــود 23 نفر زندانــی، اتــاق را چنان گــرم وطاقت 
فرســا کــرده بــود کــه بــه هیچوجه ضــرورت بــه آتش کــردن بخــاری نبود 

زندانیــان حتــی مجبــور بودنــد پــا هــای خــود را بــه نوبــت بــر پاهــای یکدیگر 
خــود قــرار دهنــد  حرکــت کــردن در اتــاق کــه بهیچوجه ممکن نبــود  بــه اضافه 
اینهــا زندانیــان شــکنجه شــده و بیهــوش و یــا صدمــه ســخت دیــده یــی را کــه 
از پیــش مســتنطقین می آوردنــد، محــدوده اتــاق  بیشــتر از پیــش تنگتــر و تنگتر 

می شــد 

امــا زندانیــان کــه دریــن مــدت بــا هــم آشــنایی پیــدا کــرده بودنــد حتــی در 
ــد   ــدا می کردن ــدن پی ــرای خندی ــی ب ــز موضــوع و مضمون چنیــن شــرایطی نی
عمــال جــوان چاقــی کــه درهمــان صــدر اتــاق می نشســت، بــدون هیــچ قــرارداد 

قبلــی کالن و همــه کاره اتــاق شــده بــود 

زندانیــان کــه حــدس می زدنــد در میــان ایــن تعــداد حتمــا خبرچیــن هایــی 
هســتند، ترجیــح می دادنــد موضــوع صحبت هــای خــود را دور از دســتگیری و 

وابســتگی هــای سیاســی و تشــکیالتی شــان بگرداننــد 

در میــان اینهمــه افــرادی کــه همــه شــان برایــم ناآشــنا بــود جوانــی بــا لهجــه 
هراتــی بنــام»ودود« کــه معلــوم بــود بــه ارتبــاط ســازمان رهایــی افغانســتان 
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دســتگیر شــده بــود، بــا نقــل قــول از مســتنطق و اتهــام هایــی کــه بــر او وارد 
کــرده بــود، عمــال بســیار زیبــا و ظریفانــه اعتقــادات خــود را در بیــن زندانیــان 
تبلیــغ می کــرد  از شــجاعت و اســتواری اش در راهــی کــه انتخــاب کــرده بــود، 

ــد  ــم می آم ــیار خوش بس

 او را قبــال ندیــده بــودم و او نیــز مــرا کــه بنــام یــک دریــور زندانــی شــده 
بــودم نمی شــناخت  ترجیــح مــی دادم کــه صحبــت نکنــم  زیــرا از یــک طــرف 
لحــن صحبــت و از طــرف دیگــر تــون صــدای مشــابه مــن بــا زنــده یــاد داوود 
فارانــی بــرادرم کــه کمــی پیــش از آن زمــان نطــاق شــناخته شــده رادیــو بــود و 
هــر چنــد در آن روز هــا مهاجــر شــده بــود امــا هنــوز حافظــه هــا صــدای او را 

بیــاد داشــتند، می توانســت هویــت »دریــور« بــودن مــرا افشــا کنــد 

امــا جالــب تریــن کســانی کــه در آن اتــاق بــا مــن یکجــا بودنــد یکــی جــوان 
بــا انــدام قــوی ودومــی مــرد الغــر انــدام میــان ســن بودنــد  آنهــا انســان هــای 
ــا را در آن  ــود آن ه ــان وج ــم در آن زم ــه برای ــزی ک ــا چی ــد ام ــی بودن معمول

شــرایط جالــب می کــرد، حرفــه آنهــا قبــل از زندانــی شــدن شــان بــود 

جــوان بــا انــدام قــوی کــه در گذشــته ســمت زندانبانــی داشــته، بــرای دیگران 
از زمانــی قصــه می کــرد کــه خــود زندانبــان بــوده اســت  او درحالــی کــه گاه از 
برخــورد زندانبانــان مــا شــکایت می کــرد، امــا وقتــی در زمانــی دیگــر از دوران 
زندانبانــی خــود قصــه می کــرد، نشــان مــی داد کــه چــه هیــوالی بــوده اســت  
نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن بــود کــه وقتــی او در صحبت هایــش از قصــه های 
دوران زندانبانــی اش و خشــونت هایــش یــادآور می شــد، در صحبــت ها وچهره 

هــای مســتمعین او هیچگونــه  نفــرت و کراهتــی آشــکار نمی گردیدند   

زندانــی میــان ســال هرچنــد زیــاد پرحرفــی نمی کــرد، امــا در میــان صحبــت 
هــا یــادآور شــد کــه در ســاختن زنــدان پلچرخــی وظیفــه معمــار را داشــته و 

زندانســاز بــوده اســت 

در آن زمــان کــه افغانســتان در مجمــوع زنــدان بــزرگ تــر شــده بــود و شــهر 
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کابــل زنــدان بــزرگ و در محوطــه آن زنــدان هــای گوناگــون قــرار داشــتند، ایــن 
وضــع منبــع الهامــی شــد کــه شــعر»زندانی« را بســرایم  ابیــات اولیــه این شــعر 
در همانجــا در خاطــرم ســروده شــدند و بقیــه آن را کــه چنــدی بعــد راهی کوته 
قلفــی هــای صــدارت شــدم، در آنجــا بــا قلــم پنســل در حــدود ســه یــا چهــار 
ســانتی متــری کــه از دفتــر شــکنجه گــران پنهــان گرفته بــودم و در یک ســگرت 

نیــم ســوخته مخفــی کــرده بــودم، ادامــه دادم:

زندانی …

 در اینجا زندگی، زندان و زندانبان و زندانساز و زندانی به زندان است

در اینجا هرچه می بینی به زندان است
در اینجا هر چی

                    زندان است
                   گلو زندان فریاد است

                    و سر زندان فکر و
                    سینه زندان امید و

                   پیکر رنجور
                                زندان روان زندگانیست

                  و پا زندان رفتن
                  دست زندان تالش و

                شانه
                زندان شکیبائیست

در اینجا هرچی زندان است
در اینجا پشت هم

                     دیوار های بی در مفلوک زندان است
در اینجا آفتاب و آسمان و ماه

بسته یکسر در میان سیم های خاردار روی زندان است
در اینجا زندگی و مرگ یکسان است
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در اینجا عشق و آزادی به زندان است
در اینجا مرگ مهمان است و صاحبخانه

                                       در سرداب پنهان است
در اینجا نام صاحبخانه ها اشرار و دزدان است

ولی بیگانه ها،
                 رقصان بروی استخوان های نیاکان است

بروی استخوان هایی که روئیدند
                                    ازین خاک و در این خاک

                                            خاک خواهند شد
                                      پشت هم شالق باران است

که جشن سرب و خون و مرده در اینجا
                                            فراوان است

در اینجا نام آزادی
                     استخوان کوب تن سرد اسیران است

در اینجا نام آزادی
                    تیغی بر گلوی نغمه خیز صلح و انسان است

در اینجا هر چه می بینی به زندان است
اما چشم ها آگنده از آوای طغیان است

میان هر نگه
                ازجرقه های انفجار روز موعود بهاران است

در اینجا بمب های ساعتی قلب ها در سینه ها
                                      با تک تک مرموز پنهان است

اگر شالق و خون و سرب و آتش
                               پشت هم پیوسته باران است

بلی چون فصل باران است
                          و آغاز بهاران است

۱3۶۱ »کوته قلفی صدارت«
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باز گردیم به خاطره آن زمان:
در آن اتــاق خوابیــدن ایــن زندانیــان خــود فاجعــه عیانــی از توهیــن بــه کرامت 
انســانی بــود  رژیمــی کــه اعضــای آن از همیــن مــرز و بــوم بودنــد بــرای اینکه 
منافــع اتحــاد شــوروی را در کشــور مــا حراســت کننــد، هموطنــان خــود را در 
ــد، کــه در هیــچ آئیــن و اندیشــه یــی انســانی برایــش  موقعیتــی قــرار می دادن

توجیهــی وجــود نداشــت 

ده روز دریــن اتــاق بــودم  شــبی را بیــاد مــی آورم کــه ما زندانیان مثل خشــت 
هــای قطــار شــده، یــک پهلــو و چســپیده بهم خوابیــده بودیم  آن شــب احســاس 
کــردم کــه دســت راســتم داشــت فلــج می شــد  هــر چــه تحمــل کــردم دیــدم 
دیگــر ممکــن نیســت  پیــش خــود در آن نیمــه شــب فکــر کــردم کــه خــود را 
از الی دو نفــری کــه در دو کنــارم خوابیــده بودنــد بیــرون بکشــم و بــا پهلــوی 
چپــم دوبــاره در همانجــا بخوابــم  بــه زحمــت توانســتم خــود را از میــان آن دو 
نفــر بیــرون بیــاورم  وقتــی خــود را بیــرون کــردم، هــر دو نفــر کــه در دو طرفم  
خوابیــده بودنــد در عیــن خــواب و نیمــه بیهوشــی چنــان بهــم متصل شــدند که 
جــدا کــردن شــان در آن وضــع بســیار مشــکل بــود  زیــرا هــر چــه ســعی کردم 
آنهــا را از هــم جــدا کنــم تــا فضایــی بیابــم کــه خــود را در وســط شــان جــا کنم 
دیگــر ممکــن نشــد  آنشــب را بــروی پاهــای آنهــا در حالــت خــواب و بیــداری 

گذراندم 

روز دهــم بــود کــه نــام مــرا خواندنــد  پیــش خــود گفتم امــروز معلــوم خواهد 
شــد کــه مــرا بــا ایــن هویتــی کــه بــرای خــود ســاخته بــودم، مــی  پذیرنــد و یــا 

اینکــه بــا هویــت اصلیم 

مــرا از اتــاق بیــرون بردنــد و بــه دســتم دســتبند زدنــد  کســی کــه بــه دســتم 
ــتبند زد گفت: دس

این از ولچک های ساخت وطن نیس، ساخت خارج اس    نو اس نو   

لبخندی زدم و گفتم: تشکر   
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احســاس کــردم کــه از تشــکرم خجــل شــد  ســرباز دیگــری که شــاهد قضیه 
بــود، بــا ریشــخندی مســخره اش کرد 

بــا هــر دو نفــر راهی شــدیم و از محوطــه نظارتخانــه از کنار نظارتخانــه زنان 
بــه محوطــه کــه بنــام دفتر هــا معــروف بــود، رفتیم  

عمــارت »دفترهــا« ســاختمان طویــل دو طبقــه یــی بــود کــه معلــوم می شــد، 
تــازه بنــا شــده اســت 

وقتــی مــرا در منــزل دوم ایــن »دفترهــا«ی تحقیــق و یــا در واقــع شــکنجه گاه 
خــاد بردنــد، در اتاقــی رهنمایــی کردنــد کــه یــک میــز بــا چوکــی در اطــراف آن، 
قــرار داشــت  در قســمت دیگــر اتــاق کــوچ یــک نفــری رنــگ و رو رفتــه یــی بود  
معلــوم بــود اتــاق اثاثیــه خــاص نــدارد و هــر چیــز بصــورت موقتــی در آن قرار 

دارد 

مــرا بــا دســتان بســته در اتــاق تنهــا ماندنــد امــا در را برویــم نبســتند  معلــوم 
بــود ســرتاپای آن محــل از نظــر امنیتــی بــرای شــان مطمئــن بــود  صــدا هایــی 
ــدگان  ــتگیر ش ــا دس ــتنطقان ب ــی داد مس ــان م ــی نش ــز طوالن ــای دهلی از انته
در صحبــت انــد  امــا برعکــس انتظــار، صــدای نالــه و ضربــت هایــی بگــوش 
نمی رســید  نشــان مــی داد در آن موقــع شــام زندانیــان زیــادی بــرای اســتنطاق 
آورده نشــده انــد  امــا  صــدای رفــت و آمــد و صحبــت هــا و گاهــی خنــده هــا 

بیــن خــود مســتنطقان در دهلیــز بــا انعــکاس می پیچیــد 

 بــرای مــن امــا مفهــوم کلمــات بطــور مشــخص غیــر قابــل فهــم بــود  زیــرا 
صــدا در دهلیــز انعــکاس می کــرد و یــا شــاید در آن موقعیتــی کــه  قرار داشــتم، 

حواســم دریــن زمینــه زیــاد بــه کمکــم نمی آمــد 

هنــوز نیــم ســاعتی نگذشــته بــود کــه صــدای پــای چنــد نفــر کــه معلــوم بود 
بــا هــم یکجــا راه میرونــد در دهلیــز پیچیــد   وقتــی از روبــروی دروازه اتاقی که 
در آنجــا در حالــت انتظــار نشســته بــودم گذشــتند، از میــان همهمــه  و صــدای 

پــای و صــدا هــای دور و نزدیــک فقــط ایــن دو جملــه را فهمیــدم:
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-  -  -   »ده کدام اتاق اس؟«

 جواب داده شد:

-  -  -   »ده ای اتاق اس صیب«

فهمیــدم  ســوال در رابطــه مــن بــوده و حتمــا جــواب دهنــده بــه اتاقــی کــه 
نشســته بــودم اشــاره داشــته اســت  تــازه آمــدگان وارد اتاقی دیگــری که بطور 
قطــع در همســایگی اتاقــی کــه مــن بــودم، نبــود، شــدند  بازهــم همــان صــدا هــا 

کــه برایــم  نامفهــوم بودنــد 

یــادم نیســت چقــدر زمــان انتظــار طوالنــی بــود  شــاید یــک ســاعت  دیــدم در 
نیمــه بــاز اتــاق کامــال بــاز شــد و مــرد جوانی بــا جمپــر چرمــی وارد گردیــد  به 
طرفــم  نــگاه کــرد و بعــد بــه کاغــذی کــه در دســت داشــت اشــاره کــرد و گفــت:

-  -  -     فاروق شما ستین؟

 گفتم بلی 

گفت: خی تشریف بیارین

 و متعاقبا گفت: بفرمایین   

ایــن »تشــریف بیاریــن« و »بفرماییــن« در فرهنــگ خــادی لومپنــی کامــال یــک 
چیــز بیگانــه بــود  معلــوم بــود فقــط بــرای تمســخر از چنیــن »ادبــی« اســتفاده 
می کننــد  هــر چنــد لحــن او نشــان نمــی داد کــه قصــد مســخره کــردن را داشــته 

باشــد  لحظاتــی بعــد اصــل ماجــرا روشــن شــد 

ــر دم دروازه   ــاق آنطــرف ت ــر می داشــت، یــک ات او کــه پیشــتر از مــن گام ب
ایســتاد و بــا اشــاره نشــان داد کــه وارد اتــاق شــوم  لحظاتــی بعــد مــن نیــز دم 
در رســیدم، وقتــی وارد اتــاق شــدم، دیــدم پنــج نفــر دور یــک میز چای نشســته 
انــد  بــه مجــرد وارد شــدنم هــر پنــج نفــر از جــا بلنــد شــدند  یــک نفر کــه عینکی 

بــا شیشــه آبــی رنــگ بــه چشــم داشــت، خطــاب بــه مــن گفــت:
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-  -   بفرمایید، آقای فارانی …  

و متصال با لبخند ادامه داد:

-  -  -   اشتباه خو نمی کنیم، شما آقای فارانی هستین؟

دیــدم آنهــا مرا شــناخته اند  زیرا در اســناد شناســایی من، تخلــص خانوادگیم 
درج نبــود  بــا اشــاره ســر تاییــد کردم کــه بلی 

 مــرد بــا عینــک آبــی دســت خــود را پیــش کــرد کــه بــا مــن دســت دهــد  بــا 
اشــاره بــه دســتبند برایــش فهمانــدم کــه نمی توانــم، دســت بدهــم 

مــرد عینــک آبــی آنطــوری کــه بعــد ها فهمیــدم، قاســم نــام داشــت کــه در آن 
زمــان از آمریــت قســم ســوم ریاســت کشــف جرایــم خاد بــه معاونیت ریاســت 
کشــف جرایــم ارتقــا کــرده بــود و از شــکنجه گــران مشــهور در بیــن زندانیــان 

بود 

او فــورا بــه شــریفی کــه بجــای او آمــر قســم ســوم شــده بــود و مثلیکــه از 
ولســوالی جاغــوری بــود، امــر کــرد:

-  -  -   هله دستای فارانی صیبه واز کنین 

شــریفی بــه کســی دیگــر دســتور داد و دســتهای مــرا بــاز کردند  من آهســته 
بــه مالــش بنــد هــای دســتم کــه بــا دســتبند تنــگ و در عیــن حــال ســرد، اذیت و 

کرخــت شــده بــود، پرداختم 

 هر پنج نفر با من دست دادند و برایم چوکی تعارف کردند 

هــر شــش نفــر پشــت میــز چای نشســتیم  بــروی میــز میــوه خشــک و نقل و 
چاکلیــت همــراه باچاینــک کالن نکلــی معروف بــه چاینک روســی قرار داشــت 

میــز چیــده شــده هیچگونــه تناســبی بــا وضــع اتاقــی کــه تقریبــا بغیــر آن 
ــه یــی در آن نبــود، نداشــت  ــز، اثاثی چوکــی هــا و یــک می

معلــوم بــود، نمایشــنامه یــی در پیش اســت  شــریفی برایــم چای تعــارف کرد 
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کــه  آن را گرفتــم امــا قطــره یــی هــم از آن ننوشــیدم  زیــرا قبــال شــنیده بــودم 
کــه هــر چــه مایعــات در دســتگاه گوارش انســان زیــاد باشــد، درموقع شــکنجه 
هــای برقــی  بیشــتر ســبب اذیــت شــکنجه شــونده می شــود  البتــه صحــت و 

ســقم ایــن گــپ را تــا هنــوز هــم نمی دانــم 

آنهــا بــه همدیگــر نــگاه کردنــد و معلــوم شــد کــه قــرار بر این اســت که قاســم 
صحبــت را شــروع کنــد  قاســم بــا لحــن محترمانــه یــی شــروع بــه حــرف زدن 

کــرد و می شــود گفــت کــه ایــن مفاهیــم در جمالتــش انعــکاس داشــت:

»مــا نمی خواهیــم کــه چنیــن شــود  مــا متاســفیم کــه شــما و کســان دیگــری 
را مجبوریــم دســتگیر و زندانــی کنیــم    شــما کــه از یــک خانــواده فرهنگــی و 
معــروف هســتید، بهتــر اســت در کنــار دولــت مــا باشــید    و و و حاال کــه وضع 
ــد کــه هــم شــما و هــم مــا ســبب اذیــت یکدیگــر خــود  اینطــور شــده، نگذاری
گردیــم    بهتــر اســت بــه عنــوان یــک انســانی کــه بــه فرهنــگ و سیاســت وارد 
هســتید، بــدون اینکــه مــا مجبــور بــه اعمــال شــیوه هــای معمــول شــویم، هــر 
آنچیــزی را کــه میدانیــد بگوییــد    مــا در رابطــه تشــکیالت شــما همــه چیــز را 
می دانیــم، اگــر شــما هــم ایــن حقایــق را بیــان کنیــد، فقــط می توانــد حســن نیــت 

تــان را نســبت بــه مــا نشــان دهــد و هــر دو طــرف راضــی خواهیــم بــود   «

وقتی»ســخنرانی« قاســم کــه درعیــن حــال از پیــروزی هایشــان در بحــرف 
آوردن آدم هــای سرســخت دیگــر داد ســخن مــی داد، بــه پایــان رســید  چهــار 
نفــر دیگــر بــا تاییــد گــپ هــای او جمالتــی از همیــن نــوع بیــان کردنــد و مــرا 
تشــویق کردنــد تــا بــدون هیچگونــه مقاومتــی هــر آنچــه را می دانــم، بیــان کنم 

بــرای مــن دیگــر لحظــه آزمــون فــرا رســیده بــود  عمــری تــالش و ســاختن 
خــود بــرای یــک آرمــان در آن لحظــه می توانســت نتیجــه خــود را بدهــد  آیــا 
می شــد ســرمایه مبــارزه، از خــود گــذری، تــالش، عــرق ریــزی، زحمــت، بیــدار 

خوابــی هــا را چنیــن آســان بــر بــاد داد؟

 آیــا می شــد همرزمانــی را کــه بــا قلــب هــای مملــو از عشــق بــه زندگــی و 
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امیــد بــرای وطــن و خودشــان، زندگــی و بهتریــن لحظــات زندگی شــان را برباد 
داده بودنــد و هنــوز خــون شــان بــر پولیگــون و کشــتارگاه هــای تنظیــم هــای 
جهــادی و همچنیــن در آوارگــی در شــکنجه گاه هــای آی اس آی و جمهــوری 

اســالمی ایــران نخشــکیده بــود فرامــوش کــرد؟

آیــا می شــد که صــد هــا مبــارز زندانــی و همچنیــن رزم آوران ســنگر مبارزه 
را در نظــر نگرفت؟

 تصمیم خود را گرفته بودم 

آنها منتظر جوابم  بودند  با صدای آرام و شمرده گفتم:

-  -  -   مــن هــر آن چیــزی را کــه می دانــم چــه بصــورت نوشــته بخواهیــد یــا 
چــه بصــورت شــفاهی خواهــم گفــت  حــاال و هــر زمــان کــه خواســته باشــید، 

می توانــم  برایتــان بگویــم  دلتــان کــه ثبــت می کنیــد یــا نــه 

بــا شــنیدن گــپ هایــم، آنهــا بــه طــرف یکدیگــر خــود بســیار بــا شــعف و 
ــه مــن گفــت: ــم کــه قاســم ب ــد  فکــر می کن ــگاه کردن خوشــحالی ن

-  -   بگویید ما سراپا گوش هستیم 

من گفتم:

ــوروی  ــاد ش ــاوز اتح ــف تج ــت دارم و مخال ــود را دوس ــن خ ــن وط -  -  -   م
هســتم  مخالــف رژیــم شــما هــم هســتم 

 خاموش شدم  این بار شریفی با عصبانیت گفت:

-  -  -   خوب دگه   

قاسم گفت:

ایره ما می فامیم ما از تو نفر می خاهیم و تشکیالته  می خاهیم…

وقتــی قاســم ضمیر»شــما« را بــه »تــو« تبدیــل کرد معلــوم بود که نمایشــنامه 
بــه پایــان خــود رســیده اســت  مــن هــم گفتم:
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-  -  -   مه نه نفر می شناسم نه تشکیالته   

یک نفر از جمله پنج  نفر فریاد زد:

-  -  -   ما از پیشت نفر و تشکیالته می کشیم  می فامی یا نه؟

 گفتم:

-  -  -   خی قرضدارتان   

یــادم نیســت کــه کــدام شــان دســت انداخــت و از پشــت گــردن مــرا از چوکی 
بــه پاییــن انداخــت  مثلیکــه از اول قــرار بــود، کار چنیــن پیــش بــرود  زیــرا دو 
نفردیگــر وارد اتــاق شــدند وچوکــی هــا و میــز و محتویــات روی آن را از اتــاق 
بیــرون بردنــد  از پیــش هــم حــدس مــی زدم آنهــا از شــیوه حملــه همگانــی و 
ممتــد و فــرود آوردن ضربــات پیهــم کــه زندانــی را راه گــم می کنــد و تســلط او 

ــوند  ــل می ش ــرد، متوس ــود از او می گی را برخ

ضربــات پیهــم از طــرف هــر پنــج نفــر شــروع شــد  تقریبــا دور مــرا حلقــه 
کــرده بودنــد و نمی گذاشــتند بــر زمیــن بیافتــم 

ــیار درد آور  ــل بس ــوت کاب ــاه ح ــرمای م ــات در آن س ــن ضرب ــد ای ــر چن ه
بودنــد امــا مــن بــا بــاال بــردن انتظــار خــود بــه  وضــع ســخت تــر و صعــب تر، 
بــه پیشــواز ایــن شــکنجه می رفتــم و تاثیــر آن را برخــود تــا جــای ممکــن کــم 

می کــردم 

دیگــر زمــان و مــکان از پیشــم گــم شــده بــود و احســاس می کــردم ســر و 
رویــم برابــر اتــاق بــزرگ شــده انــد  ایــن وضــع بــا وقفــه هــا بــا آب زدن بــه 

چهــره ام بــا چنــد بــار بیهوشــی کوتــاه مــدت، همــراه بــود 

 می کوشــیدم هیــچ صــدای ناشــی از درد را از گلویــم نکشــم  ولــی در مقابــل 
بســیاری از ضربــات بــدون اراده مجبــور می شــدم آخ بگویــم 

امــا در میــان ایــن وضــع بــد وقتــی می دیــدم کــه قاســم و شــریفی بــه نفــس 
نفــس افتــاده انــد و حتــی در مــواردی بیشــتر از مــن خســته شــده انــد، خــود را 
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پیــروز می دانســتم 

تــالش آنهــا وقتــی کــه ســاعت را بــه یکدیگــر گفتنــد، دیــدم بــه نصــف شــب 
کشــیده اســت 

بــار دوم بعــد از یــک وقفــه هر پنج نفــر بجانم افتادنــد  اینکه دور دوم شــکنجه 
چقــدر طول کشــید، ندانســتم و از هــوش رفتم 

***

فــردا کــه چشــم بــاز کــردم، نمی دانســتم درکجــا هســتم  وقــت زیــادی گرفت 
کــه بدانــم در کجــا هســتم و شــب برمــن چطــور گذشــته اســت  تمــام بدنــم درد 
می کــرد  آثــار زخــم هــا را در دســت هــا و پاهــای خــود می دیــدم  در صورتــم 

خــون لختــه و ارچــق هــای تــازه را لمــس می کــردم 

مــرا دوبــاره بــه اتــاق ســابق نبــرده بودنــد  در اتــاق جدیــدی کــه آورده شــده 
بــودم زندانــی دیگــری نیــز بــود  او برایــم گفــت کــه وقتــی مــرا آوردنــد بیهوش 

بــودم و او کمپــل را برویــم انداختــه اســت  از او تشــکر کــردم 

به شب قبل فکر کردم  هراسی در دلم راه یافت 

 آیا دیشب تمام سرمایه معنوی زندگیم را برباد داده ام؟

 به آرمانم، مردمم، به تشکیالتم و به همرزمانم پشت کرده ام؟

وقتــی جریــان شــب قبــل را تمــام بیــاد آوردم، احســاس لــذت و غــرور کــردم  
ایــن دوبیتــی را  در آن لحظــه ســرودم:

تمام شب شکنجه دی-  -  -  -  -  -  ده ام من

بخون مستانه شب رقصیده ام من

گل ایمان س-  -  -  -  -  -  -  حر با سرفرازی

ز هر زخ-  -  م تن خود چیده ام من
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ـ تجــاوز اتحــاد شــوروی در حقیقــت از ۷ ثــور۱۳۵۷ آغاز شــد. ۶ جدی مرحله گســترده  ۱
تــر وعلنــی تــر ایــن تجــاور بــود. دوران خلقــی هــا و پرچمــی هــا هــر دو بخشــی از 

دوران تجــاوز شــوروی در اشــکال مختلــف بودند.

ـ مرکــز ایــن ریاســت در محوطــه صــدارت عظمــی ســابقه قــرار داشــت و آنچــه بنــام   ۲
زنــدان صــدارت گفتــه مــی شــود در حقیقــت، زنــدان مرکــزی همیــن ریاســت بــود.

ـ بــا ایــن زندانیــان کــه بســیاری آنهــا نادیــده  راهــی دیــار مــرگ شــدند، در فرصــت   ۳
هایــی کــه صــدای پــای زندانبانــان نشــان مــی داد کــه  فرصتی بــرای صحبــت آماده 

اســت، صحبــت مــی کردیم.

ـ کمیــن بــه آن نــوع عملیاتــی مــی گفتنــد کــه ناگهــان بخانــه کــه تشــخیص میدادنــد   ۴
مخالفــان رژیــم در آن هســتند، حملــه مــی کردنــد و طــوری ایــن کار را انجــام مــی 
دادنــد کــه از بیــرون خانــه مشــهود نباشــد؛ تــا کســان دیگــر بــی خبــر ازیــن وضــع 
وارد شــوند و دســتگیر گردنــد. ایــن کمیــن هــا گاهــی تــا چنــد مــاه و حتی بیشــتر از 

یکســال هــم دوام مــی کــرد.

۵ - احمــد فیــاض فقیــری کــه محصــل فاکولتــه زراعــت بــود، یکــی از رشــید تریــن 
جوانانــی بــود کــه مــن در امــر مبــارزه بــا او مواجــه شــده بــودم. آگاه، مقــاوم و از 
جــان گذشــته. او در اولیــن مــاه هــای پــس از دســتگیری، قهرمانانــه بــه جاودانگــی 
پیوســت. شــرح ماجــرای مــرگ جســورانه اش، خــود از حکایاتــی اســت کــه بایــد بــا 

شــرح بیشــتر بیــان یابــد.

ـ رژیــم وابســته بــه اتحــاد شــوروی و تجــاوز گــران در حقیقــت ســنگ بنــای خیانت   ۶
پــروری گســترده را در میهــن گذاشــتند. امــا بعــد هــا تنظیم هــای جهــادی و بــه ادامه 
آن طالبــان، خیانــت بــه میهــن و وابســتگی بــه پاکســتان و ایــران  را نوعــی تقــدس 
ــاالت متحــده  ــری ای ــر ۲۰۰۱ تحــت رهب ــت اکتوب ــا تجــاوز هف مذهبــی بخشــیده، ب
امریــکا، خیانــت، ضــد میهــن بــودن، ضــد اســتقالل بــودن، دزد و غارتگــر بــودن جــز 
افتخــارات گشــته و نســلی از قلمچــی هایــی از دامــن ایــن تجاوز بیــرون ریختنــد، که 
بــر وابســته بــودن و بــه ســگ بــودن )ببخشــید( خــود در برابــر بیگانگان متجــاوز و 

ــران مــی بالند. غارتگ

ZendanFinal.indd   89ZendanFinal.indd   89 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



90

ظاهر تایمن

»اطاق هشت«*

موتــرِ جیــپ روســی بــا تــرق و تــروق آزار دهنــده ی بعــد از پیمــودن کوچــه 
هــای کابــل، باالخــره روبــروی دروازه بــزرگ آهنــی یــک عمــارت ایســتاد 

آهسته ازغنی پرسیدم:

»اینجه کجاس؟«

بی اینکه به من بنگرد  خیلی کوتاه گفت:

صدارت کابل، خاد*     !

»صاحــب منصــب« پهــره دار کــه بغــل دروازه روی چوکــی نشســته بــود، دل 
و نــادل زور زده از جایــش بلنــد شــد  چنــد گامــی نرســیده بــه موتــر، بــا تفنگش 

موتــر جیــپ را نشــان گرفــت و بــا آخریــن تــوان چیــغ کشــید:

»دریش!«*

موتــروان خیلــی خونســرد جیــپ را در چنــد قدمــی صاحــب منصــب متوقف 
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کــرد  نفــر پهلویــی راننــده از موتــر بــر آمــد و بــه طــرف پهــره دار رفــت  وقتــی 
بــه او رســید چیــز هایــی بــه هــم گفتنــد کــه از داخــل موتــر شــنیده نمی شــد  
پهــره دار لبخنــد زد و تفنگــش را پاییــن آورد  هــر دو بــا هــم دســت دادنــد  بــه 
طــرف مــا آمدنــد  چهــره پهــره دار به خوبــی از داخــل موترمعلوم نمی شــد  کاله 
عســکری را طــوری روی پیشــانی اش پاییــن آورده بــود کــه چشــمانش از زیــر 
پیــِک کاله معلــوم نبــود  پاییــن صورتــش هــم پنهــان زیــر حلقــه ی بــروت های 

لمیــده و پــر مویــش 

وقتــی پهلــوی موتــر رســید، بــا کنجــکاوی ســر اش را داخــل کــرد  بــی اینکــه 
بــه موتــروان توجــه بکنــد، یکراســت بــه طــرف مــن و غنــی دیــد و رویــش را به 

طــرف موتــروان کــرده گفــت:

»اینه باز مهمان آوردین«    

نــگاهِ خشــک و مــرده اش در یــک آن بــه چشــمان ام گــره خــورد  همانطوریکه 
بــه مــن خیــره شــده بــود  بــا خنــده ی تهدیــد آمیــز گفت:

»حتما اینجه برِ تان خوش خات گذشت!«

غنــی بــا حرکــت مالیمــی روی اش را گشــتاند  حــس کــردم کــه خــودش را 
می خواهــد جمــع کنــد و در خــود بخــزد  هــر دو نفــر گام هــای نــو و غریبــی را 

در ســفر زندگــی می گذاشــتیم 

صاحــب منصــب بــا بــی اعتنایــی بــی معنــی یــي بــه مــا نــگاه می کــرد  از 
چهــره کرخــت اش خیلــی مشــکل بــود حالتــش را حــدس زد  صــورت اش بــا آن 

بــروت هــای لمیــده و پرمــو نمــای اذیــت کننــده و وحشــتناکی داشــت 

پهــره دار از موتــر کنــار رفــت  درِ بــزرگ آهنــی بــا تــق و تــوق گشــوده شــد  
موتــر بــا غــرش خفــه یــی از دروازه گذشــت  هنوز دروازه از پشــت موتر بســته 
نشــده بــود کــه ســر و کلــه دو صاحــب منصــب مســلح بــا کالشــینکوف پیــدا 
شــد  موتــر هنــوز توقــف نکــرده بــود کــه یکــی شــان دفعتن بــا صداي خشــنی 
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ــر  ــا از موت ــغ کشــید:  »خاین ــد و قــواره اش کراهــت داشــت چی ــر ق کــه ده براب
بیــرون شــوین!«

آهســته آهســته بــا تــرس و لــرز هــر دوی مــا از چوکــی پشــت جیــپ خــود 
را بیــرون کشــیدیم  غنــی پایــش را بــه زمیــن درســت نگذاشــته بــود، کــه قنــداق 
تفنــگ صاحــب منصــب بــر پشــت اش فــرود آمد  غنــی کــه انتظار همچــه چیزی 

را نداشــت چیــغ کشــید و از جایــش مثــل فنــر پریــد و بــه زمیــن خــورد 

تــا خواســتم کــه خــودم را پــس بکشــم بداخــل جیــپ، کــه صاحــب منصــب 
دســت دراز کــرد و از یخــن ام گرفــت و مــرا بــه بیــرون پرتــاب کــرد 

ــک  ــه ی اش ــمانش در هال ــد  چش ــود می پیچی ــم و درد در خ ــی از خش غن
ــود  ــه ب ــادی یافت ــش غیرع درخش

مــن کــه حالــم بهتــر از او نبــود، بــا هــراس بــه طــرف اش دیــدم  شــانه هایــش 
از خشــم و تــرس تــکان می خوردنــد  چشــمانش وحشــت آن لحظه را بی اشــک 

می گریســتند 

تلخــی خشــم و گریــه را در گلویــم حــس می کــردم  دلــم می خواســت بــا تمام 
تــوان ام چیــغ بکشــم  ولــی جــرأت همــه چیــز از من ســلب شــده بود 

بــا اضطــراب هــر دو پهلوی هم خاموشــانه ایســتاده و وحشــت رعــب انگیزی 
را تجربــه می کردیــم 

ــود   ــا نب ــی م ــای زندگ ــنای آن روزه ــت آش ــه لغ ــدی خان ــری و بن ــدی گ بن
تصویــر و تصــور هزارگونــه یــی از بنــدی و بنــدی خانــه داشــتم  امــا هرچــه 

ــم  ــدم و نیافت ــودم را در آن ندی ــردم خ ک

تصــور کــردم کــه پهــره دار بروتــی بــه زندانــی بودنــم می خنــدد و مــرا بــه 
بقیــه رفقایــش کــه مثــل او بــروت های کشــال و تفنگ های کالن داشــتند، نشــان 

ــد  ــه می خندن ــد و هم می ده

جیــپ دیگــری از راه رســید  ســه نفــر از آن بیــرون شــدند  یکــی شــان کــه 
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توجــه ام را بــه خــود جلــب کــرد پیــر مــردی بــود بــا قیافــه ی تکیــده و الغــر که 
بــی پــروا پــا بــه پــای پهــره دار گام بــر می داشــت  کمــی از مــا دور تــر بغــل 
دیــوار ایســتاد  در چــرت و خیــال خــود بــود  دمــی نگذشــته وقتــی دیــد کــه من 

متوجــه اش هســتم، بــا لبخنــدی خیلــی گــرم بــه طرفــم دیــد 

لبخنــد پیــر مــرد بــه نیرویــی در مــن بــدل شــد  حــس کــردم بــار تنهایــی و 
اســارت ام ســبک تــر شــده  شــاید در لحظه یــی که هســت و نیســت آدم در هیچ 

گــره می خــورد، گرمــی یــک لبخنــد می توانــد ســبکباری روح آزرده شــود 

غنــی حــال بهتــری از مــن نداشــت  بــد تــر از مــن، ســرگرداِن ایــن حالت شــده 
بود 

کسی از آن ها صدا زد:

»بندی ها ره ببرین!«

دو نفــر عســکر کــه پشــت دروازه آهنــی ایســتاده بودنــد، بدون معطلــی طرف 
مــا آمدنــد  نرســیده بــه ما یکیــش گفت:

»    بریم بخیر!«

گام اول را بــزور گذاشــتم  مثــل ایــن کــه کــف پایــم بــه زمیــن چســپیده بــود  
بــزور از زمیــن پــا می کنــدم  عســکر وقتــی آهســته راه رفتنــم را دیــد، بــا قهــر 

: گفت

»عروسی ات نیست که آهسته برو می کنی  زود، زود راه برو«

در هــر گامــی کــه می گذاشــتم، خیــال می کــردم تــاری از پیونــدم بــا زندگــی 
می گســلد  چنــد گامــی را همینگونــه رفتیم  عســکر مقابــل ســاختمانی که بخش 
اداری زنــدان بــود ایســتاد  مــا را بــه مســوول آنجــا ســپرد  پیــش از ایــن کــه مــا 

را بــه داخــل ببرند، درســت و حســابی تالشــی شــدیم 

بعــدِ عبــور از راهــرو هــای تنــگ و پیــچ در پیــچ بــه منــزل دوم رفتیــم  عســکر 
دم َدرِ یکــی از اطــاق هــا ایســتاد  انگشــتش را کلولــه کــرده بــه آرامــی در زد 
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دروازه را بــاز کــرد و بــه مــا فهمانــد کــه داخــل برویــم  اطــاق از چــار ســو در 
حصــار میزهــا بــود  پشــت هــر میــز مــردی بــا بــروت هــای لمیــده و آویــزان تا 

زیــر زنــخ    

نام و شــهرت ما را خیلی ســاده و خونســرد در کتابهای شــان نوشــتند  یکی 
از آن هایــی کــه نــام مــرا می نوشــت، رو بــه عســکر کــرد و گفت:

»اطاق هشت ببریش«

غنــی را آنجــا نگــه داشــتند  بازهــم بــا عســکر راه افتــادم  نمــي دانــم از چنــد 
داالن و زینــه گذشــتیم کــه خــود را در بیــرون ســاختمان یافتــم 

عســکر نــزد َدرِ بســته ایســتاد  فهمیــدم کــه »اطــاق هشــت« همین اســت  پهره 
دار دروازه را بــاز کــرد  بــا اشــاره ســر خیلــی آمرانــه بــه مــن فهمانــد کــه داخل 

شوم 

پــا بــه داخــل گذاشــتم، دوگامــی نرفتــه، ایســتادم  دروازه پشــت ســرم بســته 
شــد  بــوی بــدِ تحمــل ناپذیــری فضــای اطــاق را انباشــته بــود  بــه مشــکل نفس 
می کشــیدم  زندانــی هــای »اطــاق هشــت« از صــدای بــاز شــدن دروازه متوجــه 

آمــدن ام شــدند 

حــس می کــردم کــه چشــماِن زیــادی مــرا خیــره خیــره نــگاه می کننــد  اطــاق 
ُپــر از نفــر بــود  در اولیــن نــگاه می دیــدی هــر کــی از هــر جــا در آنجاســت 

اولیــن بــاری بــود کــه در زندگــی چنیــن جایــی را می دیــدم  دســتپاچه شــده 
بــودم  آهســته آهســته شــروع کــردم بــه پیــش رفتــن  چنــد قــدم کــه گذاشــتم، 

جــای رفتــن ام تمــام شــد  ایســتادم  بــا هــراس و حیــران پنــاه می جســتم 

اندوهــی در دلــم بیــداد می کــرد  یکــی از زندانــی هــا در پهلویــش برایــم جــای 
نشســتن بــاز کــرد  گفت:

»بیا بشین!«

تــو گویــی افســون شــده ام، بــی هیــچ واکنشــی رفتــم روی توشــک نشســتم  
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خــودش را معرفــی کــرد  گفــت اســمش همایــون اســت 

هنــوز پــا دراز نکــرده بــودم که دو ســه نفــر از بندی هــا دور و بــرم را گرفتند  
هــر کــی چیــزی می گفــت ولــی مــن چیــزی نداشــتم کــه بگویــم  شــاید هــر چــی 
داشــتم آنطــرف دروازه آهنــی مانــد  مــرا خالــی بــه زنــدان آوردند  مــن از خودم 
جــدا شــده بــودم  وجــود خالــی ام را حــس می کــردم  دیگــر در خــود کســی را 

نداشتم 

همایون، با لبخند تلخ و پر معنایی گفت:

»اینجا هر چه کمتر گپ بزنی بهتر است   «

صدایش را کمی آهسته کرده با سؤظن ادامه داد:

»    دیرگاهــی اســت کــه روح و روانــم زندانیــاِن هســتی ی پوچ بــی معنایی من 
انــد  باهم دیگر، همزیســتی شبشــی داریــم     «

دیگــر چیــزی نگفــت و نــه هــم پرســید  پــا هایــش را دراز کــرد  غــرق چــرت و 
خیــال خود شــد 

نگاهــی بــه چــار دو بــرام انداختــم  در هــر گوشــه اطــاق لحــاف و توشــکی 
بــه چشــم می خــورد  اطــاق شــاید ده یــا دوازده متــر بــا پهنــای کــم و زیــاد در 
همیــن حــدود  راه دیگــری جــز یــک در بــه بیــرون نداشــت  نشــانه هــای کلکیــن 
هــای خــورد نزدیــک ســقف کــه حــاال بســته شــده بودنــد حاکــی از این بــود که 
اینجــا را تــازه گــی زنــدان ســاخته انــد  حــدود پنجــاه نفــر پیــر و جــوان بنــدی 

های»اطــاق هشــت« بودنــد 

لحــاف هــا و توشــک هــای اطــاق آنقــدر طــول و عــرض داشــتند کــه پنــج یــا 
ــه ی ســیاه و جــال دار چــرک  ــد  الی ــر آن می خوابی ــه آســانی زی ــر ب شــش نف
طــوری بــه همــه چیز چســپیده بــود کــه رنگ اصلــی تکه ی لحــاف و توشــک را 
بــه مشــکل می شــد کــه تشــخیص داد  تشــناب اطــاق قوطــی حلبــی بزرگــی بود 

کــه معلــوم بــود جــز مواقــع خیلــی عاجــل کســی طرفــش نمی رفــت 
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همایــون بــی خیــال از هــر چیــزی کــه در اطرافــش می گذشــت، چشــمانش را 
بســته و بــه خــواب فــرو رفتــه بــود 

کســی گفــت: »روز هــای اول خوابیــدن در ایــن جــا ســخت اســت  ولــی بعــدن 
ــی« ــادت می کن ع

دلــم خیلــی تنــگ شــده بــود  ایســتادم  چند قــدم به مشــکل بــاال و پاییــن رفتم  
در همیــن مــدت زندانــی هــای دیگــری را هــم آوردنــد و چنــد تایــی را هــم بردند  

نزدیــک دروازه در انتظــار بــی معنایی ایســتاده بودم 

ســایه هــای کــج و معــوج بنــدی هــا را زیر روشــنی نــور کمرنگ اطاق تماشــا 
ــردم  می ک

همایــون بیــدار شــده بــود  در ایــن اثنــا دروازه دوبــاره بــاز شــد  »باشــی« 
اطــاق بســرعت خــودش را بــه دروازه رســاند  نــام چنــد نفــر را خوانــد  بعــد از 

مکــث کوتــاه، بــا قهــر نــام هــا را دوبــاره تکــرار کــرد 

چنــد نفــر از جایشــان برخاســتند  صاحــب منصــب کــه نیمــه تنــش از درون 
اطــاق معلــوم بــود نــام هــا را دو بــاره تکــرار کــرد و بنــدی هــا بــا او رفتنــد 

همایون در بغل گوشم گفت:

»همه را به کشتن بردند «

دلهــره گــپ همایــون تنــم را بــه لــرزه انداخــت  َدر را دوبــاره باز کردند  کســی 
از بیــرون صــدا کرد:

»باشی ! «*

ــد خریطــه و دیگــی را کــش  ــه دروازه رســاند  چن ــر مــردی خــودش را ب پی
کــرده بــه زحمــت داخــل اطــاق آورد  همایــون بــی ایــن کــه بــه مــن موقع ســوال 

کــردن بدهــد، گفــت:

»بخیالم نان شب را آوردند«
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ــت غریبــی را بخــود  اطــاق در ســر و صــدای داد و گرفــت گرســنه هــا حال
ــت: ــه کردم  گف ــدی خالص ــون را در لبخن ــواب همای ــود  ج ــه ب گرفت

»بریــم همــرای بقیــه بنشــینیم  ضــرور نیســت امشــب چیــزی بخــوری ولــی 
فــردا حتمــن می خــوری  گشــنه و تشــنه کــه نمیشــه   «

ــون  ــتر همای ــک بس ــتیم  نزدی ــاق پیوس ــای اط ــنه ه ــع گرس ــه جم ــم ب ــا ه ب
ــرد: ــدا ک ــی ص ــد  کس ــرده بودن ــن ک ــترخوان را په دس

»همایون جان بیا که جاي ات خالیست «

همایون دست ام را گرفته گفت:

»بیــا بشــینیم  دســترخواِن بنــدی خانــه مــزه ی دگــر داره  ایــن روز هــا را اگــه 
زنــده بودیــم، یــاد خواهیم کــرد «

درِ اطــاق را بــاز گذاشــته بودنــد  تــا بنــدی هــا از یگانــه فرصــت تشــناب رفتن 
اســتفاده کننــد  چــون بــار دگــر فــردا صبــح اجــازه تشــناب رفتن داشــتیم 

نفــری کــه پهلــوی همایــون نشســته بــود همانطوریکــه لقمــه کالنــی از نــان 
ــت: ــرد، گف ــرو می ک ــش ف ــیلو* را در دهن س

»    بایــد رمــز و اصــول کارهــای اینجــا را خــوب بلــد شــوی  معلــوم نیــس 
کــه یــک روز یــا یــک مــاه ده اینجــا می مانــی  همایــون یــک مــاه شــده ده اینجــه 

مانده «

ــا  ــا را کج ــدی ه ــا بن ــیدم از اینج ــرده پرس ــون ک ــرف همای ــه ط ــم را ب روی
ــواب داد: ــی ج ــدون معطل ــت  ب ــده اش گرف ــپ ام خن ــون از گ ــد  همای می برن

»پولیگون!« *

ــه مــن دوخــت و ســکوت کــرد  مــرد ریشــداری کــه  ــون نگاهــش را ب همای
روبرویــم نشســته بــود، بــه ادامــه گــپ هــای همایــون گفــت:

»پولیگــون«* تنهــا در شــب می برنــد  »پلچرخــی« اول صبــح  باقیــش طالــع 
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زندانــی!«

»باشی« از نزدیک دروازه صدا زد:

هله زود شوین دسترخوانه جمع کنین 

رشــته گفتــار مــا از هــم پــاره شــد  مــرد ریشــدار دعــا کــرد و همــه دســت بــه 
صــورت بردنــد  همایون»آمیــن« کشــاله داری گفته از جایش برخاســت 

»باشی*« بسته دسترخوان و چند دیگ بزرگ را از اطاق بیرون برد  

افــکار پریشــان روح و روانــم را انباشــته بــود  ذهــن ام خیلــی مشــوش بــود  
اطــاق آهســته آهســته داشــت در ســکوت فــرو می رفــت  چنــد نفــر مصــروف 
نمــاز و دعــا بودنــد  عــده ی هــم بــی خیــال از دنیــا بــا خروپــف خوابیــده بودند 

روی تشــک دراز کشــیدم  بــه نظــرم رســید کــه اطــاق به ســان اژده هایــی این 
همــه آدم را در خــود نشــخوار می کنــد  بــوی خــون و گوشــت از در و دیــوار 

ــر می خاســت  ب

بــا صــدای غالمغــال بنــدی هــا چشــمانم بــاز شــد  مــرد ریشــدار وقتــی دیــد 
بیــدار شــده ام، خــودش را بــه مــن نزدیــک کــرد به آهســته گــی در گوشــم گفت: 

همایــون را دیشــب بردند   

گپ دیشب مرد ریشدار یادم آمد: »    پولیگون* تنها در شب می برند   «

--------------------------------------------------

* فضــای ایــن نوشــته بــر مبنــای واقعیاتی نوشــته شــده کــه در ســال ۱۳۵۹ خورشــیدی در 

اطــاق هشــت صــدارت در کابــل اتفــاق افتــاده.

* خاد – خدمات اطاعات دولتی )پولیس مخفی رژیم خلقی/ پرچمی افغانستان(.

.* دریش – کلمه پشتو به معنای ایست.

* »اطاق هشت« زندان موقت در صدارت کابل در رژیم خلقی/ پرچمی بود.
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* باشی – سرپرست

* پولیگــون -   نــام محلــی کــه رژیــم خلقی/ پرچمــی زندانیان سیاســی را بــه اعــدام می بردند. 

در فارســی کابلــی ایــن واژه معنای مترادف کشــتار گاه را پیــدا کرده.

* نان سیلو – نوعی از نان که در کارخانه نانپزی دولتی می پختند
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احمد علی

مرگ بی تابوت

عنــوان ایــن نوشــته را ازفــرد شــعری انتخــاب کــردم کــه در دروازه یکــی از 
کوتــه قلفــی هــای ده گانــه صــدارت  نوشــته شــده بــود  شــعر چنیــن اســت   

مــادر بــر مــرگ بــی تابــوت فرزنــدت منــال     میرســد روزی کــه از شــهیدان 
ــاد کنند ی

بــا گذشــت روزهــا وســالها از کودتــای هفــت ثــور هنوزهــم عــده ای چشــم 
بــراه عزیــزان خــود هســتند کــه روزی درب خانــه آنهــا گشــوده خواهــد شــد و 
بازداشــت شــده ای آنهــا خواهــد آمــد وبــه انتظــار و انــدوه و فرقــت آنهــا خاتمه 
خواهــد داد  امــا عــده کثیــر از ایــن چشــم براهان تلخــی و رنج جدایــی را متحمل 
شــده انــد بــه وضاحــت میداننــد کــه نــور دیــده و فرحــت افــزای روح و روان 
و مســتدعای آزادی کشورشــان را ارتــش ســرخ و جوخــه هــای اعــدام حــزب 
دموکراتیــک خلــق بــه رگبــار گولــه چنــواری نمــوده و تــن بــی جــان آنهــا را در 
زیــر هزارهــا مــن خــاک کــرده انــد  بنابــران در جســتجوی آن خــاک و آن گــور 
هســتند کــه در چــه جایــی وچــه مکانی توتیــای دیــدگان شــان را بیابنــد و خاک 
تربــت آن نــور افــروزان وســروران و ســربداران آزادی را بــر چشــم بمالنــد و 
بــر ســر بــی افشــانند و از مرواریــد دیــده گان خویــش حمایــل برپای مدفــن انها 
بگذارنــد و بــر لوحــه مــزار شــان بنویســند کــه در ایــن گورهــا کســانی آرمیــده 
انــد کــه اگــر چــه شــب را بــه صبــح نبردنــد و امــا چــون کواکبــی در شــب هــای 

تــار و ظلمانــی درخشــیدند و مشــعل دار راه آزادی در قعــر ســیاهی بودنــد      
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وضع زندان ومراحل آماده گی اعدام
درمــاه اســد ۱3۶۱ بــالک اول را جهــت ورود »فلکــس ارمکــورا« نماینده حقوق 
بشــر ملــل متحــد آمــاده میکردنــد  زندانیــان بــالک اول را بــه بــالک هــای دیگــر 
انتقــال میدادنــد  یــک گــروپ 2۰ تــا 3۰ نفــر را کــه مــن هــم درایــن جمــع بــودم 
ــام خوانــی برایــم جالــب  ــای ن ــد  از اینهــا ســه نفــر در اثن بــه بــالک دوم بردن
بــود  گربــت ســنگ، فضــل الهــی و اســکاال  فکــر میکــردم گربــت هنــدی و فضل 
الهــی پاکســتانی هســتند چــون هــر دو ســیاه چهــره بودنــد  درهنگام تقســیمات 
بــه پنجــره هــا مــن وفضــل الهــی را در پنجــره مقابــل مائویســتها منتقــل کردند  
بــا فضــل الهــی چنــد کلمــه بریــده اردو و انگلیســی گفتــم در وقــت نــان چاشــت 
پرســیدم نــان؟ گفــت بلــی الزم: کــه تصادفــاً از اخیــر پنجــره یــک نفــر بــه طرف 
مــا آمــد گفــت رحمانــی صاحــب چطــور هســتید؟ بــا هــم ســالم وعلیــک کردند 
وآنوقــت دانســتم کــه ایــن ســیاه چهــره دیگــر افغــان اســت با هــم خنــده کردیم  
پــس از چنــد روزی رحمانــی بنــا بــه در خواســت خــودش به پنجره مائویســتها 
رف-  ت  مــن در همــان جــای کــه بــرای پنــج وقــت نمــاز بــود و در هــر نمــاز 
بایــد جــا را بــرای نمــاز گــذاران تــرک نمایــم مانــدم  تــا اینکــه  در پنجــره کوتــه 
قلفــی همــان منــزل تبدیــل ودرایــن پنجــره بــه جــز چنــد نفــر بــه اصطــالح بــی 
سرنوشــت بــود متباقــی زندانیــان میعــاد حبــس شــان معیــن شــده بــود  مــن با 
عبدالظاهــر از»تــره خیــل« کــه در منــزل بــاالی چپرکــت جا داشــت فقــط در وقت 
صــرف غــذا هــم کاســه بودیــم نــه حرفــی ونــه ســخنی بــا هــم داشــتیم  روز 
هــا بــه ایــن ترتیــب میگذشــت روزی از روزهــا یعنــی چهارشــنبه ۱7 ســنبله در 
حوالــی ســاعت ۱2 باشــی آمــد با صــدای بلند گفــت محمدعلی کیســت ؟ جوابی 
نیافــت از مــن پرســید نــام تــو چیســت ؟ گفتــم احمدعلــی  این نــام محمدعلــی را 
در هــر پنجــره میخوانــد  وقــت توزیــع قروانــه شــد غــذای آنــروز برنــج بــود 
ظاهــر بــه برنــج میــل نداشــت حــق خــودرا بــه مــن و نفــر مجــاور تقســیم کــرد  
هنــوز کاســه را آب نــه کشــیده بــودم کــه باشــی عمومــی )حنیــف تخــاری( بــا 
باشــی کوتــه قلفــی آمدند پرســید نــام تو چیســت؟  گفتم احمدعلــی  نام پــدرت ؟ 
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علــی محمــد  گفــت کاالیــت را جمــع کــن، مــن کــه بکس حلبــی زیــاد کالــه وکوله 
نداشــتم دو جــوره لبــاس، روی پــاک، بــرس وکریــم دنــدان، یــک کلچــه صابون، 
تــار و ســوزن، گیــالس و ترموزچــای، کــه معلــم ســلطان لطــف کرده بــود، همه 
ایــن هــا را در بیــک انداختــه بــا ظاهــر خــدا حافظــی کــردم و بــه تعقیــب باشــی 
عمومــی بــراه افتــادم  باشــی حنیــف بــه ســرباز گفــت اینه پیدا شــد  کاغذ ســفید 
کــه در آن بــه قلــم ســرخ محمدعلــی ولــد علــی محمــد نوشــته شــده بــود بــه 
ســرباز داد  ســرباز از طریــق مخابــره تمــاس گرفــت و گفــت پیــدا شــد  گــپ 
هــای طــرف مقابــل فهمیــده نمی شــد  دو ســرباز بــه فاصلــه کــم بــه دو طــرف 
مــن قــرار گرفتنــد  در آن طــرف بــالک دوم تفریــح را قطــع کردنــد  کارگرانیکــه 
در مقابــل بــالک دوم بــه ســاختمان بــه اصطــالح اطاقهــای مالقاتــی مصــروف 
بودنــد کار شــان متوقــف شــد و بــه طــرف پنجــره هــای شــان ســوق گردیدنــد  
کارگــران توســط ســربازی بنــام بســم اهلل اداره میشــد کــه از یک محــل و کوچه 
بودیــم  بســم اهلل بــه اشــاره سرســالم داد  پرســید کجــا میبریــد؟ خالصــی اس! 

گفتــم نمیدانــم  دوبــاره بــا یــک نــوع تبســم گفــت بلــی خالصــی اس!   

فکــر میکنــم ســاعت دو بــود کــه ســرورخان قومنــدان بــالک دوم و شــیرآغا  
قومنــدان بــالک ســوم آمدنــد و بــه ســربازها هدایــت دادنــد کــه آنهــا را تعقیــب 
کننــد  از دروازه بــالک دوم کــه خــارج شــدیم آن مراســم معمــول را کــه بکــس 
و محبــوس را تالشــی میکردنــد اجــرا نشــد و امــا در تعــداد ســربازان افــزوده 
شــد  هــردو قومنــدان در صــف اول مــن در وســط و چندیــن ســرباز درعقــب و 
جــوارم حرکــت میکردنــد تا اینکــه درمقابــل دروازه  بــالک اول رســیدیم  خواجه 
عطامحمــد درپشــت میزی نشســته بــود  بــاالی میزکاغذهای زیــاد قرارداشــت، 
نزدیــک بــه دروازه بــالک اول قومندان بالک اول شــمس الدین دوســیه در دســت 
ایســتاده بــود  ســرورخان برایــش گفــت اینــه پیدایــش کدیــم  هیــچ کســی از من 
نپرســید کــه نــام تــو چیســت؟ همــه میگفتنــد پیدایــش کردیم همیــن کلمــه و این 
تشــریفات غیــر معمــول از تالشــی نکــردن خــودم و بیکم و انتقــال ازبــالک دوم 
تــا ایــن جــا فکــر می کــردم کــه موضــوع مهمی شــاید اعــدام باشــد  پــس از آنکه 
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ســرور خــان بــه قومنــدان بــالک اول گفــت اینــه پیدایــش کدیــم  متوجــه شــدم 
در دوســیه کــه بدســتش بــود چیــزی نوشــت بــه ســرباز امــر کــرد ببریــش: در 
مقابــل دروازه بــالک اول اطاقــی بــود کــه پس از گذشــتن دهلیز کوچکــی دروازه 
آن را ســرباز گشــود و افســری قــد میانــه ســرخ چهــره در کنــار میزی ایســتاده 
بــود و در جانــب دیگــر میــز ســربازی ایســتاده دربــاالی میز بندلهای ریســمان 
تــاری ســفید و ولچــک هــا گذاشــته بودنــد و تمــام پنجره هــای اطاق پوشــیده با 
پــرده هــای ســیاه  بــود و در مقابــل آنها ســربازان مســلح موضع گرفتــه بودند  
دیگــر تردیــدی برایــم باقــی نمانــد و دانســتم کــه تشــریفات اعــدام اســت  افســر 
دســتش را روی شــانه ام گذاشــت و گفــت دســت هایــت را بــه پشــت بیــار از 
ســرباز ریســمان گرفــت دســت چپــم را محکم با ریســمان بســته کــرد و چندین 
بــار ریســمان را تــاب داد  بعــدا دســت راســتم را بــاالی دســت چــپ گذاشــت هم 

چنــان ریســمان پیــچ کــرد وخــوب شــخ گــره زد بــه ســرباز گفــت ببریــش!

 بیــک را از همــان اول وقــت کــه داخــل اطــاق شــدم گرفتنــد، پــس بــدون بیــک 
ســرباز مــرا بــه داخــل موتــر کــه مقابــل دروازه توقف کــرده بــود بــرد  درموتر 
کــه داخــل شــدم  چنــد نفــری دیگــر نیــز به عیــن وضعیت قــرار داشــتند  بــا آنها 
ســالم وعلیــک کــردم بعضــی ازاینهــا را می شــناختم ازجملــه اکبــر کــه بارهــا 
اورا در بغــالن دیــده بــودم  گفــت پنــج بــرادر و پــدرش قبــال اعــدام شــده انــد و 
او آخریــن مــرد خانــواده اســت  مــن نمیدانســتم کــه در چــه حزبــی فعــال بــود  

شــاهپور از جایــش بلنــد شــد بــا هــم روبوســی کردیــم در پهلویــش نشســتم 
دســت هایــم را نــگاه کــرد گفــت دســت هایــت را بســیار محکــم بســته کردنــد با 
دندانهایــش مصــروف بــاز کــردن گــره ریســمان شــد که پــس از کوشــش زیاد 
موفــق بــه سســت کــردن گــره هــا گردیــد مــن هــم توانســتم کــه گــره ریســمان 

دســت شــاهپور و اکبــررا سســت نمایم 

آوردن افــراد ادامــه داشــت یکــی را پــی دیگــر می آوردنــد موتر مزدحم میشــد 
چــون ظرفیــت موتــر بــرای ۱5 نفرکافــی نبــود  ولــی تا همــان فرصت بیشــتراز 
2۰ نفــررا آوردنــد کــه درمیان شــان ضیاالحــق، نادرعلــی دهاتــی ، داکتر صدیق 
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هراتــی، انجینــر زمــری، داکتــر واحــد، انیــس و زبیــر احمــد بــود  نادرعلــی در 
کنــار پنجــره کــه زندانیــان را از ســربازان جــدا میکند ایســتاده شــد  وقتــی زبیر 
را آوردنــد بــا زحمــت زیــاد خــود را بمــا رســاند  پرســید داکتــر یادت اســت  یک 
گــپ  زده  بــودی حــاال بگــو چــه کنــم ؟ گفتــم حــاال زمــان شــجاعت و آرامــش 
اســت  از یکطــرف گرمــی و از جانبــی ازدیــاد جمعیــت فضــای موتــر را خفقــان 
کننــده ســاخته بــود  انیــس از شــدت گرمــی عــرق از ســر و رویــش جــاری بود  
قاضــی پنجشــیری کــه باخوانــدن شــعر بیــدل در جمــع داخــل شــد  فریــاد زد 
ایــن آخریــن اندیشــه هــای بشــری اســت کــه باچنین خفــت ولیامــت با مــا حتی 
بدتــر از حیــوان برخــورد میکننــد  بــا ســر  وصــدای قاضــی ســرباز رســید چه 

گــپ اســت؟ 

گفــت نمی بینــی 5۰ نفــررا درایــن قوطــی انداختیــن می پرســی چــه گــپ اس  
کــور هســتی چشــم نــداری بــرو آب بیــار  بــا داخــل کــردن باشــی» احــد« کــه 
هرکــس اورا دشــنام میــداد پنجــره موتــر قفــل شــد  یــک نفــرآدم قــد بلنــد بــا 
دو سربازمســلح درعقــب پنجــره درجاهــای معیــن قرارگرفتند ســرباز دیگــر 

ــی آب آورد  درچایجــوش حلب

 نادرعلــی گفــت مــا کــه آب نخواســتیم و انیــس هــم از آن آب ننوشــید  پــس 
از مــدت دروازه موتــر بســته شــد وحرکــت کــرد، حدســیات مختلف زده میشــد 
یکــی میگفــت در پولیگونهــای قــوای چهــار زرهدار میبــرد  وبعضــی میگفتند در 
پولیگونهــای دانشــگاهی افســری امــا موتــر بــه حرکــت ادامــه داد هنــوز آفتــاب 
غــروب نکــرده بــود کــه در صــدارت توقــف کــرد و بــه نوبــت موتــر را تخلیــه و 
مــارا در اطاقهــا تقســیم و دروازه هــا را قفــل کردنــد  مــن، شــاهپور، ضیاالحــق، 
قاضــی ضیــا، انجینــر محمدعلــی، داکترعبدالواحــد و چهــار نفــر دیگــررا در یک 
اطــاق کــه شــاهپور در وســط به یــک طرفش مــن و در طرف دیگــرش ضیاالحق 
بــه دیــوار تکیــه کــرده بودیــم  قاضــی ضیاء بــه یــک  پهلــو آرام به حالت اســترا 
حــت قــرار داشــت  انجینــر محمدعلــی در جانــب مقابــل مــا  وداکتــر واحــد در 
صــدر اطــاق نشســته بــود و چهــار نفــر کــه درمیــان آنهــا شــخصی متوســط  
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قامــت و بنیــه ســپورت کــه لبــاس ســفید برتــن و مــوی ســرش را ماشــین کرده 
ب ود ازرفقایــش پرســید کــه پهلــوان محمدعلــی را دیدیــن؟ گفتنــد نــه  مــن کــه 
جریــان آوردنــم را بــه شــاهپور در موتــر گفتــه بــودم بــه این فکــر که شــاید در 
موتــر دومــی ســلطان احمــد و ســایرین باشــند کــه چنیــن نبــود فــورا شــاهپور 
ازآنهــا پرســید کــه نــام پــدر محمدعلــی چیســت؟ گفتنــد علــی محمــد  شــاهپور 

گفــت عوضــش ای نفــره آوردنــد  همــان آدم ســپورتی پرســید؟

ــرا  ــم نــی  وی ادامــه داد کــه ماهــم ت مــرا و ایــن نفرهــا را می شناســی؟ گفت
نمی شناســیم تــرا بــه غلــط آوردن امــروز تــرا میکشــند فــردا محمدعلــی را پیــدا 
و اورا نیــز میکشــند  چنانچــه در گذشــته ایــن عمــل انجــام شــده و بــه عــوض 
االمحمــد رفیــق مجیــد االمحمد معلــم را بردنــد و در مرتبه  بعــدی االمحمد رفیق 
مجیــد را اعــدام کردنــد  درایــن جــا رحــم مــروت نیســت من خــون ترا بــه گردن 
نــه میگیــرم  برخیــز شــاهپور نیــز جدا خواســت کــه صدای خــود را بکشــم  من 
و همــان نفــر دروازه را بــه شــدت کوبیدیــم  ســرباز از پشــت در پرســید چه گپ 
اســت؟ ســپورتی چیــغ زد کــه بــرو بــه بچه هــای برژنــف بگو کــه ای نفــره غلط 
آوردیــن نفــر اصلــی کســی دیگــر اســت  ســرباز گفــت غالمغــال نکو  ســپورتی 
گفــت اگــر نروی دروازه را میشــکنانم  ســربازحرف خــودش راتکرارکــرد  من و 
ســپورتی بصــورت پیهــم بــا لگدهــای محکــم دروازه را زدیــم  ســرباز چیــغ زد 
کــه چــپ باشــین اینــه میــرم  همیــن چهــار نفــر بــه شــمول ضیاالحــق پــس از 
ادای نمــاز دیگــر بازگفــت بیــا دروازه رابــا شــدت بیشــتر کوبیدیم و باخشــونت 
فریــاد زد» چوچــه ســگهای روس جنایــت کاران، آدم کشــان، وطــن فروشــان 
دیــن و نامــوس مــردم« چــرا خــون مــردم را بــه گــردن مــا میکنید؟ ســرباز گفت 
صبــر کــو چیغــس نــزن احــوال دادیــم بــه زودی می آینــد  با گذشــت چنــد دقیقه 

دروازه بــاز شــد 

 دو ســرباز و یــک نفــر بــا دریشــی ملکــی گفــت آرام باشــید هیــچ گپ نیســت  
چــرا ســرو صــدا می کنیــن چــه میگویــن  گفتــم نامــم احمدعلــی اســت و مــرا 
بــه عــوض محمدعلــی آوردن  ســپورتی گفــت محمدعلــی هــم دوســیه ما اســت 
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و ایــن نفــر را مــا نمی شناســیم  گفــت هیــچ گــپ نیــس ازمــن پرســید نــام تــو 
؟ چیست

 احمدعلــی  نــام پــدرت ؟علــی محمــد  پــدرکالن، فیــض محمــد  خــوب چیــزی 
نیســت  بــه جــای تــان برویــد بــه زودی ایــن مطلــب را بررســی می کنیــم کــدام 
گــپ مهــم نیســت  دروازه را محکــم کردنــد و رفتنــد پــس از 5 الــی ۱۰ دقیقــه  
دروازه بــاز شــد  بــا چنــد نفــر دیگرمرا خواســتند، نــام خــودم و پــدر و پدرکالن 
و محــل ســکونت و وظیفــه را معلومــات کردنــد  گفــت پــس بــه اطــاق بــرو بــاز 
تکــرار کردنــد کــه هیــچ گپــی نیســت  درهمیــن وقت کــه هــوا اندکی تاریک شــده 
بــود دیــدم کــه محمــود بریالــی بــا لبــاس ماشــی در صحــن همــان محــل قــدم 
میــزد  شــاهپور اصــرار میکــرد اگــر فــردا تــرا اعــدام می کننــد همیــن امــروز را 
غنیمــت بشــمار نبایــد آرام بگیری، چنــد دقیقه صبرکن نشــد بــاز دروازه را بزن 
و خــود را نجــات بــده  داکتــر واحــد ســگرت خواســت و در ضمــن ولچــک آهنی 
کــه دســتش را بــه عــذاب کرده بــود گفت ریســمان دســتت را دربیــن آن داخل و 
بــا قــوت مــن و ضیاالحــق کــش کردیم کمی سســت تر شــد  ضیاالحــق وصیت 
کــرد کــه اگــر زنــده برآمــدی به عــوض مــن ازمــادر و فامیلــم معــذرت بخواهی  
هنــوز حــرف ضیاالحــق ختــم نشــده کــه دروازه بــاز شــد  صــدا کــرد احمدعلی 
کیســت بیــا ؟ بیــرون اطــاق رفتم ترخیــص و تذکــره ام را کــه در شــب گرفتاری 
ضبــط کــرده بودنــد در دســت داشــتند بــا آنهــم شــهرت مکمــل را تحقیق، ســال 
فراغــت از فاکولتــه، تاریــخ گرفتــاری دوســیه مربوطــه را پرســیدند بــه ســرباز 
دســتور دادنــد کــه دســتهایم را بازکنــد و در منــزل دوم بالک خطرناک ریاســت 
تحقیــق بردنــد  در ایــن اطاق قبــال دونفر مســتری اکــرم قومندان گــروه مقاومت 
چاریــکار و داکتــر ضیــا تــره خیلــی عضــو خاد بــه گفته خــودش برادر بشــرمل 
جابجــا شــده بــود  مســتری اکــرم آدم جلف و ســخیفی بــود، پس از چنــد دقیقه 
یکســره بــه کارمــل، اناهیتــا ونجیب و اعضــای کمیته مرکــزی حزب د خ دشــنام 
میــداد و شــروع بــه ســواالت نمــود کــه تــرا از کجــا آوردنــد  میدانســتم کــه چــه 
میخواهــد  ناچــار از چنــد خواهــش کــه از بیهــوده گویــی وبیهــوده جویــی چــپ 
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کنداعتنــا نکــرد  ناچــار دســت بــه یخــن شــدیم  ضیــا مــارا از هــم جــدا کــرد  
دیگــر جــرات نکــرد کــه ســوال کنــد  اما ضیــا با دلســوزی که دســت هایــت چرا 
کبــود اســت  داغهــای عمیق بند دســتهایت چطور بــه میان آمــده  و اینکــه کاالی 
اضافــی نــداری وغیــره  کوشــش کــردم به نوعــی شــر او را کــه در آینــده داکتر 
مهربــان خواهــد شــد  و اگــر پایــوازم نیامــد از این انســان مهربان لبــاس خواهم 

گرفــت  بــه قصه هــای خــودش گــوش میــدادم  

 پــس از چهــار روز ازمنــزل دوم بــه اطــاق نهــم منــزل اول تبدیــل شــدم  در 
ایــن اطــاق 5 نفربــود ســه نفــر افســر نظامــی یــک نفر مأمــور ویــک نفــر ازمردم 
تــگاب کــه در اثــر حملــه قــوای روس بــا پســرش اســیر شــده بودنــد  جدایــی 
فرزنــد و واقعــه روز ۱7 ســنبله کــه از زمــان آوردن تــا انتقــال بعــدی اعدامیــان 
را از ســوراخ دروازه مشــاهده کــرده بودنــد حالــت روانــی او و دیگــر افــراد ایــن 
اطــاق را متاثــر ســاخته بــود   شــبها همیــن تگابــی در خــواب چیــغ میــزد، گریــه 
میکــرد و نــام پســرش را میگرفت  افســر قوای هوایــی علت ناراحتــی او را چنین 
تشــریح کــرد  روز چارشــنبه وضــع زنــدان پــس از نــان چاشــت تغیــر خــورد  
رفتــن بــه تشــناب را مختصــر نمودند  ســاعت پنــج دیگر عســاکر اضافــی را در 
نقــاط مختلــف توظیــف کردنــد  هنــوز آفتــاب غــروب نکــرده بــود که غــر وغور 
موترهــا بلنــد شــد  افــراد کــه دســت هــای شــان را بــه پشــت بســته بودنــد از 
موتــر پاییــن و بــه تعمیــر پهلــوی اطــاق نــان بردنــد  وقتــی هــوا تاریک شــد اوال 
یــک نفــر را بــه منــزل بــاال بردنــد  نیــم ســاعت پســانتر قدیفــه را همــوار کردنــد  
یــک یــک آن نفرهــا را میکشــیدند ســاعت ،انگشــتری و پــول وهــر چیزی کــه در 
دســتها وجیبهــای شــان بــود گرفتــه  ودر بــاالی قدیفــه می انداختنــد، دســتهای 
شــان را محکــم و بــر ســر شــان خریطــه ســیاهی را کــرده و ریســمان نیفــه آن 
را محکــم می بســتند و دو عســکر از دو طــرف دســت هــای شــان را گرفتــه بــه 
موتــر بــاال میکردنــد از همــان شــب کاکا امیــر محمد نــارام شــده هرچــه برایش 
می گویــم فایــده نمیکنــد  وقتــی دگــروال محمدنعیــم ایــن واقعــه را بیــان مینمود 
ــاق  ــن اط ــم درای ــس از روز ده ــود  پ ــاری ب ــان ج ــمان ش ــک از چش ــه اش هم
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ســرباز بیــک مــرا آورد )در بــاالی آن بــه خــودکاری آبــی نوشــته اســت اعــدام 
شــد بــه همــکاری یکــی از دوســتان بیــک وهمــان لبــاس را بــه خــارج زنــدان 
فرســتادم کــه بــه یقیــن تــا حــال حفــظ اســت( وگفــت کاالیتــه جمــع کــو بیــا  
مــن هــم از ایــن فرصــت اســتفاده و از هــم اطاقــی هــا خــدا حافظــی کــردم واز 
لطــف شــان تشــکر کــردم  در همــان موتریکــه مــارا بــرای اعــدام آورده بودنــد 
تنهــا مــرا بــه زنــدان پلچرخی منتقــل کردند  موتــر درمقابــل همــان دروازه بالک 
اول و همــان اطاقــی کــه دســتم را بســته کردنــد توقــف نمــود   قومنــدان عمومی 
خواجــه عطــا در داخــل بــالک ایســتاده بــود گفــت اشــتباه صــورت گرفــت ولــی 
در میــدان اعــدام هــر نفــر را بــا هویــت شــان مقابله میکننــد  )حــرف آن ناجی که 
دربــاره اعــدام االمحمــد گفــت بــه یــادم بــود( و اضافــه کرد کــه ســاعت ۱۱همان 
شــب محمدعلــی کــه خــود را خــپ زده بــود پیــدا کردیــم و مرا درســمت شــرقی 
دراطاقــی کــه ســه بــرادر نعیــم، خلیل وجلیــل خواهــر زاده هــای حفیــظ اهلل امین 
بردنــد وچنــد وقــت بعــد در اطــاق کــه غــالم حســن بیــات و دونفــر قندهــاری از 
گــروه مقاومــت بودنــد تبدیــل و در یکــی از روز هــای پایــوازی بیــات آمــد کــه 
ســرباز نامتــه میخوانــه پایوازیت آمــده  بــه دروازه رفتم ســرباز نامــه را داد  در 
ســطر اولــش نوشــته بــود »از طــرف مرضیــه بــرای پدرمهربانــم محمدعلــی«، 
نامــه را مســترد و گفتــم ایــن مربــوط بــه محمدعلــی اســت بــه اطاق برگشــته به 
بیــات گفتــم پایــواز محمدعلــی بــود  بیــات گفت او در منزل ســه اســت  پرســیدم 

محمدعلــی را می شناســی؟ 

 بلــی در ســرای غزنــی نانوایــی وحمــام داشــت آدم قــوی بــود ولــی حالــی 
بســیار الغرشــده خواهــش کــردم اورا دروقــت تفریــح منــزل ســه برایــم نشــان 
بــده تعجــب کــرد کــه چــرا؟ گفتــم دختــرش مضمــون بســیار جالــب و نهایــت 
ــه  ــرا گرفت ــدی م ــدری و فرزن ــن پ ــرت ای ــود حس ــته ب ــش نوش ــه برای مودبان
می خواهــم اورا بیبنــم  چنیــن شــد اورا دیــدم فکــر می کنــم در مــاه قــوس همــان 

ســال ۱3۶۱محدعلــی را بــه اعــدام بردنــد  

و دراواخرمــاه قــوس مــا را بــه محکمــه دوم بردنــد  مــن از واقعــه اعــدام نــه 
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بــرای  پیکاریهــا در جریــان محکمــه دوم  ونــه بــرای ســایر زندانیــان گفتم همین 
کــه درمــاه حــوت ۱3۶۱ در بــالک اول منــزل دوم ســمت غربی علی اکبر ســرباز 
نامــم را خوانــد درمنــزل اول در اطــاق دوســتی افغــان شــوروی دو نفــر ســرباز 
و یــک افســر شــصت و امضــای مــرا در کتابــی گرفتــن و پارچــه ابــالغ را برایــم 

دادنــد کــه درآن نوشــته شــده بــود

 »بدینوســیله بــه شــما احمدعلــی ابــالغ میگــردد کــه  بــه نســبت  جــرم ضــد 
دولــت جمهــوری دموکراتیــک افغانســتان بــه مدت بیســت ســال حبــس محکوم 
شــدید«  بــا اخــذ پارچــه ابــالغ واطمینــان از محبــوس شــدنم همینکــه بــه اطــاق 
برگشــتم از قیــد و جریــان واقعــه اعــدام بــرای اولین بار بــرای» اســحاق جبران« 

بــا جزئیــات کــه در ایــن نوشــته آمــده اســت بیــان کــردم 

وقتــی کــه محبوســین را بــه وزارت داخلــه تســلیم کردنــد در جریــان انتقاالت 
کــه هنــوز در بــالک دوم بودیــم جوانــی آمد خودش را معرفی کرد پرســید شــما 
داکتــر احمدعلــی هســتید ؟ بلــی  شــما را بــه تاریــخ ۱7 ســنبله ۱3۶۱ بــه عــوض 
پهلــوان محمدعلــی بــه اعــدام بــرده بودنــد؟ بلــی  شــما چگونــه اطــالع یافتیــد؟ 
باشــی ضیــا ایــن واقعــه را قصــه نمــوده اســت  عالقــه منــدی شــما در ایــن باره 
چیســت؟ یکــی از اعضــا فامیــل مــارا در آن روزبــه اعــدام بردنــد میخواهــم از 
زبــان شــما بشــنوم  اصــرار بیشــتر نکــردم و به شــرح جریــان پرداختــم  جوان 
لحظــه بــه لحظــه افســرده تــر میشــد  وقتــی ازجوان ســپورتی یــاد کــردم تحمل 
نکــرد میگریســت، گفــت ایــن بــرادرم داکتــر محمــد ایــوب اســت  بدیــن ترتیــب 
دومیــن نفریکــه از زبانــم جریــان اعــدام را شــنید بــرادر داکتر محمد ایوب اســت 
تصادفــا در پاکســتان در نزدیکــی هــم زندگــی میکردیــم و هــر بــار کــه همدیگر 
را می دیدیــم عالقــه داشــت کــه جریــان را تکــرار برایــش تعریــف کنــم و در ختم 

بــا چشــمان پــر از اشــک خــدا حافظــی می کــرد 
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باقر ناصری

   دو ماه در زندان »اگسا«

طبــق عــادت، هــر صبــح چنــد ســایت خبــری را بــاز می کنــم تــا از تحــوالت 
جدیــد کشــورآگاه گــردم  روزی، بــا بــاز کــردن ســایت روزنامــۀ هشــت صبــح، 
چشــمم بــه لســت کشــته شــده گان 5۰۰۰ نفــری افتــاد کــه بــر اســاس تحقیقات 
پولیــس هلنــد، ایــن کشــتار، کــه جنایــت علیــه بشــریت اســت، توســط ســازمان 
اگســا )اداره اطالعــات وقــت( بیــن ســالهای ۱357-   ۱358 بــه اشــکال گوناگــون 

صــورت گرفتــه اســت 

ــه )۱358/۰2/۰9– ۱358/۰۴/۱5(  ــخ دو ماه ــرات تل ــناد، خاط ــن اس ــدن ای خوان
ازجنایــات خلقــی هــا را کــه در زنــدان مخــوف صــدارت گذشــتانده بــودم بیــادم 
آورد و دوبــاره مــوی بــر بدنــم راســت کــرد  خواســتم گوشــۀ ازداســتان آن 

شــکنجه هــا را بــا خواننــده نیــز شــریک ســازم 

البتــه هدفــم ازیــن حکایــت، بیــان یــک حقیقــت تلــخ تاریخــی اســت کــه خــودم 
تجربــه کــرده ام و بــه چشــم ســر شــاهد درد هــا و شــکنجه هــای چنــد عزیــز 
ــوده ام   ــد، ب ــان داده ان ــم ج ــای آن رژی ــکنجه گاه ه ــه در ش ــلولی ام، ک ــم س ه
بهتــر اســت دردهــا، شــکنجه هــا، آواره گــی هــا، زنــدان هــا و رنــج هــای خــود 
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را بنویســیم تــا نســل جدیــد، واقعیــت هــای تاریخــی را از زبــان و قلــم خــود مــا 
کــه در بطــن ایــن مصیبــت بــوده ایــم بداننــد، نــه از زبــان جنایتــکاران وعاملیــن 
کشــتارهای دســته جمعــی  تــا باشــد قضــاوت و اســتدالل آن هــا بــر اســاس 

واقعیــات تلــخ و ناگــواری کــه وجــود داشــته اســت صــورت گیــرد 

بعــد از کودتــای ننگیــن هفــت ثــور نظــام تــرور و اختنــاق در کشــورحاکم 
شــد و کســانی کــه عضویــت حــزب جنایتــکار خلــق را نداشــتند بــه تشــویش 
واضطــراب بســر می بردنــد  بخصــوص بعــد از بیانیــه تاریخــی حفیــظ اهلل امین 
ــا مــا  ــا ب ــون کــه گفــت: »ی ــو تلویزی ــق رادی ــور ۱358 از طری در شــب هفــت ث
هســتید یــا دشــمن مــا، ایــن وظیفــه انقالبــی هرعضــو حــزب اســت تــا دشــمن 
را ولــو پشــه باشــد بــا تــوپ نابــود کنــد، تنهــا یــک ملیــون نفــوس افغانســتان 
بــرای مــا کافیســت، متباقــی همــه دشــمن انــد، بایــد نابــود گردنــد  ایــن هــدف 
ماســت و می خواهیــم سوســیالیزم را در دوران حیاتــم ببینــم«  بعــد ازیــن بیانیه 
تاریخــی دســتگیری و زندانــی کــردن افــراد غیــر حزبی بیشــتر شــد وشــبانه ده 
هــا محصــل غیــر حزبــی را بــدون جــرم و گناهــی از اطــاق هــای لیلیه گرفتــار و 

ــدان می فرســتادند  ــه زن ب

محصــل ســال دوم پولیتخنیــک کابــل بــودم، روز نهــم مــاه ثــور بــود رفتم به 
تدریســی، ســاعت اول فزیک داشــتیم و اســتاد 

عبدالغفــور ســلطانی در اطــاق 2۰5 لکچــر داشــت  اســتاد الیــق و پــر حرفــی 
ــام  ــرش را تم ــاعت، لکچ ــم س ــل از خت ــه قب ــرا ۱5 دقیق ــم چ ــا نمی دان ــود، ام ب
کــرد  ســاعت بعــدی لکچــر جیودیــزی در اطــاق 2۰7 داشــتیم کــه دفعتــاً طاهــر 
فراهــی منشــی ســازمان، در را بــاز کــرد و بــه اســتاد گفــت کــه »باقــر رامــی 
خواهــم«  همــه همصنفــی هایــم مــات و مبهــوت شــدند  اســتاد که یک شــهروند 
تاجکســتانی بــود بــه طرفــم اشــاره کــرد کــه بــرو  مــن هــم کتــاب هایــم را بــه 
یکــی از همصنفــی هایــم کــه در کنــارم بــود دادم و خودم بــا طاهر بیرون شــدم  
بعــد ازیــن کــه مــرا بــه ریاســت پولیتخنیــک، نــزد داکتر خیــر محمد مهمنــد، برد 
خــودش خــارج شــد  بعــد از چنــد دقیقــه رئیــس گوشــی تلیفــون را برداشــت و 
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درحالیکــه باخشــم از چوکــی اش بلنــد شــده بــود و دشــنام هــای زشــت نثــارم 
می کــرد خواســتار موتــر شــد  

بعــد از یکســاعت چهارنفــر بــا چهــره هــای زشــت، در یــک موتــر بنــز ســیاه، 
رســیدند و صورتــم را بــا خریطــه ســیاه بســتند و بــا خــود بــه صــدارت عظمی 
بردنــد  بعــد از تالشــی و تحقیقــات ابتدایــی در یکــی از ســلول هــای تنــگ زندان 

کــه مشــهور بــه اطــاق محصلیــن بــود رهنمایــی ام کردند 

اطــاق پــر از زندانــی و حتــی جــای بــرای نشســتن نبــود  وقتــی متوجــه افــراد 
شــدم تنهــا چهارنفــر را از دوران لیســه کــه همصنفــی بودیــم شــناختم )نــام هر 
چهارشــان در لیســت کشــته شــدگان درج اســت(، امــا از تــرس به طرفــم نگاهی 
نکردنــد  یــک نفــر میانســال از آخــر اطــاق جــای آمــاده کــرد و بــه طرفم اشــاره 
کــرد کــه بیــا ایــن جــا و مــن هــم تشــکر کــردم و کنــارش نشســتم  بعــد از چنــد 

لحظــه صحبــت اش را آغــاز کــرد و گفــت: 

اســم مــن ســید ســلطان شــاه همــام اســت و اســتاد فاکولتــه ادبیــات پوهنتون 
کابــل هســتم و بــا خنــده، روی خــود را بــه طــرف نفر پهلویــم که ســرنیمه تاس 
و قــد میانــه، بــا دریشــی ســیاه امــا خیلــی منظــم و در ضمــن جســور و خنــدان 

بــه نظــر می رســید، کــرد و گفــت: جنــاب داکتــر صاحــب زرغــون اســت  

مــن کــه اســم داکتــر صاحــب را قبــال شــنیده بــودم کــه موســس حــزب افغان 
ملــت اســت، احــوال پرســی کردیــم و بــه خنــده گفت کــه مهمانــی مبارک باشــد  
چــون خیلــی ناراحــت و خســته بــودم بکــس دســتی ســیاه اش را باز کــرد و یک 
دانــه تابلیــت پنــادول تعــارف کــرد  بعــدا عســکر را پــول داد تــا یــک دســتمال 
دســت پــاک، خمیــر و بــرس دنــدان و صابــون بیــاورد و آنهــا را در یــک خریطه 

پالســتیک کــرد و کنــارم گذاشــت کــه مــال خــودت 

خالصــه شــب شــد و یــک کمپــل خاکــی رنــگ عســکری را کــه بــه دو زندانــی 
ــم  ــرش انداختی ــدون ف ــاق ب ــترکاً روی اط ــام مش ــتاد ٌهم ــن و اس ــد، م می دادن
وخوابیدیــم  دو روز بــه آرامــی ســپری شــد اما خیلی بــا ترس و وحشــت  چون 
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معمــوالً بعــد از ده شــب چنــد نفــر میامدنــد و تعــدادی از زندانیــان را بــا ذکر نام 
یکجــا می کردنــد و بــا تمســخر می گفتنــد: بیاییــد پیشــک تــان برآمــده  آن هــا را 
بــا خــود می بردنــد کــه متاســفانه پِیشــک داکتــر زرغــون در شــب ســوم برآمــد 
و ایــن حالــت بــه همیــن قســم ادامــه داشــت  یعنــی هــر ســلول شــبانه خالــی و 
روزانــه ُپــر می شــد تــا کــه روز پنجــم بــا وحیــد اهلل کشــتمند، بــرادر ســلطانعلی 

کشــتمند، هم ســلول شــدم 

روز ســوم، اولیــن روز تحقیــق ام بــود کــه بــا یــک مســتنطق بیرحــم و خــون 
آشــامی کــه از یــک چشــم نیمــه کــور و بــا لهجــه هراتــی صحبــت می کــرد در 
یــک اطــاق کوچــک 2 در 2 متــر بــا دیوارهــای وحشــتناک و پــر از خــون کــه یک 
میــز و دو چوکــی داشــت برخــوردم  ابتــدا بــا لحــن خــوش از مــن خواســت اگر 
ارتباطــم را بــا گــروپ هــای مخالــف بگویم، بدون مشــکلی همیــن حــاال از زندان 

رهــا می ســازد و در غیــر آن اشــاره بــه دیوارهــای خــون آلــود کــرده گفــت:

پاله وانایت پیش من تاب نیاورده تو چیستی!

بعــدا یــک لیســت 5۰ نفــری را پیشــم انداختــه گفــت: ایــن لیســت از مدیریــت 
لیســه ســلطان مــودود جاغــوری رســیده و نامــت در جمــع مخربین درج اســت  
دیــدم کــه نامــم در شــماره بیســت و ششــم بــه امضــاء چنــد معلم بطور شــاهد 
کــه از جملــه شــاهدین، ســه نفــر شــان هصنفــی هــای دوران لیســه بنــام هــای 
علــی محمــد که فعــال در افغانســتان، اســحق علــی در اطریــش و حلیــم در کانادا 
ــام  ــن لیســت ن ــود  دری ــد شــده ب ــا مهــر اداره مکتــب تائی ــم و ب هســتند، بودی
محصلیــن فاکولتــه هــای مختلف پوهنتــون که از آن لیســه قبــال فــارغ گردیده و 

حزبــی نبودنــد درج بــود 

بعــد از ظهــر همــان روز زجــر و شــکنجه بــا چوبــکاری آغــاز شــد و تــا نیــم 
شــب ادامــه داشــت  بعــداً یــک نفــر دیگــر را خواســت و گفــت: »نگــذاری کــه ایــن 
خایــن بنشــیند و یــا بخوابــد تــا آمدنــم فــردا صبــح بیــدار باشــد«  او نیــز ماننــد 
مســتنطق انســان ظالمــی بــود کــه حتــی اجــازه تکیــه کــردن بــه دیــوار را برایــم 
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نمــی داد و تــا صبــح مــرا ایســتاده نگهداشــت  

فــردا ســاعت 9 صبــح ابتــدا ســواالت بــه شــکل کتبــی یــا اســتعالم از مــن 
پرســیده شــد و بعــدا شــکنجه را آغــاز کــرد  طــوری کــه انگشــتان دســتانم را 
ــاالی چوکــی می نشســت  ــی کــه خــودش راحــت ب ــه چوکــی، در حال ــر پای زی
ــه  ــر ب ــه حاض ــی ک ــر وقت ــت ه ــی داد و می گف ــرار م ــت، ق ــتعالم می نوش و اس
اقــرار شــدی برایــم بگــو  همینطــور روز را بــه پایــان رســاندیم و دوبــاره بــه 
ســلولم بردنــد  روز بعــدی بــا شــوک هــای برقــی آغــاز شــد، طــوری کــه دو 
سرســیم بــرق را در انگشــتان پایــم می بســت و هنــدل ماشــین را بــی رحمانــه 
می چرخانــد  هــر انــدازه کــه ســرعت چرخــش هنــدل زیــاد می شــد بــه همــان 
انــدازه شــوک برقــی بیشــتر بــود و حتــی کــه بــه چوبــکاری و بی خوابــی خیلی 
احســاس راحتــی می کــردم  یــک مــاه بــه همیــن منــوال گذشــت تــا انــدازۀ کــه از 

شــدت درد تــوان راه رفتــن را نداشــتم 

روزی از کنــار قوماندانــی تولــی بــا دســتانم از دیــوار تکیــه کــرده آهســته 
می گذشــتم کــه چشــم قومانــدان تولــی بــه مــن افتــاد و صدایــم کــرده گفــت کــه 
بیــا دفتــر  داخــل رفتــم و در صندلــی نشســتم  دلــش خیلــی ســوخت و رواش 
همــراه نمــک تعــارف کــرد  در جریــان خــوردن پرســید کــه از کجــا هســتی؟ 
گفتــم از جاغــوری  گفــت »وطنــدارم هســتی، مــن از ولســوالی اندرغزنی هســتم  
بعــد ازیــن وقتــی کــه بــرای تحقیــق بــرد از نزدیــک کلکیــن یــک ســرفه کــرده به 
ســویم نــگاه کــو اگــر توانســتم کمــک ات کنــم«  بعدهــا هنــگام رفتــن بــه اطــاق 
ــت  ــتنطق صحب ــا مس ــد ب ــازم، میام ــردم وی را آگاه س ــش می ک ــق کوش تحقی
می کــرد تــا او را بــه گــپ بگیــرد و گاهــی مســتقیماً خواهــش می کــرد تــا کمتــر 

ــکنجه کند  ش

خالصــه شــکنجه بــدون وقفــه تــاب و توانــم را گرفته بــود و باالخــره تصمیم 
گرفتــم تــا خــود را در جمــع شــب رفتــه گان بگیــرم و از شــکنجه راحــت شــوم  
شــبها طبــق معمــول 25 الــی 3۰ نفــر را بــه جوخــه هــای اعــدام می بردند  شــبی 
کــه لیســت بدبختــان را می خواندنــد یــک نفــر کــم بــود، هــر چــه نامــش را صــدا 
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زدنــد کســی جــواب نــداد  باالخــره صــدا کــردم کــه منــم و بــا جمــع آنــان در 
ــی از  ــدان تول ــدان خــارج شــدیم قومان ــی کــه از دروازه زن حرکــت شــدم  وقت
روبــروی مــا آمــد و پرســید کجــا می بریــد ایــن هــا را؟ نفــر مســئول جــواب 
داد کــه پیشــک شــان برآمــده و ناگهــان طــرف مــن دیــد و گفــت: باقــر پشــک 
تــو هــم برآمده؟ نفــر مســئول گفــت: ایــن باقــر نیســت بلکــه نــام نفــر اصلــی را 
گرفــت  قومانــدان تولــی یــک ســیلی عســکری بــه رویــم زد کــه زمیــن و زمــان 
بــه نظــرم آتــش گرفــت و دوبــاره بــرد بــه ســلول انداخــت و نفــر اصلــی را پیــدا 
کــرد و رفتنــد  فردایــش بــه قوماندانــی خواســت و پرســید چرا دیشــب ایــن کار 
ــم:  ــد؟ گفت ــد ببرن ــی کــه در نیمــه شــب کجــا می خواهن را کــردی، مگــر می دان
بلــی می دانــم، ولــی آنقــدر شــکنجه آزارم می دهــد کــه خواســتم بــرای همیشــه 

راحــت شــوم 

خالصــه روزی در صحــن ریاســت تحقیــق بــا یکــی از همصنفــی هایــم بنــام 
ظریــف کــه از قندهــار و از خلقــی هــای بلنــد رتبــه طرفــدار حفیــظ اهلل امیــن بــود 
و درس را رهــا نمــوده وظایــف حزبــی را انجــام مــی داد، ســر خــوردم  با تعجب 
نــگاه کــرد و پرســید »باقــر تــو اینجــا چــه می کنــی؟« خندیــدم وگفتــم بــرای 
مهمانــی آورده انــد! لحظــه ای بــا وی درد دل کــردم و خواســتم تــا مســتنطقم 
را ببینــد تــا کمتــر شــکنجه کنــد  خندیــد و گفــت کوشــش می کنــم امــا حــاال بــه 

گیــرم افتیــدی کــی ماندنــی واالیــت هســتم 

بخــش زنانــه تحقیــق همجــوار بخــش مردانــه و یــک دیــوار فاصلــه داشــت 
و فریــاد نالــه و فغــان زنــان از صبــح تــا بــه شــب قلــب هــر ســنگدلی را پــاره 
میکــرد  امــا ایــن جنایتــکاران بــی وجــدان اصــال قلــب نداشــتند ولو بجایــش اگر 

ســنگ خــارا می بــود می کفیــد  

باالخــره در پانزدهــم ســرطان ســاعت یــازده قبــل از ظهــر از زندان صــدارت به 
وزارت داخلــه انتقالــم داده و در یــک دفتــر کــه دو نفــر بنــام هــای عالــم از جــالل 
آبــاد و عبــاس خروشــان از ولســوالی جاغــوری والیــت غزنــی در پشــت میــز 

نشســته بودنــد، بردنــد و اوراق و تعهــدات ذیــل را بــزور از مــن امضــاء گرفتنــد: 
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اگر راز اگسا را افشا کردی اعدام
اگر با کسی گفتی کجا بودم اعدام

اگر عضو حزب نشوی اعدام
اگر هفته چهار الی پنج نفر را راپور ندهی اعدام

اگر هر چهارشنبه به وزارت داخله تلیفونی تماس نگیری اعدام
اگر از ساحه پولی تخنیک بیرون برآمدی اعدام

اگر با کسی تماس گرفتی اعدام 

خالصــه همــه را امضــاء کــرده آمــدم لیلیــه  دلیلــی کــه از زنــدان اگســا رهــا 
شــدم ایــن بــود کــه عبدالرحمــن امیــن پســر حفیــظ اهلل امیــن همصنفــی ســال 
اول پولیخنیــک ام بــود و زمانــی کــه زندانــی شــدم یکــی از هــم اطاقــی هایــم نزد 
او، کــه درآن وقــت منشــی ســازمان جوانــان حــزب بــود، رفتــه بــود تــا مــرا از 

زنــدان رهــا کنــد 

هفتــه دوم روز چهارشــنبه بــه نمبــر تلیفونــی کــه عالــم برایــم داده بــود تــا 
بــا وی در تمــاس باشــم، تمــاس گرفتــم، پرســید چــه گــپ اســت؟ گفتــم خیــر و 

خیریــت! گفــت: هفتــه آینــده بــاز تمــاس بگیــر، گفتــم: درســت اســت 

هفتــه آینــده بعــد از ظهــر بــاز با همــان نمبرعالــم تمــاس گرفتم، گفــت چه گپ 
اســت گفتم خیــر و خیریت 

گفــت؛ بــر پــدرت لعنــت از تــو همیشــه خیــر و خیریــت اســت بــاز همرایــت 
! میبینم

گوشــی را گذاشــته پــا بــه فــرار نهــادم، رفتــم کوتــه ســنگی کــه یک بــس 3۰2 
ســاعت شــش بعــد از ظهــر بــه طــرف قندهــار در حرکت اســت؛ نشســتم و رفتم 
قندهــار  مــدت یــک هفتــه در خانــه یکی از دوســتانم بــودم  بعــداً رفتم بــه پروژه 
بنــد بــرق ولســوالی کجکــی والیــت هلمند تــا مصــروف کار شــوم و هــم مخفی 

باشــم و از مدیریــت اداری طالب کار شــدم 

ــزی  ــزدورکاری چی ــز م ــم ج ــدی؟ گفت ــه کار را بل ــید: چ ــر اداری پرس مدی
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نمی دانــم 

گفت: اگر سواد داری که یکنفر تایم کیپر ضرورت است 

گفتم: نه! سواد ندارم کامال بیسوادم  

بزیر لب چیزی گفت و پرسید: چند ساله هستی؟

گفتم: ۱8 )چون از ۱9 ساله به بعد را به عسکری مي بردند( 

گفت: برو بحیث کانکریت مین  

تــا روزی کــه حفیظ اهلل امین کشــته شــد در کجکــی مصروف کار بــودم و بعد 
از تحــول شــش جــدی بــا آن که زیــاد مطمئیــن نبــودم، مجبــوراً دوبــاره کابــل 
رفتــم و بــه دروســم ادامــه دادم  زمانــی کــه داخــل لیلیه می شــدم چوکیــدار لیلیه 
اول کــه بنــام کاکا اســلم بــود مــرا در بغــل گرفتــه نزد خود شــاند و گفــت روزی 
کــه بعــد از ختــم تلیفــون فرار کــردی مدیــر لیلیه همــراه بــا طاهر فراهی منشــی 
ســازمان بــا عجلــه آمدنــد، از مــن پرســیدند کــه باقــر در کــدام اطاق اســت گفتم 
در اطــاق 3۶ امــا فعــال اطــاق قفــل اســت چــون کلــی اطــاق در روی تختــه آویزان 
اســت امــا وقتــی متوجــه شــدم خــودت هنــوز نزدیــک دروازه شــرقی رســیده 
بــودی می ترســیدم کــه اگــر پشــت ســر خــود را ببیننــد تــرا خواهنــد دید لــذا آن 
هــا را مصــروف ســاختم تــا خــودت از دروازه بیــرون شــدی و دلــم آرام گرفت 

 فضــای پولیتخنیــک هنــوز ترســناک بــود ولــی امنیت نســبت بــه زمــان امین 
کمــی خوبتــر بــود امــا تهدیــد و تعقیــب ماننــد ســابق ادامــه داشــت  چندیــن بار 
توســط منشــی ســازمان زمــان پرچمــی هــا بنــام ربانــی کــه فعــال در جرمنــی 
اســت و معــاون اش بنــام ســید مجتبــی کــه فعــال اســتاد در فاکولتــه انجنیــری 
مــزار شــریف اســت، مــورد بــاز پرســی و زنــدان و لــت و کــوب بیرحمانــه قرار 

گرفتم  

ــد از  ــبی بع ــود  ش ــال ۱3۶۰ ب ــتان س ــر در زمس ــخ دیگ ــرات تل ــی از خاط یک
صــرف نــان بــا همصنفــی هایــم از طعــام خــوری بــر می گشــتم، آن هــا را بــه 

ZendanFinal.indd   117ZendanFinal.indd   117 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



118

نوشــیدن چــای دعــوت کــردم چــون رخصتــی زمســتانی بــود و بــرف هــم بــه 
ــطرنج  و  ــروف ش ــی مص ــر یک ــد و ه ــاق آمدن ــه اط ــا ب ــد آن ه ــدت می باری ش
کارت بــازی شــدند و مــن آمادگــی چــای را داشــتم، دیــدم کــه بیــرون اطاقــم 
کــه در منــزل قــرار داشــت افــراد مســلح ایســتاده انــد و در همیــن زمــان دروازه 
بــه شــدت بــاز شــد کــه ربانــی منشــی ســازمان بــا ســید مجتبــی داخــل اطــاق 
شــدند و همــه مــا را در عقــب جمنازیــوم در دفتــر ســازمان اولیه بردنــد و آنقدر 
لــت و کــوب کردنــد کــه از ســر و صــورت مــا خــون جــاری شــده بــود  بــر 
حســب تصــادف چــون همــان شــب موتــر در ســازمان اولیــه نبــود و ســاعت 
هــای نزدیــک پنــچ صبــح بــه انجنیــر فرید لعلــی منشــی ســازمان حزبــی ناحیه 
چهــارم کــه مقــرش در نزدیــک اکادمــی پولیــس در افشــار بــود تلیفــون کــرده 
خواســتار موتــر شــد تــا مــا را در زنــدان ششــدرک بفرســتند  فریــد لعلــی از 
ربانــی پرســید کــه کــدام اســناد تحریــری بدســت آمــده، گفــت نخیر  فریــد لعلی 
گفــت تــا کــه اســناد بدســت نیــاورده ایــد آنهــا را آزاد کنیــد  بــه همیــن قســم 
چندیــن بــار مــورد آزار و اذیــت شــان قــرار گرفتــم وحتــی کــه بعــد از فراغت به 
دســتور ســازمان اولیــه از تعجیــل دو ســاله هــم محــروم شــدم و برایــم وظیفه 
داده نشــد  امــا بــار دوم قــرار فیصلــه شــورای وزیــران و امــر صدراعظــم کــه 
تعجیــل عســکری بــرای همــه فارغــان انجنیــران بخــش ســاختمانی بــدون در 
نظرداشــت عضویــت حزبــی و غیــر حزبــی بــود، در بامیــان بحیــث انجنیــر آب 
ــی  ــم در روز اول کاری منش ــان رفت ــه بامی ــی ک ــدم  زمان ــامل کار ش و برق ش
کمیتــه والیتــی بنــام صافــی ســمیعی تلیفــون کــرد کــه بیــا در کمیتــه والیتــی  
وقتــی رفتــم بــدون کــدام مقدمــه ای اخطــار داد کــه اگــر بــا کســی در تمــاس 
شــوی تــرا بــه امنیــت خــاد می ســپارم چــون دوســیه ات کــه بــرای مــا رســیده 
آدم خطرناکــی هســتی  خالصــه یــک ســال و نیــم را به مشــکالت ســپری کردم 
تــا روزی از دوســتانم کــه مامــور در خــاد بامیــان بــود برایــم گفــت کــه لیســت 
تقریبــا شــصت نفــر از مخربیــن ایــن والیــت به شــمول خــودت برای ما رســیده 
و منتظــر آمــدن والــی از کابــل هســتیم و خــودت قبــل از آمــدن وی بایــد فــرار 
کنــی و در غیــر آن زندانــی می شــوی  مــن هــم زمینــه را مســاعد دیــده بــه کمک 
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همیــن دوســتم خــودم را بــه میــدان هوایــی رســانده در هلیکوپتــری کــه عــازم 
کابــل بــود نشســته بــه کابــل و بعــدا بــه پاکســتان گریختــم  بعــد از یــک مــاه 
شــنیدم کــه 58 نفــر افــراد غیــر حزبــی بــه شــمول مســتوفی، ســارنوال، رئیــس 
زراعــت، مدیــر وترنــری و چندیــن داکتــر، انجنیــر، ماموریــن و معلمیــن والیــت 
بامیــان را دســتگیر و بــه کابــل فرســتاده انــد کــه هــر کــدام شــان از پنــج تــا ده 

ســال را در زنــدان پلچرخــی ســپری نمودنــد 

ایــن بــود شــمه یــی از جنایــات خلقــی هــا-   پرچمــی هایــی کــه دیــروز صــد 
هــا اســتاد دانشــگاه را صــرف بــه جــرم ایــن کــه در غرب تحصیــل کــرده بودند 
بنــام »نوکــر امپریالیــزم« تیــر بــاران نمودنــد و امــروز خــود در دامن غــرب پناه 
آورده انــد و باکمــال پــر روئــی و وقاحــت ایــن جــا و آنجــا جلســه می کننــد و 
ســالروز تأســیس حزبــی را کــه غیــر از مصیبــت و ســیاه روزی چیــزی دیگری 
بــه ارمغــان نیــاورده اســت جشــن می گیرنــد  کمتــر انســان باوجدانــی را بیــن 
آن هــا می تــوان یافــت کــه از اعمــال ننگیــن خــود احســاس ندامــت و پشــیمانی 
کنــد و یــا ال اقــل از آن همــه جنایتــی کــه کــرده انــد بــه پیشــگاه مــردم معــذرت 

بخواهند 

بــه بــاور مــن تا زمانــی که شــکنجه گــران و جــالدان دوران حاکمیــت چهارده 
ســاله حــزب دموکراتیــک خلــق و مجرمیــن جنگــی در یــک دادگاه عادالنــه و بی 
طــرف کشــیده نشــوند و بــه آن همــه ظلــم و تعــدی ای کــه در حــق مــردم روا 
داشــته انــد پاســخگو نشــوند، صلــح و ثبــات کشــور همیشــه شــکننده خواهــد 
بــود  مــردم افغانســتان هرگــز شــکنجه هــزاران هــزار پــدر، فرزنــد، خواهــر و 
بــرادر خــود را در شــکنجه گاه هــای دولــت خلقــی-   پرچمــی از یــاد نخواهنــد 
بــرد  گذشــت و مــدارا امــری اســت و بیــان حقیقــت، پاســخگوئی در قبــال قانون 
و عفــو امــری دیگــر  امــا هیــچ کــس حــق نــدارد کــه قاتلیــن مــردم را عفــو کنــد 
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دوکتور محمد عثمان هاشمی

اعدام یک نو بالغ

در یکـی از سـلول هـا پسـرنوبالغی، از اهالـی سـمت شـمال بـه علـت نامعلومـی 
یـا بهتـر گفتـه شـود ماننـد هـزاران نفـر دیگـر، بـدون علـت زندانـی شـده بـود   
ایـن نـو بالـغ کـه خداونـد در طفولیـت از نعمـت داشـتن پـدر محرومـش سـاخته 
بـود، از عایـد نـوک سـوزن مـادرش پـرورش یافتـه بـود  مـادری کـه بـا درآمـد 
ناچیـــز از دســـت دوزی هایـــش، حداقـل شـــرایط را مهیـا میسـاخت تـا یگانـه 
پسـرش بتوانـد بـه تعلیـم و تحصیـل بپـردازد  اینـک بعــد از ســالها خــون دل 
خــوردن و نــور نظــر باختــن، مــادر خــود را بــه چشــیدن ثمــر زحمــات 
چندیــــن ســاله اش نزدیــک میدیــد  خــوش بــــود و بــه آینــدهء نزدیــک و 
بهتــری امیــدوار  روزهــا در تخیــالت فرحــت بخشــی فــرو میرفــت و خــود 
را مــادر خوشــبختی تصـور میکـرد  او بـا یگانـه فرزنـدش پالنهـای زندگـی 
آینـده شـان را طـرح میکـرد  بـه وجـود فرزنـدی کـه در تعلیمـش کوشـا بـود و 
از اخـالق حمیـده برخـوردار، شـاد بـود و در قریـه اش و در میـان همسـایه هـا بـا 
افتخـار میزیسـت  سـاعتها را در تخیـل اینکـه عنقریـب پسـرش تعلیـم و تحصیـل 

را بـه پایـان رسـانیده شـامل مأموریـت میگـردد،  بـه پایـان میرسـانید  
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او بعـد از سـالها زحمـت، منـت کشـی و محنـت کشـی، خـواب راحـت میدیـد 
و آرزو داشـت بــرای فرزنــدش عروســی بــه خانــه بیــاورد  بــا نواســه اش 
مشــغول گــردد و ســوزنش را بـرای همیشـه در تـاق بلنـد بگـذارد  ولـی در 
ظـرف یـک روز همهء پالنهایـش بـه هـم خـورد، همهء آرزوهایـش بـر بـاد رفـت 
و همهء امیدهایـش بـه ناامیـدی مبـدل گشـت  نـه تنهـا امیـدواری زندگـی مـادی 
بهتـر را از دسـت داده بـود، بلکـه غـم از دادن پسـر سـالمت جسـمی و عقلـی اش 
را نیـز بـه مخاطـره انداختـه بـود  مـادری کـه هنـوز نمیدانسـت بـه چـه گناهـی 
یگانـه فرزنـدش را از نـزدش ربـوده انـد  او هنـوز نمیدانسـت کـه نـزد مشـتی 
از فروختــه شــدگان گنــاه بزرگتــر از وطــن دوســتی و سرکشــی از بیگانــه 
پرســتی وجــود نـدارد  هـر کسـی کـه در صـف شـان نیسـت و یـا از پیوسـتن 
بـه صـف شـان سـر بـاز زنــد، دشــمن پنداشــته شــده و محکــوم بــه جزایــی 
میباشــد  او هنــوز بــه دروغ پراگنــی  هـای دسـتگاه بـاور داشـت و بـا بـه قـدرت 
رسـیدن آنهـا خوشـبختی را هنـوز بـه خـود یـک قـدم نزدیکتـر میدیـد  پسـری 
کـه جدیـداً پشـت لـب سـیاه کـرده و از زندگـی هنـوز چیــزی ندیــده اســت، بــه 
یکبارگــی خــود را در زنــدان پــل چرخــی و مواجــه بــه رفتــار وحشـیانهء  
یـک گـروه وطنفـروش و بـی رحـم میابـد  او انسـان صـاف و بـی آالیشـی اسـت 
و بــه بیگناهــی خــود ایمــان دارد، تشویشــی بــه خــود راه نــداده در زنــدان 
خلقــی هــا و پرچمـی هـا خـواب آزادی میبینـد و امـروز را بـه امیـد رهایـی فـردا 

بـه سـر میرسـاند  

پسـر بـا ادبـی اسـت و بـه زودی محبـت هـم سـلوالن خـود را بـه خـود جلـب 
مینمایـد  روزهـا پـی هـم میگـذرد و هـم سـلوالنش بـا ایـن پسـر نـو بالـغ، بـا درک 
این کـــه ایـن نوجـوان پــــدرش را در طفولیــت از دســت داده اســت، محبــت 
معــادل بــه محبــت پــدری ارزانــی میدارنـد  او هـم نسـبت اینکـه بـرای اولیـن 
بـار از محبـت معـادل محبـت پـدری برخـوردار میگـردد، بـه هـم سـلوالنش انـس 
میگیـرد  بـا بـی آالیشـی بـا آنهـا صحبـت میکنـد  از قریـه اش سـخن میگویـد، 
از مکتـب و معلمـش سـخن میگویـد، از مـادرش و از پـالن هایـی کـه مشـترکا 
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بـرای آینـدهء خـود طـرح نمـوده انـد سـخن میگویـد  او بـه هـم سـلوالنش از بـی 
گناهـی اش اطمینـان داده و زندانـی شـدنش را اشـتباه میپنـدارد و روزهـا را بـه 

امیـد آزادی بـه سـر میرسـاند 

 امـا شـبی مشـتی از جـالدان بـا لیسـت سـیاه شـان بـه زنـدان میرسـند  چهـره 
هـای منحوس شـان در سـلولی کـه ایـن نوبالـغ رهایـش دارد ظاهـر میگـردد  بـه 
او هدایـت جمـع آوری کاالهایـش را میدهنـد  او از یـک طـرف بـا امیـدواری شـدید 
بـــه رهایـــی و از طـــرف دیگـر با واهمـه از وحشـت خلقیهـا - پرچمـی هـا، کـه 
داسـتان هـایی در آن بـاره از زبـان هـم سـلوالن خــود شــنیده اســت، بــه جمــع 
آوری لباســهایش میپــردازد  دســتارش را بــه ســر میبنــدد، ولـی مثـل اینکـه 
دسـتهایش از کار افتـاده باشـد بـه بسـتن دسـتار طوریکـه بایـد و شـاید موفــق 
نمیشــود  پنــدک لبــاس را برداشــته و بــراه مــی افتــد ولــی هنــوز قدمــی 
بــه پیــش نرفتـه اسـت کـه دسـتار حلقـه حلقـه بـه گردنـش مـی افتـد  بسـتنی 
لباســـش را میگـــذارد  از چشـمهایش از نگاهـش خـوف و هـــراس هویداسـت  
بـه هـم سـلوالنش، کـه همـه بـا  نـگاه هـای ترحـم آمیـز بـوی مینگرنـد لبخنـد 
زده، گویـا از آنهـا نسـبت بـی مهارتـی اش در بسـتن دسـتار معـذرت میخواهـد 
و دوبـاره بـه بسـتن دسـتارش میپـردازد  بسـتنی لباسـش را بـر میـدارد ولـی 
هنـوز حرکـت نکـرده اسـت کـه دسـتار بـاز هـم حلقـه حلقـه بـه دور گردنــش 
مــی افتــد  اینبــار دیگــر اعتنایــی نمیکنــد  حلقــه هــای دســتار را بــا دســت 
بــه طـرف پاییـن مـی کشـاند تـا دهنـش را آزاد سـازد  دهنـی کـه از تـرس و 
وحشـت خشـک شـده و قـدرت ادای سـخن را نـدارد  بـه هـم سـلوالنش مینگـرد  

چشـمهایش را بـه طـرف آســمان بلنــد میکنــد و دســتی بــه رو میکشــد 

 او بــــا ایــــن حرکــــت دعــای هــم ســلوالنش را تمنـا میکنـــد  او جـز یـک 
مـــادر کـــس دیگـر نـدارد  ولـی مـــادرش از او فرسـخ هـــا دور اســت  پــدری 
نــدارد ولــی در طــول اقامتــش در زنــدان هــم ســلوالنش محبتــی معــادل 
محبـت پـدری برایـش ارزانـی داشـته انـد  او از هـر کـدام آنهـا آرزوی دعایـی 
دارد  در هـر قـدم یـک بـار بـه عقـب مینگـرد و چشـمها را بـه طـرف آسـمان بلنـد 
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میسـازد  امشــب نوجوانــی عــزم ســفر دارد  ســفر جبــری، طوالنــی و بــدون 
بازگشــت  او امشــب مـادرش را تـرک میگویـد و بـه آغـوش پـدر میشـتابد  او از 
دنیایـی کـه مـادرش در آن قـرار دارد و مشـتی وحشـی و وطـن فـروش چهـرهء 
منحـوس و نادیدنـی بـه آن بخشـیده انـد، بـه دنیـای آرامـش کـه پـدرش در آن 
قـرار دارد سـفر میکنـد  او میـرود و بـا گذشـتن از دروازهء  سـلول بـه دهلیـز، 
گویـا مسـافهء ایـن جهـان تـا آن جهـان را پیمـوده و بـه جهـان دیگـر پـا مینهـد  او 
نمیدانـد بـه کجایـش میبرنـد و چـه سرنوشـتی در انتظـارش اسـت  غافـل از اینکه 
یـک گـروه خونخوارعنقریـب زندگـی اش راگرفتـه و با همـهء آرزوهـا و امیدهـای 
معصومانه اش رهسـپار جهـان دیگـرش خواهنـد سـاخت، در پهلـوی جالدانـش 

بـه راه مـی افتـد 

 او میـرود، از خـود مقاومتـی نشـان نمیدهـد  داد و فریـاد بـه راه نمـی انـدازد  
تضـرع نمیکنـد  بـا قـدم هـای آرام بـا جـالدان قـدم بـر میـدارد و سـوی قربانـگاه 
روان میشـــود  اینکـــه بـــه چـه وحشـتی بـه زندگـــی اش پایـان بخشـیده شـده 
باشـند، خـودش دانـد و خـدا دانـد، و جــالدان خلقــی پرچمــی  امشــب مــادری 
یگانــــه فرزنــــدش را از دســــت میدهــد  جــای تخیـــالت فرحـت بخشـش را 
تخیـالت تـرس آور میگیـرد و بـه جـای رویاهـای شـیرین، خوابهـای پریشـان 
و هولناکـی دامنگیـرش میشـود  امشـب او یگانـه فرزنـدش را از دسـت میدهــد  
آرزوهایــش، امیدهایــش همــه بــه یکبارگــی زیــر خــاک میشــوند  بــه رنــج 
بــی شـوهری اش داغ بـی پسـری عـالوه میگـردد  امشـب جهـان بـی کسـی اش 
بـــی کـــس تـر و خالیتـر و خانـهء خاموشـش خامـوش تـر میشـــود  اشـک ا ز 
چشـمانش سـرازیر میشـود ولـی او نمیدانـد کـه ایـن اشـکها پسـر نـو بالغـش را 

در سـفر ابـدی اش همراهـی میکنـد  

هنگامـی کـه روابـط شـاگرد و اسـتاد بـه تیرگـی گراییـد، و خلقـی هـای شـاگرد 
بـه جـان خلقـی هـای اسـتاد افتادنـد، یـکی از خلقـی هـای اسـتاد دربـالک اول 
زندانـی گردیـد  او کـه از دیگـر خلقیـان کمتـر غبـی نبـود، هنـوز درک نکـرده بـود 
کـه نـه تنهـا خلقیهـای مربـوط بـه اسـتاد بلکـه همـهء خلقیهـا و پرچمـی هـا در 
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شـاهراه نابـودی وتباهـی قرارگرفتـه انـد  بـا غـرور در صحـن زنـدان گشـت و 
گـذار میکـرد و بـه همـه محبوسـین، مخصوصـا بـه ســلیمان الیــق، نظــام الدیــن 
تهذیــب، خلیــل قومانــدان فخــر فروشــی میکــرد  آدم چهــار شــانه ای بــود 
و بــه افتخــار از کشــتار هــا و جنایاتــش، مثــل خلیــل قومانــدان بــه هــم 
کیشــانش داســتان میگفــت کــه بــه گــوش دیگــران هــم میرســید  روزی 
فــرا رســید کــه جــالدان هــم کیــش خــودش بــه ســراغش رســیدند تــا او 
را نیــز بــه همــان جایــی کــه هـزاران بیگنـاه دیگـر را رهسـپار سـاخته بودنـد، 
سـوق دهنـد  آنوقـت محبوسـین شـاهد زارنالگــی هــا، مقاومــت ها، ادعــای 
بــی گناهــی، تضــرع، بــه در و دیــوار چنــگ انداختــن هـای ایـن بـی ایمـان 
فاقـد غـرور و شـجاعت بودنـد  ولـی دیگـر وقـت از وقـت گذشـته بــود  او جنــون 
وحشــت را کــه خــود هــم از آن برخــوردار بــود در چشــم هــم کیشــانش 
میدیـد  وحشـتی کـه تـا آن روز بـه آن مواجـه نشـده بـود وحشـتی کـه حتـی در 

چشـم حیـوان وحشـی هـم ندیـده بـود  

زنــدان پــل چرخــی در پهلــوی هــزاران صحنــهء وحشــت و دهشــت شــاهد 
دو صحنــه ای بــود کــه در یکــی نوبالغــی بــا قــدم هــای اســتوار، بــدون 
مقاومــت، بــدون شــیون و فغـان و بـدون تضـرع در پهلـوی جالدانـش قـدم بـر 
میداشـت و سرنوشـتش را بـا جبیـن گشـاده اسـتقبال مینمـود، و در دیگـری ایـن 
چهـار شـانهء بـی ایمـان کـه پیـش چشـم همـه و مخصوصــا در مقابــل چشــم 
هــم کیشــان فروختــه شــده اش بــه داد و فریــاد و تضــرع پرداختــه بــود  
آری آن یکــی راهــرو راه حــق بــود و بــه شــهادت میرســید، و ایــن دیگــر  
گمـراه و پاسـدار راه باطـل و عنقریـب مـردار میشـد  آن یکـی را درخشـش جهـان 
شـهادت بـه خـود میکشـانید، اسـتقامت و شـکیبایی میبخشـید، و ایـن دیگـر را 
شـعله هـای دوزخ بـه وحشـت مـی انداخـت و از همـت و شـجاعتش میکاسـت  
آن یکـی میرفـت و بـا دعـای رحمــت همراهــی میشــد، و ایــن دیگــر پشــتارهء 

لعنــت همیشــگی مردمــش را بــه دنبــال داشـت 

*»فرار از کام مرگ«، روانشاد دکتور محمد عثمان هاشمی.
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ودود جوشان

نگاهی به »سیستم شکنجه« 

در رژیم های خلق و پرچم

زنــدان، بویــژه زنــدان سیاســی، بدون »شــکنجه« و »شــکنجه گــر« قابل تصور 
نیســت  بــا شــکنجه و شــکنجه گــر اســت کــه زنــدان مفهــوم پیــدا می کنــد  چون 
زندانــی سیاســی در درون زنــدان در رابطــه مســتقیم بــا زندانبــان و شــکنجه 
گــر قــرار دارد، اکثــرآ روایــت هــا و خاطــره هــای زندانیــان از جریــان شــکنجه و 
زنــدان بــر محــور »شــکنجه گــر« می چرخنــد  طراحــان و ســازندگان »سیســتم 
شــکنجه« در ایــن روایــت هــا اکثــرآ غایــب انــد  الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــیم، و ایــن نکتــه خیلــی مهم اســت، کــه »شــکنجه گــری« در واقع یک 
سیســتم اســت و شــکنجه گــر مهــره ی اســت کــه در ایــن سیســتم کار خــودش 
را انجــام می دهــد  شــکنجه گرهایــی انــد کــه خــود بطــور مســتقیم کســی را 
شــکنجه نمی کننــد بلکــه طــراح و ســازنده »سیســتم« شــکنجه انــد   تــره کــی، 
امیــن، کارمــل و ســایر رهبــران حــزب دموکراتیک خلق، از دســتگیر پنجشــیری 
گرفتــه تــا ســلطانعلی کشــتمند، شــاید هیــچ کــدام بصــورت مســتقیم کســی را 
شــکنجه نکــرده باشــند امــا بــدون شــک ایــن ها ســازندگان »سیســتم« شــکنجه 
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بــوده انــد  در»سیســتم شــکنجه«، شــکنجه گــران حرفــوی بــه گونــه ای آموزش 
داده می شــوند کــه بتواننــد بــا بکاربــردن سیســتماتیک شــکنجه اهداف نظــام را 
بــرآورده ســازند  شــکنجه گرانــی آمــوزش دیــده، قربانیان خــود را بــه گونه ای 
شــکنجه می کننــد کــه نظــام از آن هــا می خواهــد  در سیســتم شــکنجه رژیــم 
تــره کــی ایــن مهــم نبــود کــه زندانــی در زیر شــکنجه چــه می کشــید،می ُمــرد و 
یــا زنــده می مانــد  شــکنجه گــر در ایــن سیســتم نقــش انتقــام جــو را داشــت که 
می خواســت از مخالــف خــود انتقــام بگیــرد، انتقــام تــا ســرحد نابــودی فزیکــی  
انتقــام جویــی، تــا ســرحد نابــودی فزیکــی، از مخالفین سیاســی، خواســت رژیم 
تــره کــی بــود  اســداهلل ســروری و ســیدعبداهلل و دیگــران شــکنجه گرانــی بودند 
کــه ایــن خواســت را بــرآورده می ســاختند  درایــن نظــام مــرزی بین شــکنجه و 
کشــتن وجــود نداشــت  شــکنجه گــران ایــن نظــام جانیانــی بودنــد کــه قربانیان 

خــود را تــا ســرحد مــرگ شــکنجه می دادنــد 

در دوران رژیــم کارمــل امــا شــرایط دگرگون شــد  در سیســتم شــکنجه رژیم 
کارمــل، کــه مســتقیم توســط روس هــا مدیریت می شــد، شــکنجه کــردن زندانی 
حــد و مــرز داشــت  ایــن مهــم بــود که متهــم بایــد زنــده بماند تــا رازهــای درون 
او کشــف شــوند  در ایــن رژیــم شــکنجه سیســتماتیک و نظام مند بود  شــکنجه 
نبایــد از مــرز »تحمــل« زندانــی فراتــر می رفــت و قربانــی نبایــد در جریــان آن 
جــان مــی داد  زیــرا هــدف اصلــی شــکنجه، دســت یافتن بــه رازهــای متهــم بود  
او بحیــث یکــی از حلقــه هــای »زنجیری« پنداشــته می شــد که اگــر از دســت داده 
می شــد امــکان دســت یافتــن بــه آن »زنجیــر« از بیــن می رفــت  چــرا غذایــی کــه 
در جریــان بازجویــی در صــدارت و ریاســت تحقیق بــرای زندانیان داده می شــد 
یکــی از بهتریــن نــوع غــذا بــود، امــا وقتــی بازجویــی پایــان مییافــت و زندانی به 
زنــدان پلچرخــی انتقــال داده می شــد جــای آن را مقــدار ناچیــزی از شــلغم و 
کچالــوی بــی مــزه در میــان ســطل پــر از آب می گرفــت! خــوراک و غــذای خوب 
در جریــان بازجویــی بــه ایــن هــدف داده می شــد تــا نیــروی جســمی زندانــی 
در جریــان بازجویــی و شــکنجه آنقــدر بــه تحلیل نــرود کــه زندانی از پــا بیافتد  
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تــن متهــم بایــد تــوان شــکنجه دوامــدار را می داشــت، امــا روح و روان او بایــد 
می شکســت  زندانــی بایــد بصــورت دوامــدار در میــان تــرس و امیــد قــرار داده 

می شــد تــا ســرانجام بــه زانــو در می آمــد و وادار بــه »همــکاری« می شــد 

اگــر نــگاه دقیــق بــه »سیســتم شــکنجه« رژیــم تــره کــی و کارمــل بیاندازیــم، 
سیســتم شــکنجه رژیــم کارمــل خطرناکتــر و تبــاه کننــده تــر از رژیــم تــره کی 
و امیــن بــود  زیــرا در اثــر شــکنجه هــای سیســتماتیک رژیــم کارمــل بــود کــه 
مقاومــت و روحیــه شــماری از بهتریــن چهــره هــای چــپ انقالبــی نیــز درهــم 
شکســته شــد تــا جایــی کــه وادار بــه »همــکاری« بــا دشــمن شــدند  در دوران 
تــره کــی-   امیــن کمترشــاهد ایــن گونــه شکســتن هــا و بــه زانــو درآمــدن هــا 
بودیــم  زیــرا بــه دلیــل کــم تجربــه گــی و خــام بــودن »سیســتم اگســا و کام« و 
خواســت انتقــام جویانــه ی رژیــم، شــکنجه گــران تنهــا در نقــش انتقــام جــو بــه 
جــان قربانــی می چســپیدند و عطــش انتقــام جویــی خــود را فــرو می نشــاندند  
کمتــر در فکــر دســت یافتــن بــه راز هــای درون قربانــی خــود بودنــد  شــکنجه 
در آن زمــان هنوز در ســطح شــکنجه سیســتماتیک نبود  هرشــکنجه گــر آنقدر 
خودســر و مغــرور بــود کــه در سلســله مراتــب قــدرت در برابــر مقــام باالتــر 
از خــود هیــچ گونــه حــس مســئولیت نداشــت  بــه بهانــه »عناصــر ضدانقــالب«، 
هریکــی از آن هــا »حــق کشــتن« قربانــی خــود را داشــت  امــا در دوران رژیــم 
کارمــل مســئولیت شــکنجه گــران، در سلســله مراتــب قــدرت، تقریبــآ یــک امــر 
الزامــی بــود  هــر کــس نمی توانســت آشــکارا و خــود ســرانه کســی را بــه قتــل 
برســاند  اهــداف شــکنجه فراتــر از انتقــام هــای شــخصی بــود  در رژیــم تــره 
کــی، زندانــی در تــرس و وحشــت مطلــق بســر می بــرد  امیــدی بــه زنــده مانــدن 
نداشــت و هرلحظــه انتظــار مــرگ را می کشــید  امــا در رژیــم کارمل زندانــی »در 
میــان تــرس و امیــد« نــگاه داشــته می شــد  بنابــرآن، »سیســتم شــکنجه گــری« 
رژیــم کارمــل را می تــوان یکــی از پیــش رفتــه تریــن، نظــام منــد تریــن، محیالنه 
تریــن و غیــر انســانی تریــن »سیســتم شــکنجه گــری« در تاریــخ افغانســتان 
شــمرد  تاثیــر شــکنجه هــای روانــی و فزیکــی ایــن رژیــم آنقــدر سیســتماتیک، 
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ویرانگــر و تبــاه کننــده بــود کــه کســانی کــه حتــا از آن جــان بســالمت بــرده اند 
و هنــوز ظاهــرآ زنــده هســتند، روحــآ زخــم خــورده، تکیــده و نیمــه جــان انــد 

رژیــم تــره کــی »غــول« مغــروری بــود کــه حــزب و هــواداران آن را در یــک 
ســو و اکثریــت مــردم را در ســوی دیگــر قــرار مــی داد  از دیــد این رژیــم مغرور 
ــد   ــته می ش ــمن پنداش ــود دش ــم نب ــوادار رژی ــا ه ــی ی ــس خلق ــتبد هرک و مس
تصادفــی نبــود کــه »بــی طــرف هــا را بــی شــرف« می خوانــد  تــره کی آشــکارا 
می گفــت: »هــر کــس برعلیــه مــا در تاریکی دسیســه می چینــد در تاریکــی از بین 
مــی رود«  بــا ایــن حــال، بــرای ایــن رژیــم هــدف، نابــودی فزیکــی مخالفیــن بود  
زنــدان در واقــع محــل جمــع آوری آن هــا بــود تــا از آن جــا در تاریکــی از بیــن 
بــرده شــوند  اکثــرآ بازجویــی در کار نبــود  جــرم همــه یکســان و متهمیــن همه 
»ضــد انقالب« پنداشــته می شــدند  بنابرآن شــرایط و جــای نگهــداری و مجازات 
آن هــا نیزیکســان بــود  تمــام زندانیــان در شــرایط یکســان بســر می بردنــد و 
انتظــار مــرگ را می کشــیدند  سلســله مراتــب سیســتماتیک وجــود نداشــت  هر 
ــام »ضدانقــالب« بصــورت  ــف را بن ــا ســازمانی می توانســت مخال ــی و ی حزب

فزیکــی از بیــن ببرد 

امــا در رژیــم کارمــل شــرایط پیچیــده و بکلــی دگرگــون شــده بــود  در ایــن 
رژیــم از یــک طــرف روس هــا بصــورت مســتقیم دررأس امــور قــرار داشــتند 
و تجــارب خــود را در اختیــار رژیــم قــرار می دادنــد، از جانــب دیگــر از ضعــف 
هــا و بیــکاره گــی هــای رژیــم تــره کــی و امیــن درس هــای زیــاد گرفتــه بــود  
بنابــرآن برخــورد رژیــم کارمــل بــا مخالفیــن محیالنــه تــر و فریبکارانه تــر بود  
در درون زنــدان هــم »سیســتم« را بــه گونــه ای ایجــاد کــرده بــود که با سیســتم 
زنــدان تــره کــی و امیــن فــرق کامــل داشــت  برعکــس دوران تــره کــی-   امیــن 
کــه شــرایط و جــای نگهــداری زندانیان یکســان بــود، در دوران کارمــل زندانیان 
بــر اســاس شــدت »جــرم« و زمــان قیــد شــان بــه اتــاق هــای جداگانــه تقســیم 
شــده بودنــد  آن هایــی را کــه زمــان قیــد شــان پنج ســال یــا کمتــر از آن بــود از 
زندانیانــی کــه باالتــر ازپنــج ســال به زنــدان محکوم شــده بودنــد جدا نگهــداری 
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می شــدند  زمانــی کــه شــمار زندانیــان که بــه باالتــر از ده ســال زنــدان  محکوم 
شــده بودنــد زیــاد شــد، آن هــا را نیــز از جمــع دیگــران جــدا و بــه اتــاق هــای 
جداگانــه انتقــال دادنــد  بنابــرآن زندانیــان نظربــه زمــان قیــد شــان به ســه گروه 

تقســیم می شــدند
۱-   گروهی که مدت قید شان یک تا پنج سال بود،
2-   گروهی که به شش تا ده سال محکوم بودند،

3-   و گروهی که از یازده تا بیست سال محکوم بودند 

پســان هــا خــورد ســاالن، »کارگران دســتگاه صنعتــی« و شــماری از زندانیان 
کــه بــه نحــوی بــا »نظــام« در رابطــه قرار داشــتند، نیــز از ســایر زندانیــان جدا و 
بــه اتــاق هــای جداگانــه انتقــال داده شــدند  بــه مــرور زمان »قشــری« از »باشــی 
هــا«، »کارگــران دســتگاه صنعتــی«، »توبــه کاران« و »رابطــه داران« در زنــدان 
تشــکیل گردیــد  این »قشــر« هرچند ماننــد دیگــران زندانی بودنــد، اما از شــرایط  
بهتــری برخــوردار بودنــد  هــدف از گــروه بنــدی زندانیــان و نگهــداری آن هــا 
در اتــاق هــای جداگانــه ایــن بــود کــه رژیــم می خواســت برنامــه »اصالحــی« 
خــود را بــر زندانیــان تطبیــق کنــد  زیــرا چنانچــه گفتــه شــد، دیگــر هــدف تنهــا 
محرومیــت محــض زندانیــان از آزادی و یــا نابــودی فزیکــی آن هــا نبــود  بلکــه 
»مفیــد ســازی«، اصــالح، تجدیــد تربیــت، رام ســاختن و مطیــع ســازی آن ها نیز 
در برنامــه کار رژیــم قــرار داشــت  رژیــم از میــان خــود زندانیــان شــبکه ی از 
نظــارت و کنتــرول دایمــی ایجــاد کــرده بــود  جاسوســان و خبرچینــان آشــکار 
و پنهــان را در میــان قربانیــان بوجــود آورده بــود کــه وظیفــۀ نظــارت و کنترول 
زندانیــان ســرکش و تســلیم ناپذیــر را به عهده داشــتند  این خبرچینــان همراه با 
باشــی هایــی کــه از درون زندانیــان برگزیــده شــده بودنــد، »آنتــن هایــی« بودند 
کــه بــه صــورت دوامــدار وضعیــت درون اتــاق هــای زنــدان را بــه اداره زنــدان 
ــر چــپ  ــژه در براب ــه وِی ــم کارمــل ب ــد  سیســتم شــکنجه رژی ــاب می دادن بازت
انقالبــی بــه شــدت کیــن توزانــه، خشــن و غیــر انســانی بود  چــپ انقالبــی همان 
گونــه کــه در بیــرون از زنــدان در بیــن دو ســنگ آســیاب، دولــت و گــروه هــای 
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اســالمی، قــرار داشــت در درون زنــدان نیــز زیــر فشــار دوگانــه ی دوامــدار این 
دو »غــول وحشــی« قــرار داشــت  دولــت و گــروه هــای اســالمی هــردو آن را 

زیــر فشــار شــدید قــرار داده بودنــد  

رژیــم کارمــل، دســت کــم از ســال ۱358 تــا ۱3۶3، می پنداشــت کــه ســازمان 
هــا و گــروه هــای چــپ )»ســاما«، »رهایــی«، »اخگــر«، »پیــکار«، »فرقــه عیــاران و 
جوانمــردان«، »دســته پیشــرو« و غیــره( »موتــور« اصلــی مخالفــت با ایــن رژیم 
اســت و گمــان می کــرد کــه گــروه هــای چــپ نســبت بــه گــروه هــای راســت 
مذهبــی، نقــش ســازمان یافتــه تــری را در راه انــدازی و ســازماندهی مخالفت ها 
بــا دولــت دارنــد  بنابــرآن، بــا تمــام قــوت تــالش کــرد ایــن »موتــور« را خاموش 
ســازد و از کار بیانــدازد  درکنــار دام هــای گوناگونــی کــه »خــاد« بــرای اعضای 
جنبــش چــپ گســترده بود، شــکنجه سیســتماتیک وســیله ی خشــونتباری بود 
تــا زندانیــان را وادار بــه تســلیمی و همــکاری کنند  با شــکنجه سیســتماتیک بود 
ــی  ــت هــای زیرزمین ــاره فعالی ــری را در ب کــه »خــاد« توانســت اطالعــات موث
ــن گــروه هــا را  ــه دســت آورد و هســته هــای رهبــری ای گــروه هــای چــپ ب
مــورد ضربــه مرگبــار قــرار دهد  شــکنجه ســازمان یافتــه و سیســتماتیک یکی 
از موثرتریــن شــیوه هایــی بــود کــه دســتگاه »خــاد« را قــادر ســاخت بــا زیــر 
فشــار قــرار دادن زندانیــان چــپ روابــط بیرونــی آن هــا را شناســایی و بشــدت 
ضربــه بزنــد  بــه ایــن ترتیــب، »خــاد« زندانیــان چــپ را تــا زمانــی زیر شــکنجه 
قــرار مــی داد تــا بیشــترین رازهــای ســازمانی شــان را از آن هــا بگیرنــد و بــه 
هســته هــای رهبری کننــده ی ســازمان آن هــا راه یابنــد  برای گرفتــن اطالعات، 
زندانــی ازهمــان لحظــه هــای اول بــه دام افتیــدن تهدیــد بــه شــکنجه و مــرگ 
ــپیدند  ــان او می چس ــه ج ــرگ ب ــد گ ــت« مانن ــران »خادیس ــکنجه گ ــد  ش می ش
ــه  ــی را ب ــن کــه زندان ــد  همی ــه او نمی دادن و لحظــه ی مجــال فکــر کــردن را ب
اتــاق بازجویــی داخــل می کردنــد، از چهــار ســو درمحاصــره شــکنجه گــران 
حرفــوی قــرار می گرفــت  پــی در پــی ســوال پیــچ می شــد و مشــت و لگــد از 
چهــار طــرف بــر ســر و صــورت او می باریــد  البتــه ایــن شــکنجه گــران آدم 
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ــد، هرکــدام آن هــا در کار شــکنجه و بازجویــی مهــارت  ــی نبودن هــای معمول
ــد  شــماری  ــده بودن ــرای همیــن هــدف آمــوزش دی هــای خــاص داشــتند و ب
از آن هــا از آمــوزش هــای بســیار بلنــد روان شــناختی برخــوردار بودنــد کــه 
می توانســتند آثــار و عالیــم ضعــف و قــوت زندانــی را در روان او بــه خوبــی 
بخواننــد  این شــکنجه گــران حرفوی »تکنیک های« شــکنجه جســمی و روانی را 
بــا مهــارت همزمــان بــکار می بردنــد  هــر زندانی بــا »گروهــی« از شــکنجه گران 
مواجــه بــود  هرکــدام از آن هــا ویژگــی هــای خــود را داشــتند  شــکنجه گرانــی 
بودنــد کــه در شــکنجه ی فزیکــی »مهــارت« داشــتند  ایــن تیــپ شــکنجه گــران 
حتــا صــورت ظاهــری شــان وحشــت نــاک و نفــرت انگیــز بــود  ایــن هــا بــه 
اوباشــان جنایتــکاری شــباهت داشــتند کــه افــزون بــر شــکنجه و آزار جســمی، 
زندانــی را فحــش و ناســزا می دادنــد، زخــم زبــان می زدنــد و تحقیــر و توهیــن 
می کردنــد  تــالش می کردنــد شــخصیت او را بشــکنند  بازجویانــی هــم شــامل 
گــروه شــکنجه گــران  می شــدند کــه می توانســتند حساســیت هــای زندانــی را 
شناســایی کننــد و او را در همــان مــورد زیــر فشــار بیشــتر قــرار دهنــد  زندانی 
ناگزیــر بــود یــک تنــه در برابــر گروهــی از شــکنجه گــران حرفــوی مقاومت کند 
و بــرای نجــات خــود فکرکنــد کــه چــی بگویــد و چــی نگویــد  شــکنجه گــران اما 
بــه خوبــی می دانســتند کــه بــرای زندانــی نبایــد یــک لحظــه مجــال فکــر کــردن 
داد  نمی گذاشــتند فکــر او متمرکــز بمانــد  افــزون بــر ایــن هــا، تیــپ هایــی هــم 
شــامل گــروه شــکنجه گــران بودنــد کــه در جریــان بازجویــی زندانــی را از نگاه 
روانــی بــه دقــت زیرنظــر داشــتند و شــکل شــکنجه را متناســب به حالــت روانی 
او بــکار می بردنــد  شــماری از شــکنجه گــران آدم هــای بســیار »شــیک پــوش 
و آراســته« بودنــد کــه درحالــت هــای خــاص و درمرحلــه خــاص از بازجویــی 
بــا زندانــی مواجــه می شــدند  مثــآ، وقتــی زندانــی پــس از لــت و کــوب، آزار 
ــی  ــد، در حال ــتاده می مان ــا ایس ــا دو پ ــبانه روز ب ــن ش ــمی، چندی ــت جس و اذی
کــه یــک لحظــه مجــال خــواب بــه او داده نشــده بــود، یکــی از شــکنجه گــران 
بــا ســیمای دگرگونــه، »شــیک و آراســته« در جلــو او ظاهــر می شــد  آدمــی بــا 
ظاهــر مهربــان، دلســوز و نهایــت »مــؤدب«  ایــن آدم »دل ســوز و مهربــان« بــا 
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دیــدن حالــت رقــت انگیــز زندانی، شــکنجه گــران را شــدیدآ مالمت و حتــا گاهی 
ســرزنش می کردنــد  بــا ایــن حــال، بــا تظاهــر بــه »حــس انســان دوســتی« خود 
را حامــی زندانــی وانمــود می کــرد  زندانــی خســته و جــان بــه لــب رســیده را 
کــه دو ســه شــبانه روز پیهــم چشــم فــرو نبســته بــود، از چنــگ آن هــا »رهــا« 
می ســاخت  آنــگاه از زندانــی می خواســت کــه بــرود و بخوابــد  امــا همیــن که او 
می رفــت و در گوشــه ی اتــاق ســرمی گذاشــت، و داشــت بــه خــواب می رفــت، و 
یــا تــازه »مــزه« خــواب را می چشــید، دوبــاره صــدا می کردنــد  زندانــی جــان بــه 
لــب رســیده مجبــور بــود دوبــاره بــه اتــاق بازجویــی برگــردد  درآن جــا دوباره 
بــا همــان آدم بــه ظاهــر مهربــان روبــرو می شــد  در ایــن حــال، مــرد »مهربــان 
و مــودب« بــا یــک دنیــا خــم و چــم و عذرخواهــی بــه او می گفــت: »آه، چــی بــد 
کاری شــد کــه تــرا از خــواب بیــدار کردنــد   ، می دانــم کــه تــو بایــد می خوابیــدی 
   ؛ لعنــت بــه ایــن »مســلک« غیرانســانی کــه مــا داریــم     چــه کار کنیم بــرادر، آن 
باالیــی هــا از مــا کار می خواهنــد   ؛ حــاال بیــا یــک کاری بکــن کــه بــرای مــا هــم 
یــک بینــی خمیــری درســت شــود و تــو هــم از این مصیبــت رها شــوی!« بــا این 
حــال، »مــرد مهربــان« از او می خواســت: »فقــط همیــن یــک ســوال را جــواب بگو 
و دوبــاره بــرو بخــواب«  شــاید مــرد مهربــان شــیک پــوش از او می خواســت: 

فقــط همیــن یــک ســوال را پاســخ بگــو و دگــر بــرای ابــد بخــواب!

بــه تصویــر کشــیدن این گونــه صحنه هــای رقتبــار از شــکنجه گران »خــاد«، 
کار ســاده ای نیســت  مــن نویســنده ی حرفــوی نیســتم کــه بتوانــم تمــام ابعــاد 
درد و رنجــی را کــه زندانــی بخــت برگشــته در آن دوزخ می کشــید بــه تصویــر 
بکشــم  شــاید هیــچ نویســنده ای هــم نتوانــد تصویــری از آن وضعیــت دشــوار 
و طاقــت فرســا را بــه خواننــده بدهــد، کــه زندانــی عمــآ در آن زیســته و مــزه 
تلــخ آن را چشــیده اســت  زندانــی ای زخــم خــورده ای کــه دو ســه شــبانه روز 
بــا دوپــا ایســتاده بــوده و نخوابیــده، پــس از ایــن همــه بیــدار نگاه داشــته شــدن 
فقــط یــک لحظــه مــزه خــواب را بــه او چشــانده انــد، در برابــر »مــرد مهربــان 
شــیک پــوش« کــه از او می خواســت: »فقــط همیــن یــک ســوال را پاســخ بگــو و 
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پــس از آن بــرو بخــواب«، چــه بایــد می گفــت؟

ــت  ــون بخ ــی نگ ــوش« از آن زندان ــیک پ ــان ش ــرد مهرب ــه »م ــخی را ک پاس
ــم  ــا ه ــازمان او و ده ه ــود س ــود و نب ــود، ب ــاده ای نب ــخ س ــت پاس می خواس
رزمــش بــه آن بســتگی داشــت  زندانــی حــق نداشــت بــه آن پرســش پاســخ 
بگویــد  او نمی توانســت تعهــدش را در برابــر یارانــش زیرپــا کنــد و آن هــا را 
بــه دم تیــغ برابــر کنــد  مجبــور بــود از آن طفــره بــرود و یــا »نــه« بگویــد  در 
آنصــورت »مــرد مهربــان« یکبــاره عــوض می شــد و چهــره ی اصلــی خــود را 
نشــان مــی داد و فحــاش تــر از ســایر هــم کیشــان خــود می شــد، فحاشــی کــه 

ــت  ــت می بس ــی را از پش ــر فحاش ــت ه دس

بــد تــر از بــی خوابــی و شــکنجه فزیکــی، شــکنجه روانــی بــود  تجربه نشــان 
ــه شــکنجه فزیکــی  ــه هرگون ــی نســبت ب داده اســت کــه فشــار شــکنجه روان
بیشــتر کمــر زندانــی را خــم می کنــد و تــوان مقاومــت او را پاییــن مــی آورد  ایــن 
چیــزی اســت کــه شــکنجه گــران آمــوزش دیــده بــه خوبــی از آن آگاه بــوده اند  
شــکنجه روانــی طوالنــی تریــن نــوع شــکنجه اســت  در واقــع می تــوان گفــت 
شــکنجه روانــی در رژیــم هــای خلــق و پرچــم از زمانــی شــروع می شــد کــه 
ــن  ــکان دارد همی ــه ام ــرد ک ــاس می ک ــم، احس ــف رژی ــی مخال ــک آدم سیاس ی
لحظــه و یــا لحظــه ای بعدتــر بــه دام بیافتد و بــه زندان بــرود   بنابرآن، شــکنجه 
روانــی زندانیــان پلچرخــی روز هــا و مــاه هــا پیــش از بــه زنــدان افتیــدن آن 
هــا شــروع شــده بــود  زیــرا همیــن کــه یــک کســی خطــر رفتــن بــه زنــدان را 
احســاس کنــد دچــار فشــار روانــی شــده اســت، و ایــن در نــوع خــود می توانــد 
شــکنجه روانــی ســخت باشــد  بازجویــی اکثــر زندانیــان همیشــه با تهدیــدی که 
فضــای تــرس و وحشــت ایجــاد می کــرد، شــروع می شــد  در واقــع ایــن تهدیــد 
نوعــی از شــکنجه روانــی بــود کــه زندانــی را از نــگاه روانــی زیــر تاثیــر قــرار 
مــی داد  شــماری از شــکنجه گــران »خــاد« کــه از ســطح بلنــد آمــوزش در ایــن 
رشــته برخــوردار بودنــد، بــرای زیــر تاثیــر قــرار دادن زندانــی از نــگاه روانــی، 
بــا ایجــاد فضــای تــرس و وحشــت، تهدیــد بــه شــکنجه فزیکــی را بــا مهــارت 
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خــاص بــکار می بردنــد، بــه نحــوی کــه زندانــی وحشــت زده می شــد و تــوان 
فکــر کــردن را از دســت مــی داد  تجربــه اکثــری از زندانیــان نشــان می دهــد کــه 
»تهدیــد« بــه شــکنجه فزیکــی وحشــتناک تــر از خود شــکنجه فزیکی اســت  زیرا 
زندانــی هنــوز نمی دانــد کــه چــه سرنوشــتی در انتظــار او خواهــد بــود و بــا 
چــه نوعــی از شــکنجه ی فزیکــی مواجــه خواهــد بــود  بــا ایــن حــال، شــکنجه 
گــران تــا می توانســتند زندانــی را در حالــت اضطــراب، تــرس و وحشــت روانــی 
نــگاه می کردنــد  هرچنــد شــکنجه روانــی مثــل شــکنجه فزیکــی درد نــدارد، امــا 
ویرانگــر تــر از شــکنجه فزیکــی اســت  شــکنجه فزیکــی اگر تــن زندانــی را هدف 
ــت  ــد و از فعالی ــرار می ده ــاج ق ــز او را آم ــی مغ ــکنجه روان ــد، ش ــرار می ده ق
می انــدازد  شــکنجه گــر حرفــوی آمــوزش دیــده بــه خوبــی می دانــد کــه چگونه 
زندانــی را وادار بــه تســلیم شــدن کنــد و چگونــه اطالعــات الزم را از او بگیــرد  
بنابــرآن تــالش می کنــد شــکنجه فزیکــی را مــوازی با شــکنجه روانی بــا مهارت 
بــکار ببــرد  شــکنجه گــر حرفــوی »خــاد« بــه خوبــی می دانســت کــه در نهایــت 
تــن زندانــی نیســت کــه تصمیــم می گیــرد کــه تســلیم شــود یــا نــه، بلکــه مغــز 
او اســت کــه در ایــن بــاره تصمیــم می گیــرد و او هــم آگاهانــه مغــز او را آمــاج 

خــود قــرار مــی داد 

شــکنجه فزیکــی نظــر بــه شــرایط و ویــژه گــی هــای خــود معمــوآل بــا فاصله 
هــا و مقطــع هــا اعمــال می شــود  امــا شــکنجه روانی یــک لحظــه از ســر زندانی 
دســت بــردار نیســت  آســیب هایــی کــه در اثــر شــکنجه روانی  بــه زندانــی وارد 
می شــود بــه مراتــب نســبت بــه شــکنجه فزیکــی عمیــق تــر و تاثیرگذارترانــد  
اثــرات آن تــا پایــان زندگــی زندانــی دوام می کنــد  اینکــه گفته اند »زخم شمشــیر 
مــی رود امــا زخــم زبــان نــه«، دقیقــآ همیــن معنــا را می رســاند کــه اثــرات زخــم 
هــای روانــی، تحقیــر، توهیــن، هتــک حرمت به دشــواری بهبــود مییابنــد  زندانی 
در طــول مــدت بازجویــی خــود هــزار گونــه زخــم زبــان می خــورد، از دشــنام 
هــای ناموســی گرفتــه تــا تحقیــر و توهیــن شــخصیتی  بــا ایــن حــال، تــالش 
می کردنــد بــا زخــم زبــان، تحقیــر و توهیــن شــخصیت زندانــی را بشــکنند و 
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ســلِب هویــت  کنند 

نبــرد اصلی »شــکنجه گــر« و قربانــی آن نیزدر»میدان شــکنجه روانی« اســت  
هــردو جانــب می داننــد کــه ایــن نبــرد، نبــرد »سرنوشــت ســاز« اســت  شکســت 
و پیــروزی هــردو جانــب نیــز بــه همیــن نبــرد بســتگی دارد  هرگاه شــکنجه گر 
بتوانــد در روان قربانــی درز ایجــاد کنــد میــدان نبــرد را از زندانی برده اســت  در 

آن صــورت بــا کــم تریــن شــکنجه ی فزیکــی نیز کار او ســاخته اســت  
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مسعود اطرافی

مالقاتى در زندان و گپ و ُگفتى در آزادى

تابســتان ۱3۶2 خورشــیدی بــود  بعــد از پانــزده-   شــانزده مــاه پرونــده مــا 
بــه محکمــه اختصاصــی انقالبــی رفــت و حکم هــای حبــس از پیش تعیین شــده 
را بــرای مــا ابــالغ کردنــد و عصــر همــان روز از اتــاق چهــار ریاســت تحقیــق 
صــدارت بــار مینــی بــس هــای معــروف بــه دیــگ بخــار شــدیم و آوردنــد مــا 

بــالک 2 منــزل دو اتــاق شــماره اتــاق یــادم نیســت  

دو-   ســه هفتــهء نگذشــته بــود، کــه یــک افســر و دو ســرباز بــا کاغــذ هایــی 
در دســت آمدنــد و نامخوانــی آغــاز شــد  )نامخوانــی در زنــدان خیلی بد شــگون 
بــود  بارهــا دیــده بودیــم، کــه محکومیــن بــه اعــدام را از بــالک هــای دو و ســه 

می بردنــد بــالک اول و همــان شــب بــه جوخــه هــای اعــدام مــي ســپردند(

نام مرا خواندند حبس ام معلوم بود پارچه ابالغ محکمه هم در جیبم 

دو مــاه قبــل اش یــک شــب نامخوانــی کردنــد و یونــس بــرادر قــدوِس کل )از 
قومانــدان مــزار( را از اتــاق مــا در منــزل ســوم بــالک 2 بردنــد اعــدام کردنــد 

در دهلیــز منــزل اول ُدرود )معــروف بــه ُســرمه فــروش( بــا غــرور و تکبر رو 

ZendanFinal.indd   136ZendanFinal.indd   136 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



137

بــه زندانیــان کــرده و گفــت: روان تــان مــي کنیــم بــالک پنج 

در مــورد بــالک پنــج شــنیده بودیــم، کــه فضــای کمــی بــاز دارد نســبت بــه 
بــالک هــای اول و دوم و ســوم، کــه توســط خــاد اداره مــي شــد  بــالک های پنج 

و شــش توســط پولیــس اداره مــي شــد 

ســوار مینــی بــس هــا شــدیم و موتر هــا در خیابــان هــای زنــدان بــه راه افتاد 
و رســیدیم بــه محوطــهء بــالک پنج 

بعد تالشی و نامنویسی نظر به تعداد سال های حبس به این ترتیب:

از یکســال تــا پنجســال منــزل اول، از شــش ســال تــا ده ســال منــزل دوم، از 
یــازده ســال تــا بیســت ســال منــزل ســوم تقســیمات شــدیم و محافظــان گــروه 

گــروه مــا را راندنــد بــه طــرف اتــاق هــای مــا 

***

اتــاق هــای بــالک پنــج، حــدود صــد متــر طــول داشــت و در حــدود ده متــر 
عــرض  یکــی دیــوار اتــاق بــود و بــه فاصلــهء تقریبــاً دو متــر میلــه هــای آهنیــن 
غــرس شــده بــود، کــه حــدودِ اربعــهء اتــاق را تشــکیل مــي داد  این دهلیز وســِط 
دیــوار و پنجــره را بــرای بررســی و کنتــرول ســاخته بودنــد تا محافظیــن در آن 

ــردد کنند  ت

***

همــه زندانیــان ســابقهء بــالک جمــع شــده بودنــد تــا ببیننــد در بیــن زندانیــان 
کــی هــا را مــي شناســند )خیلــی اتفــاق افتــاده بــود، کــه بــرادر بــرادر را مالقــات 

کــرده بــود اینجــا و پــدر پســر را( 

هنــوز ُپشــت پنجــره منتظــر باشــی اتــاق بودیــم، کــه بــرای مــا جــا هایــی را 
ُمعیــن کنــد کــه جواِن رشــیدی توجــه ام را جلب کــرد، که تــازه واردان را تماشــا 

ــي کند  م

باشــی جــای مــرا نشــانم داد و تصادفــاً ایــن جــوان رشــید همــان جا نشســته 

ZendanFinal.indd   137ZendanFinal.indd   137 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



138

بود 

سالم کردم و جواب سالم داد و دستش را دراز کرد و گفت: زلمی 

مــن هــم در جــواب گفتــم: مســعود  و بلنــد شــد و رفــت و لحظــهء بعــد ترموز 
چایــش را بــا پیالــه و شــیرینی پیــش رویــم گذاشــت و چــای ریخــت و تعــارف 
کــرد و قصــه کردیــم از رنــج هــا و دردهایــی، کــه در یکســال و نیــم تــا آن روز 

دیــده و تحمــل کــرده بــودم 

قروانــه )ایــن واژه بایــد ُترکــی باشــد چــون در نظــامِ عســکری و دفتــری از 
ایــن نــوع اصطالحــات زیــاد داریــم( آوردنــد و زلمــی آمــد و دســتم را گرفــت و 
گفــت: بیــا اندیــوال، کــه نــان بخوریــم  از همیــن جا بــود، که ما شــدیم همکاســه، 

همغصــه و همقصــه روزهــای دشــوارِ همدگــر 

***

چنــد وقتــی گذشــت و مــن از اســتاد زلمــی درس مــي گرفتــم  درس مبــارزه 
بــا فنــا، درِس بقــا و زنــده مانــدن در آن برهوتــی، کــه از چنــد جهت تحت فشــار 

بودیم:

فشــارِ رژیــم، فشــارِ بنیــاد گراهــا، فشــارِ هــم ایدیولــوژی هــای ســابِق مــا، که 
تصــور کــرده بودنــد ایدیولــوژی لبــاِس زیــر اســت مي تــوان آنــرا از تن کشــید 
و انداخــت در ماشــین کاالشــویی و شســت! بــی خبــر از ایــن کــه آب و صابــون 
ماشــین رنگــی بــود و آن لکــهء ننــگ تــا امــروز بــر دامــِن چــپ دموکراتیــِک مــا 

ماند )۱(

***

زلمــی جــان مــا ناجــور شــد و آنقــدر شــدید، کــه از بــازو هایــش گرفتیــم و 
بردیــم پیــش داکتــر زنــدان و او هــم بــه محافظیــن دســتور داد، کــه ببرنــدش 

شــفاخانه زنــدان 

***
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هفتــهء گذشــت و نوبــِت پایــوازی مــا رســید  مــادران و پــدران آمدنــد رفتیــم 
ــاک  ــاس هــای پ ــم و لب ــاس هــای چــرک را تســلیم کردی ــم و لب ــات کردی مالق
تســلیم شــدیم بــا دیــگ هــای غذایــی، کــه مــادران و خواهــران و همســران برای 
عزیــزان در بنــد شــان مــاه یکبــار مــي پختنــد و مــی آوردنــد بــه اتــاق هــای مــا 
برگشــتیم بــا خبــر هــای خــوب و بــدی، که خانــواده هــا مــی آورند و بــه همدگر 
قصــه کردیــم و همدگــر را تبریــک و تســلیت گفتیــم و ســفره هــای مــا کنــار هم 
همــوار کردیــم و بــا هــم نــان و نمــک شــدیم  ســرِ ســفره گفتنــد، کــه در بمبــاردِ 

روس هــا همــه خانــوادهء بشــارت شــهید شــده انــد 

وقتــی خبــر در اتــاق پخــش شــد آن جمــع و جــوِش، که همیشــه بعدِ پایــوازی 
در اتــاق بــود تبدیــل شــد بــه غــمِ و انــدوه بزرگــی، کــه همــه را متأثر کــرد )حتی 

آن هایــی را کــه نمــي خواســتند ســر بــه تــِن زلمــی و مــن و امثال ما باشــد(

***

زلمــی حــال اش بهتــر شــده بــود و آوردنــدش بــه اتــاق  قبــل از آن کــه بیایــد 
اندیــواالن بــه مــن وظیفــه دادنــد، کــه بــا تــو خیلــی صمیمــی اســت تــو ایــن خبر 
را برایــش برســان  گفتمشــان مــن ایــن کار را بــه دالیــل مختلــف نمــي توانــم و 
یکــی از دالیــل ام ایــن بــود، کــه تحمــل ایــن درد روحــی را بعــد از تحمــل درد 

جســمی نــدارد و ســکته مــي کنــد 

ناگزیــر بودیــم بگوییــم و یکــی از اندیــواالن برایــش گفــت و مــن و دو جــوان 
دگــر مــي گریســتیم و فکــر مــي کردیــم حــاال اســت، کــه رفیق شــفیق ما ســکته 

کنــد و     

***

و امــا زلمــی در آن روز اولیــن درس اساســی اش را بــه مــن و همــهء آن هایــی، 
کــه در پنجــره اول و دومِ منــزل اول بــالک پنــج بودنــد داد و تــا امــروز بــرای من 

اســتاد اســت و)اســتاد بشــارت( من اســت  
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آن روز همــه جمــع شــدند و در بخشــی از اتــاق را، کــه مســجد ســاخته بودند 
مراســم فاتحــه خوانی شــهدای خانــواده زلمــی بشــارت را برگــزار کردند 

ایــن جــوان، کــه مــادر۴۴ِ ســاله، همســر بیســت ســاله، خواهــر هفــده ســاله، 
دختر3ِســاله )مینــو جــان( مینــو تــازه حــرف مــي زد و نســبت شــرایط دشــوار 
راه هــا و رژیــم ســخِت زنــدان هــا ســه-   چهــار بــار بیشــتر در آغــوِش پــدر 
نیامــده بــود و نــوازش پــدر ندیــده بــود، بــا ده تــن دگــر از اعضــای خانــواده را 
در حادثــهء هولنــاک از دســت داده بــود نــه گریســت، نــه ســر اش را بــه میلــه 
هــای آهنیــن کوبیــد نــه در چهــره اش میخواندی، کــه این انــدوه عظیــم را چگونه 
تحمــل مــي کنــد  بشــارت روزانــه در تفریــح یــک ســاعته بــا حکیــم مبــارز )بعد 
ــدان عمومــی حــزب وحــدت شــاخه انشــعابی اســتاد اکبــری شــد(  هــا قومان
یکــدوره مثلــث )حویلــی/ حیــات بــالک( را مــي دویدنــد همــان روز دو دور دویــد 

و حکیــم مبــارز یــک جایــی نشســت و احســنت! احســنت! گفتــه راهــی بــود 

***

ایــن دورهمــی پنــج-   شــش مــاه طــول کشــید تــا روزی مثــل همیشــه بهانــه 
هــای بنیــاد گــرا هــا-   بخصــوص ۱۱-  ۱۱ )2( هــا آغــاز شــد و در مثلــث دعــوا 
شــد و دهــن یکــی از ابوجهــل هــا را خونیــن کــردم و بردنــدِ مــا نــزدِ حنیــف 
شــاه دراز قومانــدان بــالک پنــج  آنانــی، کــه ضرب شــصِت حنیــف شــاه دراز را 
دیــده انــد مــي داننــد، کــه بر مــن چه گذشــت! بعــد از لــت و کــوب وحشــیانه، آن 
خونخــوار دســتور داد در هواکــش ببرندم و ســه شــب و دو روز بدون بســتر و 
غــذا و آب مانــدم تــا  فرســتادندم منــزِل اول، پنجــرهء اوِل بــالک شــش و تا اخیر 
دوره حبــس همانجــا بــا هــزار و یــک مشــکل و درد و رنــج گذشــت و از زنــدان 

کوچکتــر )پلچرخــی( بــه زنــداِن بزرگتــر )کابل( منتقل شــدم 

***

یکــی از روزهــای تابســتان ســال ۱392 فیســبوکی را، کــه بــه نام پدر ســاخته 
بــودم  بــاز کــردم  پیامــی خوانــدم: »اســتاد ســالم، مــن زلمــی رفیــق پســرتان 
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مســعودجان هســتم  ممکــن اســت بــا وی تمــاس داشــته باشــم «

نوشــتم: مــن مســعود هســتم -   ایــن روز هــا مصــادف بــود بــا ایامی، کــه در 
حادثــهء نخــاع قطــع مــي شــود و یک ســال شــفاخانه مانــدن و ده عمــل جراحی 
را گذشــتاندن و بــه ُمــردن اندیشــیدن-   نــه تنهــا اندیشــیدن، کــه بــه چگونــه 

ُمــردن اندیشــیدن و اقــدام کــردن-   

چشــم و دل مــا روشــن شــد و درود فرســتادیم آنانــی را، کــه تکنالــوژی را به 
ایــن حــد رســانده انــد، کــه عزیــزِ گمشــده ات را بعــدِ ســی ســال پیــدا کنی 

***

این بار درس های استاد با پیام های کوتاه و دلگرمی دهنده آغاز شد:

»مسعود،

من و تو تا یک قدمی جوخهء اعدام رفته ایم، هنوز زنده ایم «

»عزیزترین های ما را از جلو روی ما بردند و دگر برنگشتند «

»بهتریــن ســال هــای زندگــی خــود را گذاشــتیم پــای آرمــان هــای مــان بدون 
هیــچ چشمداشــت و توقع «

و این یکی از آخرین پیام هاست:

»در افغانســتان هیــچ دانشــکده ی بــه حــد پلچرخــی زمــان مــا نمی رســید و 
نمی رســد  امــروز بســیار کســانی کــه ســر شــان به تــن شــان مــی ارزد از همان 
دوره هــای ماســت  در کــدام دانشــکده، بهمــن، باقــی، ســیماب، مســجدی، شــیر 
علــم، وارســته، شــاهپور، میرویــس، انیــس، نــادر علــی، زریــاب، پیمــان، ودود؛ 
ضیــا، حســیب و     داشــتیم؟ میــراث ایــن بــزرگان آدم هــای چــون شــما را بــه 

جامعــه موظــف ســاخته انــد «

***

 پنجســال مــدت حبــس ام بــه پایــان رســیده بــود  نــه کمتر نه بیشــتر  ســاعت 
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هشــت و ســی صبــح ضابــط جوانــی دروازه آهنیــِن منــزل اول بــالک شــش 
پلچرخــی را بــا ســروصدا بــاز کــرد و از روی کاغــذی، کــه در دســت داشــت 

خوانــد: مســعود ولــد عبدالحکیم 

گفتــم: مــن هســتم )از شــب وســایل و لبــاس هایم را بســته بنــدی کــرده بودم 
و کنــار دروازه انتظــارِ همین لحظه را میکشــیدم (

نــام دو تــن دگــر را هــم خوانــد یکــی از حــزب اســالمی و یکــی هــم یک افســر 
اردو بــود، کــه مشــروب نوشــیده بــود و افســر جوانــی را ُکشــته بــود  فقــط 
عبــداهلل نامــی را نمیتوانســتند پیــدا کننــد و صــدای ضابــط را میشــنیدیم، کــه در 

بــالک پنــج و شــش عبــداهلل را میپالیــد 

ســاعت ده شــد و عبــداهلل را نیافتنــد و حالــت اضطــراری بــه نظــر میرســید تــا 
اینکــه کــدام باســواد پیــدا شــد و نــام را درســت خوانــد و عبیــداهلل پیــدا شــد!

اولیــن بــاری بــود، کــه در مــدت پنجســال بــا مــا برخــورد انســانی میشــد  تــا 
کارهــای اداری تکمیــل شــد ســاعت ربــع بــه یــازده بــود و مــا بیــن خــود گفتیــم 

پنجشــنبه اســت و جمعــه را هــم در ریاســت تحقیــق صــدارت ماندیم 

ســوارِ مینــی بــس هــای بــدون شیشــه، کــه بــه دیــِگ بخــار معــروف بــود، 
شــدیم و موتــر بــه راه افتــاد و ســرِ چاشــت رســیدیم ریاســت تحقیــق  بعــد از 

بازرســی بدنــی و بازرســی بــار و بندیــل هــا بردنــد مــا بــه اتــاق هشــت 

نــان آوردنــد و نــان ریاســت تحقیق خــوب بــود  یکی دو لقمــه خــورده بودیم، 
کــه بــاز نامــم را خواندنــد و ســرباز رهنمایــی ام کرد بــه یکی از شــعبات تحقیق  

پنــج ســاِل پیــش شــبی در همیــن اتــاق زیرِ مشــت و لگــد از حــال رفته بــودم 

جوانــی چشــم ســبز)آنقدر عقــده یــی بارمــان آورده بودند،کــه بــا زندانبانــان 
ســالم علیکــی نمیکردیــم( کاغــذی را روی میــز گذاشــت و گفــت امضــا کــن 

خواندمــش دیــدم تعهدنامــه اســت بــا متنــی کــه جــا هــای خالــی را بایــد ُپــر 
میکردم  
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گفتم: من کاری نکرده بودم، که تعهد کنم دوباره نمیکنم 

دوبــار تأکیــد کــرد، کــه امضــا کنــی بــه فایــده ات اســت و از مــن انــکار بــود و 
تمام 

بــه ســرباز دســتور داد مــرا به اتــاق ببرد  آمــدم و باقیمانــده غذایــم را خوردم 
و بــه حرفهــای هــم اتاقی هــا گوش میــدادم 

دگــران نمــاز خواندنــد و مــن بــه دیوار تکیــه داده بــودم و بــه بیــرون از زندان 
میاندیشیدم  

تازه سالم گشتانده بودند، که باز در باز شد و نامخوانی آغاز شد 

نــزده-   بیســت نفــر را قطــار کردنــد و بــه محوطــهء حیاِط/حویلــی ریاســت 
تحقیــق بردنــد  دو پیرمــرد هــم دربیــن مــا بــود، کــه هــر دو تعهدنامــه امضــا 
کردنــد و آزاد شــدند  مــا را اینبــار بــارِ موتــر عســکری کردنــد بــا ســربازان 

مســلح بــه جانــب کنــدک تجمــع مرکــزی حرکــت کردنــد 

رســیدیم بــاز کاغذبــازی و خســتگی و به اتــاق مخصوصی رفتیم، که شــدیداً 
زیــر نظــر محافظین بود)اشــرار بودیــم دگه (

بیــرون اتــاق ســگرت میکشــیدم، که صــدای آشــنایی )الال مســعود( گفــت  رو 
برگردانــدم یکــی از صنفــی هــای دوره ابتداییــه جامــی ام در هــرات 

 ســالم علیکــی و یــاد خاطــره هــای قدیمــی  پرســید: چــرا اینجــا؟ گفتم،که چه 
رنجهــا دیــده ام و     گفــت: ببینــم چــه میتوانم 

شــب گذشــت و صبــح جمعــه حــدود ســاعت ده صدایــم کردنــد، کــه پــدرت 
آمــده بــه دیدنت )پــدر در مــدت پنجســال، شــش-   هفــت بار بیشــتر بــه پایوازی 
ام نیامــده بــود فقــط مــادر مــی آمــد( دســتش را بوســیدم یکســالی شــده بــود 
ندیــده بودمــش و آهســته در گوشــم گفــت: واحــد رفیقــت پهــره دار اســت و من 
ضابــط نوکریــوال را بــه گــپ میگیــرم تــو برو بیــرون تکســی حاجــی ظاهر)یک 

رفیــق قدیمــی پدر،کــه از چاریــکار بــود( منتظر اســت 
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ــه کاکا حاجــی ظاهــر  ــه انجــام شــد و مــن رســاندم خــود را ب فــرار موفقان
ــوره  ــا 3-  ۴ ج ــهایم، ب ــک لباس ــدرک( بی ــب خانه)شش ــم جان ــت کردی و حرک
لباس مســتعمل و یکجــوره پیراهــن تنبــان نــو هنــدی، کــه مــادر از پــول معــاش 
تقاعــد اش بــا یکجــوره بــوت جرمنــی، بــرای روز رهایــی ام خریده بــود و ترموز 
چــای )کــه رفیــِق ســه ســاله ام بــود( را همانجــا رهــا کــردم، کــه یــک هفتــه بعــد 

واحدجــان آوردشــان 
_ گــروه ایلــه جــاری ۱5۰۰ نفــری، که به شــنیدن بیانات دســتگیر پنجشــیری در 
نســاجی گلبهــار )؟( رفتــه بودنــد و رژیــم محــل را محاصــره مــي کنــد و همــه 
را مــی آورد پلچرخــی  از ایــن ۱5۰۰ تــن یکــی شــان ســوادِ نوشــت و خوانــد 

نداشــت! و همــه در توطئــه و دسیســه تخصص داشــتند 

________________________________

)۱(زمانی،کــه دســتگیر شــدم تذکــره ام را کــه از آشــنایان کارمنــد احصاییــهء وزارت داخلــه 

بــود ۱۶ ســاله ســاخته بــود در حالیکه بیســت ســاله بودم. نیــت بــدی در کار نبود، نمیخواســتم 

ســربازی بــروم. بــه همیــن دلیــل فقــره ۲ مــاده هشــتاد وچهــار قانــون جــزا را در نظــر گرفتند و 

دهســال حبس ام را پنجســال ســاختند.

حــاال رفقــا)!( نیاینــد بگوینــد، کــه قانــون تطبیــق میشــد)!( پــدر رفتــه بــود نــزد کریم شــادان 

و گریســته بــود و گفتــه بــود: فقــط اعدامــش نکنیــد. اینــرا بعــد هــا برایــم گفــت و دســتش را 

بوســیدم و گفتــم: مــرا فــدای اشــك هایــت میکــردی بهتــر بــود تــا آنــرا در پــای نمــرود ریختــی.

گلبدینــی و افســر اردو باقیمانده حبس شــان بخشــیده شــده بود و از تخفیف مســتفید شــده 

بودنــد. گرچــه هــم مــا و هــم آنهــا از نظــر رژیــم ضــد انقــالب بودیــم. ولی ما»دشــمِن شــعوری« 

را هــم یــدك میکشــیدیم و تخفیــف شــامل حاِل ما نمیشــد.
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محمدشاه فرهود

شکنجه در زیر درخت ُعناب

تکه ای از کتاب جلد دوم جنایات حزبی

این بخش را به همزنجیر و دوست گرامی عتیق اهلل نایب خیل، تقدیم  میدارم 

ایســتادن در زیــر درخــت عنــاب، خیلی شــاعرانه و تغزلی اســت  در یک شــب 
مهتابــی کــه گــرد مهتــاب از البــالی بــرگ هــای عنــاب بر ســر و دســتت ســرود 
عشــق بپاشــد، مکالمــۀ دو نفــره در زیــر درخــت عنــاب چــه کیــف و تاللؤیــی 
خواهــد داشــت  سرنوشــت، مــرا بــه درخــت عنــاب بخشــید  درخــت محکومیکه 

نمی توانســت از مــن عاشــقانه حمایــت کنــد                                                                                                                 

ایســتادن در زیــر درخــت عنــاب خاطــره ای تلخناکــی اســت کــه شــاید بتــوان 
آنــرا ترامــای ثانــی خوانــد، ترامایــی کــه ماننــد برمه مــرا میــکاود و مانند ســایه 
مــرا میبلعــد  ضربــه بــه هــر شــکلی کــه اتفــاق بیفتــد اذیــت کننــده اســت امــا در 
میــان ضربــه هــای جســمی و روحــی بعضــی از ضربــه هــا فراموش ناشــدنی 

و مانــدگار می باشــند                              
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راســتش کــه مــن تــا آنوقــت درخــت عنــاب را ندیــده بــودم و زندانیــان، آن 
ــد و مــن آن درخــت را  ــاب میگفتن ــق را درخــت عن ــی تحقی درخــت روی حویل
درخــت غــم، درخــت آدمخــور، درخــت شــکنجه، درخــت خــون مینامــم  تصــور 
می کــردم کــه درخــت عنــاب درختــی اســت کــه ماننــد شــتر دیوانــه باالی ســرم 

ــد                                         ــرارت می پاش ش

مســتنطقین سادیســت بعــد از شــکنجه هــای چنــد شــبانه روزی، مــرا از اتــاق 
بــرق و لگــد، بــا قفــاق و توهیــن بزیــر درخــت عنــاب پرتــاب نمودنــد:                                                                                          

چوچۀ چرچرک، 

تو انسان نشدی، اینجه تا وقتی که ُمردارشوی ایستاد شو، 

و هر وقت دلت به نوشتن شد به سرباز بگو 

 مــن رفتــم بــه گوشــه ای کــه عســکر خــاد اشــاره کــرد، بــا تمــام کســالت 
و بــی شــیمگی بزیــر درخــت ایســتاد شــدم  خســتگی، بــی خوابــی، تشــویش، 
دلهــره، درد بدنــی    تیرهایــی بودنــد که پشــتاره اش را بــا خود از اتاق اســتنطاق 
تــا زیردرخــت عنــاب آورده بــودم  همــۀ وجــودم سرشــار از تنفــر گشــته بــود  
تنفــر حــس شــکوهمندی بــود کــه پــی در پــی در ضمیــر آگاه و نــا آگاهــم تولید 
می گردیــد  تنفــر از مســتنطق، تنفــر از اتــاق شــکنجه، تنفــر از مشــاور، تنفــر از 
رژیــم، تنفــر از عســکر، تنفــر از درخــت عنــاب    و حتــا تنفــر از وجودخــود، اینها 
ــه نشــین می شــدند   ــد کــه در قشــر زخــم خــوردۀ مغــزم ت ــی بودن ــز های چی
ــی  ــم ول ــات بده ــرت نج ــم و نف ــود را از توه ــه خ ــردم ک ــالش می ک ــواره ت هم
تــداوم شــکنجه و اســارت حافظــۀ ماضــی و مســتقبلم را  بیشــتر بســوی تنفر و 
توهــم ســوق میــداد  هرگــز ایــن فکــر بــه مــن دســت نمیــداد کــه نجــات از توهم 
بــه معنــی رهــا شــدن از زنــدان باشــد، جــدا شــدن از تنفــر بــه معنــی دور شــدن 
از فضــای شــکنجه باشــد  هنــوز کــه ســی ســال از آن همالیــای رنــج فاصلــه 
دارم، حیفــم می آیــد کــه نفرینــم را علیــه جنایــت، خیانــت، شــکنجه و آدم کشــی 

ــان نمایم                                                                                           پنه
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 درخــت عنــاب در ده متــری اتــاق اســتنطاق ایســتاده بــود  تــور انــدازان بزدل 
کــه در داخــل اتــاق خونیــن، ماهــی مــراد را صیــد نکــرده بودنــد از فــرط غضــب 
میخواســتند کــه بــا تغییــر شــکنجه خــود را دالور و کاردان جلــوه بدهنــد، درآن 

واحــد ســه شــکنجه را باهــم ترکیــب کنند:                                                                 
شکنجۀ بی خوابی

شکنجۀ ایستادن
شکنجۀ دشنام و تحقیر عسکر

ایســتادن بــی وقفــه در زیــر درخــت عنــاب، برایــم طاقــت فرســایی میکــرد، 
زخــم جدیــدی بــود کــه بــاالی زخمهایــم تــل انبــار گشــته بــود  چشــمانم در 
شــب، مهتــاب و ســتاره را نمی دیــد و دســتهایم در روز همدیگر را نمی شــناختند 
و بهــم کمــک نمی توانســتند  پاهایــم از مــن میگریختنــد گویــی پاهایــم ازخــودم 
نبودنــد  پــا هــا بعــد از 2۴ ســاعت ایســتادن و بــی خوابــی شــروع بــه پندیدگــی 
و التهــاب کردنــد  کفــش هایــم بعــد از پندیــدن پــا هــا، از مهربانــی دایمــی خــود 
بــا مــن بــی غــم شــد، بوتهایــم ضمــن الــوداع از کنــارم دور نمی شــدند، شــاید 
میخواســتند بماننــد و ببیننــد تــا سرنوشــت پــا هایــم را بــرای رهروانــی که بعد 
ازمــا در راه بودنــد، قصــه کننــد بگوینــد کــه در زیــر درخــت عنــاب عصــارۀ 

هــزاران پــا، نظــارۀ هــزاران مــاه دفــن اســت                                                                                             

شــنیده ایــم کــه هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مکانــی دارد ولــی ایــن نکتــۀ 
 : نیچه

»کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونه ای خواهد ساخت«     

در مکانــی کــه مــن ایســتاده بــودم یعنی در فضــای ورم کــرده در زیــر درخت 
عنــاب کمــی مضحــک بــه نظــر می رســد  موقعیــت مــن راهــی بســوی زندگــی 
نبــود کــه چرایــی آنــرا کشــف می کــردم، کوچــۀ بــن بســتی بــود بســوی مــرگ 
و توهــم  مرگــی کــه ذره ذره و لحظــه بــه لحظــه با گوشــت و پوســت تجربه اش 
می کــردم  احســاس و عقــل جوانــم اجــازه نمــی داد کــه در قیافۀ شــخصیت های 
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ممتــاز و آدم هــای اســطوره ای تبــارز نمایم                                

ــر  ــد در زی ــد بتوانن ــه ان ــی را یافت ــی زندگ ــه چرای ــژه ک ــانهای وی ــاید انس ش
شــکنجه هــای مســتمر بــا هــر چگونــه ای شــجاعانه بســازند  امــا مــن ِبیســت 
ســاله کــه هنــوز چرایــی زندگــی را نیافتــه بــودم نمی توانســتم که با هــر چگونه 
ای دالورانــه بســازم و برایــش در ذهنــم راه حــل هــای منطقــی ســراغ نمایــم                                                   

ــه و  ــذاب چندالی ــم ع ــاب برای ــت عن ــر درخ ــتادن در زی ــه ایس ــتم ک  میدانس
متزایــد بــود  درآن موقــع بزرگتریــن رنجــی کــه موجــب تضعیــف روانــی مــن 
می شــد ایــن بــود کــه دربــارۀ نــوع بعــدی شــکنجه و زمــان ختــم شــکنجه هیــچ 
ــالش  ــه ای ت ــه پیخان ــرز کهن ــم بط ــاورین ه ــتنطقین و مش ــدم و مس نمی فهمی
میکردنــد که شــکنجه را بســیار متنوع و زنجیــره یی و ختم شــکنجه را الیتناهی 
جلــوه بدهنــد و ایــن ابهــام، ســاطور پوالدینــی بــود که هر قســمت روحــم را بند 
بنــد جــدا می نمــود، ایــن ابهــام بــه برمــه ای میمانــد کــه حفــره هــای ســیاهرنگی 
را دراعمــاق روحــم ایجــاد میکــرد  ندانســتن تاریــخ ختــم شــکنجه و اینکــه چــه 
شــکنجه ای بعــد از ایــن می آیــد، جســم و ذهنــم را دچــار وحشــت چنــد الیــه 
می ســاخت، کابــوس هایــی کــه قابــل شــناخت و مهــار شــدن نبودنــد  تجربــه 
ام می گویــد کــه زمــان در زیــر شــکنجه طوالنــی تــر از اوقــات عــادی اســت  
روز، دراز تریــن روز و شــب خــار دار تریــن شــب می شــود، شــنیدن صــدای 
مســتنطق در یــک بعــد از ظهــر همانقــدر آزار دهنــده اســت کــه شــنیدن صــدای 
پــای مســتنطق در نیمــه هــای یــک شــب  برای کســی کــه روزانــه در زیــر آفتاب 
بایســتد و شــب در زیــر مهتــاب حــروف توهیــن آمیــز عســکر خــاد را ترکیــب 
کنــد، ولــو چریــک و مجاهــد و مبــارز و مظاهــره چــی هــم باشــد شــب برایــش 

کیــف شــاعرانه نــدارد کــه بگویــد: 
شکوهمند شبا

دیر تر بپای
چریک وادی زیتون

ز کوچه های گل افشان شرق می گذرد  
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مســتنطقین مــن خاصتــاً عبــداهلل کوهســتانی کــه مــرا در زیــر درخــت عنــاب 
ــی،  ــه هــای مجان ــد گلول ــا دشــنام  شــرافتمندانه را مانن ــد ت ــد از دور چن می دی
بســویم فیــر مینمــود و بــی آنکه منتظرعکــس العملم دیرتــر بپاید بــا زهر خندی 
میگذشــت  هــر قــدر زمــان ســپری می شــد، بنــد هــای پا تــا بزانــو و پشــت های 
پاهایــم ورمناکتــر و پندیــده تــر می گشــتند  نیمــه های شــب ســوم بــود، از فرط 
خــواب کلــه ام بــی اختیــار بــه هرســو می غلتیــد وقتــی کــه جتکــه میخــوردم و 
کمــی قــات می شــدم دوبــاره خــود را بــه حالــت عمــود قــرار میــدادم  چشــمانم 
بــا وجــود مقاومــت ارادی ام پیهــم بطورغیــر ارادی ُپــت می شــدند  راســتش این 
اســت کــه چیــغ حاکمانــۀ عســکر بــود کــه پلکهایــم را بــاز نگــه میداشــت  باخود 
می اندیشــیدم کــه آیــا آدمــی تــا چنــد روز و چنــد شــب می توانــد نخوابــد؟ مــن 
کــه وارد شــب ســوم ایســتاد شــدن، تحقیــر شــدن و بــی خــواب شــدن شــده 
بــودم کــم کــم قبــول می کــردم کــه آدمیــزاد می توانــد در برابــر بــی خوابــی و 
ایســتادن و تحقیــر، خــود را بــه حیث ســد و ســپر برافــرازد  باید اضافــه کنم که 
قــدرت بدنــی و روانــی انســان هــا متفــاوت اســت  کســی یک شــب بی خوابــی را 
حوصلــه نمی توانــد و کســی می توانــد خــود را مجبــور کنــد کــه ده شــب را پیهم 
نخوابــد  مقاومــت در زیــر شــکنجه به چگونگــی اناتومــی و ارگانیزم و ســاختار 
مغــز تعلــق دارد بــی غیــرت و بــا غیــرت، بــا همــت و بــی همــت، دالور و ترســو، 
متعهــد و بــی ایمــان، غافــل و هوشــیار      بــه لحاظ معنــی و موقعیــت، واژه های 
بســته و معنــا شــده نیســتند، بیشــترینه مقولــه هــای ســنتی و اخالقــی اســتند، 
چنیــن واژه هایــی را فقــط می تــوان در خــارج از حــوزۀ تحقیــق و شــکنجه بطور 
غیــر منصفانــه ای بــکار بــرد، در حالــی کــه چنیــن کلماتــی در اتــاق اســتنطاق و 
در زیــر درخــت عنــاب و در کوتــه قلفــی هــای اســتخوان شــکن روســها، بــرای 
شــکنجه گــر و شــکنجه شــونده و داوران غنــدی خیــر، کاربــرد هــای جداگانه و 
معانــی متفاوتــی دارنــد  کســی کــه بــه حیــث زندانــی سیاســی در زیــر شــکنجۀ 
چنــد روزه و چنــد ماهــۀ خــاد و مشــاورین ک گ ب قرار گرفته باشــد زخمهایش 
بــه ایــن حقیقــت شــهادت میدهنــد کــه مقاومــت پدیــده ای اســت ســیال و نســبی 
کــه نظــر بــه موقعیــت ذوجوانب زندانی شــکل میگیــرد  تجربــه ها بیــان میدارند 
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کــه مقاومــت و ضعــف زندانــی مربــوط بــه بســیار چیــز های شــناخته شــده و 
ناشــناخته ای اســت کــه بــه حیــث یــک مجموعــۀ دیالک تیکــی در ســاختار بدنی 

و ســاختار ذهنــی زندانــی بطــور دینامیــک و خودانگیختــه عمــل می کنند                                                                                                                         

درخــت عنــاب و زبــان عســکرها مــرا از آدم بودنــم پشــیمان ســاخته بــود  در 
آن وحشــتکده بــه زندگــی عقابــک هــای آزاد و آهــو گک هــای کوهــی حســرت 
ــۀ  ــودم و عســکر هــای خــاد جــای و قیاف می خــوردم  مــن جابجــا ایســتاده ب
شــان تبدیــل می شــد  همگــی مــرا بــه اســم و رســم میشــناختند  از مشــاوری 
کــه مــال ســایبریا بــود تا مســتنطق وعســکری کــه روح خــود را مانند ســوگلی 
هــای حــرم بــه جغــد ســایبریایی بخشــیده بودنــد  همۀ شــان مــرا بنام و نســب 
خــودم تحقیــر میکردنــد  ولــی مــن عســکر هــا و مســتنطق هــا  و مشــاور هــا 
ــاد و  ــکر خ ــه عس ــد ک ــا الزم می افت ــناختم )درینج ــم نمی ش ــم و رس ــه اس را ب
مســتنطق خــاد و مشــاور ک گ ب را بــه طــرز اشــیاء بوســیلۀ عالمــت »ها«جمع 
نمائیــم(، مــن بــرای آنهــا قابــل شــناخت و بــی نقــاب بــودم ولــی آنهــا بــرای من 
مبهــم و نقابــدار بودنــد  چقدرمشــکل اســت کــه در زیــر یــک ســقف کوچــک، تو 
طرفــت را نشناســی و طــرف تــرا بشناســد چقــدر رنــج آمیــز اســت کــه تــو در 
زیــر یــک درختــک عنابــی بــا نازنینــی ایســتاده باشــی کــه جــز در بــارۀ دشــنام 
ــن  ــی  در چنی ــاره حنجــره و ســرود هایــش ندان ــز دیگــری درب ــه اش چی وقهق
ــه  ــت ک ــوگ اس ــه مونول ــد بلک ــاق نمی افت ــی اتف ــور عقالن ــوگ بط ــی دیال فضای
بطرز خشــونتبار شــکل میگیــرد  در فضــای شــکنجه و تحقیق جریانــی بوجود 
آورده می شــود کــه مکالمــۀ دوطرفــه را ضربــت میزنــد و باعــث حــذف یــک 
جــزء مکالمــه می شــود، حذفــی کــه بــه شــقیقۀ شــکنجه شــونده شــوِک برقــی 
می کوبــد و بــه گــوش شــکنجه گــر صــدای طنــازی از بحیــرۀ ســیاه یا ســمرقند 

ــود                                             ــف می ش ــریف ُپ ش

آرمــان ودکا و ذوق نخــره گرچگونــه در زندگــی مســتنطق بــه واقعیــت تبدیل 
می شــد؟ کــی و در چــه موقعیتــی بــا چــک ســفید بــه ســفر ســمرقند و بحیــرۀ 
ســیاه میرفــت؟ آری مســتنطقی کــه از یــک زندانــی چنــد زندانــی می ســاخت، 
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ــود،  ــل می نم ــرگ تبدی ــتطیل م ــه مس ــتعالم را ب ــتطیل اس ــه مس ــتنطقی ک مس
مســتنطقی کــه زندانــی را تــا ســرحد مــرگ شــکنجه می کــرد، مســتنطقی کــه 
عــرق پــای مشــاور را بجــای عســل مینوشــید، مســتنطقی کــه همســایه هــای 
زندانــی را در پهلــوی زندانــی مینشــاند، مســتنطقی کــه زندانــی خنــدان را بــه 
معیــوب گریــان تبدیــل میکرد، مســتنطقی کــه در بردگی رســالۀ فــوق تخصص 
میگرفــت، مســتنطقی کــه زندانــی را فقــط بــرای اعدام بــه محکمــۀ اختصاصی و 
انقالبــی میفرســتاد، مســتنطقی کــه در نقــش جــالد ظاهــر میگردیــد،    این چنین 
مســتنطقینی بعــد از اجــرای ماموریــت بــه ســوی خجنــد و ســمرقند و اگــر مهر 
مشــاور بــر جبینــش عمیقتــر می درخشــید تا بحیرۀ ســیاه نیــز پــای بختش می

رقصید                                                                                                                   

بر گردیم به زیر درخت عناب و رنجهای عنابی  

مــن در مکانــی محکــوم بــه ایســتادن بــودم کــه عســکری هــی مــرا بــه پهــره 
دار بعــدی تســلیمی میــداد، ایــن تســلیمی بــه شــیوۀ عجیــب یعنی طی مراســمی 
اجــراء می شــد، عســکر تســلیم دهنــده کــه پهــره اش ختــم شــده بــا دادن چنــد تا 

وعــظ و چنــد تــا فحــش و یــک ســلی آبــدار از مــن خــدا حافظــی میکــرد                                                              

فشــار خــواب و بــی حســی پــا هــا چنــان وجــودم را بــی حــال کــرده بــود کــه 
تــاب و تــوان ایســتادن را از مــن بکلــی ســلب کــرده بــود  لحظــه بــه لحظــه از 
خــود بــی خــود میشــدم  وقتــی کــه پیشــانی ام بــروی زمیــن کانکریتــی اصابت 
کــرد دانســتم کــه بزمیــن خــورده ام ولــی کــدام زمیــن، نمیدانســتم  زمانــی کــه 
عســکر چنــد لگــد محکــم به کلــه و زیــر بغلــم زد فهمیدم کــه در حویلی ریاســت 
عمومــی تحقیــق خــاد صــدارت هســتم  پیــش از آنکــه بســوی شــاخۀ دلگیــر 

عنــاب حرکــت کنــم، گوشــهایم از زخــم زبــان عســکر لبالــب گشــت:                           
بخی استاد شو بی شرف، 

زورت که نمیرسه چرا ضد انقالب شدی
مه واری خذمتگار حزب و دولت میشدی

سرباز انقالب می شدی بی غیرت
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خذمتــگار واژه ای بــود کــه در زیــر غــم مــرا می خندانــد، اینکــه چگونــه   
ایســتاد شــدم از مــن نپرســید  وضعیــت جســمی و روانــی ام بســیار فرســوده 
شــده بــود، تعادلــم را ازدســت داده بــودم  حیــران بــودم کــه از ایــن موقعیــت 
مرگنــاک چگونــه بیــرون خواهــم شــد  بعــد از لحظاتــی بــاز هــم کلــه ام خــود 
را بــروی گردنــم محکــم گرفتــه نتوانســت و بــی اختیــار خــم شــد ولــی خــود 
را گرفتــم تــا اینکــه بــار دگــر کلــه ام چنــان بســوی پائیــن غلتیــد کــه کمــرم قات 
شــد  هنــوز کمــرم را راســت نکــرده بــودم کــه ســرباز انقــالب بــا اســتفاده از 
همیــن حالــت زارم، از پشــت ســرم بــا تمــام قــوت خــود بــا چیــزی بــر ناحیــۀ 
پائینــی کاســۀ ســرم کوفــت کــه مانند صیــد گلولــه خــورده، بــر زمین افتیــدم و 
پــس از درنــگ کوتاهــی، حینــی کــه بــا زخمهــای جدیــد بــا زخمهــای فورانــی از 
زمیــن خونآلــود بلنــد می شــدم واژه هایــی ماننــد بــرگ عنــاب یــا گرد مهتــاب به 

چــار ســویم پرتــو میــزد:                                                                                    

امدفعه اگه َخوَ ت ُبرد  چوبه د     میزنم  

اشرار 

مره نشناختی

طاقت که نداری بخی برو اقرار کو 

خوب خوب آدما پیش مه ُقر گفته اقرار کده

بخی که اتاق بریم اقرار کو 

چاره نداری که اقرار نکنی 

بخی که بریم رفیق مستنطقه  خوش بساز  

مه ضمانت میکنم که ایالیت کنه

    رنــج دگــر مــن ایــن بــود کــه عســکر خــاد بــا آن ســواد خــدا داد، با خشــمی 
بــر مــن حملــه میکــرد کــه گویــی مســتنطق مــن باشــد  انــگار کــه فرمــان حزب 
و مشــاور را بــاالی مــن تطبیــق میکنــد  از جمالت عســکر فهمیــدم که ایــن ُمهرۀ 
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بــی رحــم ادامــۀ اســتنطاق بشــیوۀ ُدم بریــده تــر اســت  ادامــۀ روح خبیثــۀ حزب 
و دولــت بــه طریــق مســخره تر اســت  بــرای مــن تحقیــر و اذیت عســکر، عذابی 
بــود کــه بــا هیــچ تــرازو و وجدانــی ســنجش نمی شــد  درد مــن ایــن بــود کــه 
عســکر بــی آنکــه مــن و رژیــم و شــوروی را بشناســد بــاالی مــن بــا کمــال 
خرســندی و قاطعیــت قضــاوت می کــرد  پنــد و انــدرز میــداد، بســوی انقــالب 
و شــوروی دعوتــم میکــرد، از پایــان ناپذیــری شــکنجه و حتمیــت اقــرار ســخن 
میگفــت  دشــنامش ماننــد تیــر بــر جگــرم می خلیــد، تشــویقش بــرای اعتــراف 
کــردن قلبــم را می خشــکاند  درخــت عنــاب و عســکر برایــم  آتــش جهنم گشــته 
بــود  ایــن آتــش زمانــی آتشــین تــر میگردیــد کــه واژۀ خذمتــگار و انقــالب در 

درونــم ماننــد دو بشــکه تیــل ســر بســر انداختــه می شــد  

شــکنجۀ عنــاب را می تــوان بــا تمــام طــول و عرضــش یــک حادثــه نامیــد و 
ایــن حادثــۀ زیــر درختــی را ترامــای ثانــی خوانــد، ترامایــی کــه زخمهایــم را در 
اعمــاق شــب چراغــان کــرد  ترامایــی کــه بــه وســیلۀ دســت و دهــن عســکر خاد 
تولیــد گردیــده بــود  بــرای روانشــناس چقــدر مشــکل اســت تــا بدانــد در مغــز 
عســکر خــاد در حیــن اجــرای شــکنجۀ عنابــی چــه میگــذرد، عســکر خــاد کــه 
دریشــی ســرباز انقــالب را پوشــیده اســت، چگونــه بــا ذهــن خالــی و احســاس 
ُپــر، دســت و دهنــش را بــا شــکنجه دادن پرخــون و پرجنون می ســازد  شــکنجه 
شــدن بــه وســیلۀ عســکر ایــن ســؤال را در مــن بیــدار می ســازد کــه آیا عســکر 
از تحقیــر و اذیــت شــدنم بــه حیــث مریــض روانــی لــذت میبــرد یــا اینکــه عادت 
داده شــده کــه بــا همیــن شــیوه  از حــزب و دولــت دفــاع نمایــد، آیــا ماننــد ســگ 
پاولــوف بطــرز شــرطی عمــل میکــرد یــا حیوانــی بــود کــه بــه حکــم غریــزه 
شــرط را بــه نفــع شــرط آفریــن می بلعیــد؟ بــه هــر دلیلــی کــه مدنظــر باشــد 
مغــز عســکر بطــور اتوماتیــک آمــاده بــود تا هــر نــوع گفتــار و کردار خشــونت 
آمیــز را طراحــی کنــد، عقــل وعاطفــۀ عســکر توانایــی ایــن را داشــت کــه حمالت 

بیرحمانــه را خلــق و تطبیــق کند                                                                    

بــی خوابــی هــای پیاپــی، دود از دماغــم می کشــید  بــی خوابــی زمانــی طاقــت 
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فرســا می شــد کــه عســکر انقــالب از حنجــرۀ خویــش توهیــن هایــی را ماننــد 
ضربــۀ کلشــنکوف فیر میکــرد  مجبــورم تا بپذیــرم که بــی خوابــی دادن یکی از 
شــکنجه هــای ارشــد اســت  بــی خوابی کشــیدن بــا متعلقــات آن یکی از دشــوار 
تریــن لحظــه هــای شــکنجه اســت  ایــن نــوع شــکنجه، زندانــی را در تــداوم خود 
در سراشــیب بیچارگــی و بــی انــرژی شــدن ســوق میدهــد  شــاید در هــر جــای 
دنیــا از جابلســا تــا جابلقا، شــکنجۀ بــی خوابی کاربــرد ممتاز داشــته باشــد  در 
زندانهــای جمهــوری اســالمی ایــران، در گوانتانامــو، در بگــرام، در ســودان، در 
افریقای جنوبی، در ســومالی، در چین، در روســیه، در بالکان، در ابوغریب، در    

و دیــروز در اردوگاهــای کار اجبــاری و اتاقهــای گاز و آدم ســوزی آشــویتس                      

ویکتــور فرانــکل بــه حیــث زندانــی آشــویتس کــه ســالها در زنــدان بــوده حق 
دارد کــه برمبنــای تجربــۀ خــود و تجربــۀ زندانیــان آشــویتس در کتــاب »معنای 

کنجــکاوی« بــه ایــن نتیجه برســد:

»همه کتابهای درســی دروغ اســت  در کتابها نوشــته شــده اســت بشــر نمی تواند 
جــز بــرای ســاعات محدودی بــی خــواب بماند ایــن کامالً غلط اســت«                                                                                       

ویکتــور فرانــکل دریــن برداشــت اوالً بــه حیــث یــک زندانــی حــرف میزنــد 
ــدۀ  ــده مان ــان زن ــه حیــث یــک روانشــناس از تجــارب خــود و زندانی و بعــداً ب
ــاور میرســد کــه  ــن ب ــه ای ــکل ب ــردازد، فران ــری می پ ــه نتیجــه گی آشــویتس ب
جســم و ذهــن بنــی آدم دارای آن توانایــی هــای درخشــانی اســت کــه روز بروز 
و الیــه بــه الیــه فــاش می شــوند  فرانــکل از تجربــۀ زندانیانــی اســتفاده می کنــد 

کــه بــه وســیلۀ دســتگاه گشــتاپو شــکنجه شــده انــد                                           

قصــۀ مــن و تجربــۀ ســایر زندانیــان خــاد ایــن نکتــه را ثابــت می ســازند کــه 
روان و جســم بنــی آدم توانایــی هــای خــارق العــاده ای دارنــد کــه در وقــت نیاز 
خــود را در ســنگر مدافعــه بیــدار می ســازند  قصــه هــا و خاطــرات فراوانــی از 
شــکنجه شــدن در خــاد وجــود دارد کــه بیانگــر بــی خوابــی هــای متــداوم و 
طوالنــی اســت  ســه چهــار شــب را هــر زندانــی خادگزیــده بــه چشــم ســر دیده 
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و بــا کیــف ناشــناخته ای ســپری کــرده اســت  زخمهــای خفتــه و بیدار شــهادت 
میدهنــد کــه زندانــی سیاســی می توانــد بــا تمــام ضعــف و بــی حالی، چند شــب 
و روز را بــدون خــواب زنــده بمانــد  تجربــۀ زندانیان اگســا، کام، خــاد و زندانیان 
گشــتاپو در آشــویتس و اخیــراً تجربــۀ زندانیــان گوانتانامــو، ابوغریــب، اویــن و 
گوهردشــت و بگــرام، بیانگــر بــی خوابــی هــای پرابهــت آنانــی اســت که بــا رنج 

سیاســی در دنــج زنجیــر زیســته اند                                                                                                                        

مســتنطق صــدارت کــه وجــدان عاریتــی اش بــه خوابیــدن عــادت کــرده بــود، 
جالــب اســت کــه گاهــی در نیمــه های شــب، ژســت اســتنطاق را با کشــیدن فاژه 
هــای دنبالــه دار فرامــوش میکــرد، مــن کــه در زیــر هیــوالی خواب قســماً طاقت 
مــی آوردم دلیلــش ایــن بــود کــه مغــزم بناچــار هورمــون هایــی را بــرای بیــدار 
ماندنــم ترشــح میکــرد ولــی معلــوم می شــود کــه مغــز دســتخوردۀ مســتنطق 
قــدرت هــر نــوع ترشــح را از دســت داده بــود  ایــن چنیــن موجــودات ضعیــف 
اگــر خودشــان یــک شــب چــی کــه اگــر چنــد ســاعت محــدود زیــر شــکنجه ای 
کــه خــود اختــراع کــرده اند، قــرار بگیرنــد، به چــه اعترافــات درســت و دروغینی 
روی خواهنــد آورد، نــه تنهــا تاریخچۀ جاسوســی کــه ضمیر ناخودآگاه شــانرا 

بــروی کاغــذ می تکاننــد                                                                                                       

)ماننــد اعترافــات منتشــر شــدۀ ســلطان علــی کشــتمند، جنــرال رفیــع، جنــرال 
قــادر    در زنــدان اگســا(                    

شــکنجه گــران حزبــی کــه بــرای خــود از تازیانــه، پیرهــن از دار، نکتایــی و از 
دشــنام دســتمال دوختــه انــد بــه شــکنجه کــردن چنــان خــوی گرفتــه انــد کــه 
امــروز نیــز بعــد از ســپری شــدن ســه دهــه و انــدی، ذوق شــتم و شــکنجگی از 
ســرهای فروختــه شــدۀ شــان نرفتــه اســت و می خواهنــد در غیــاب وجــدان بــا 

قیافــۀ جعلــی، روح زخمــی زندانیــان را شــکنجه نمایند                                                                                                              

درک رنــج در زیــر شــکنجه قابــل فهــم نمی باشــد  من کــه خوابهایــم را در زیر 
درخــت عنــاب کاشــته ام حــاال میدانــم کــه پلکهایــم چیــزی را از دســت داده انــد 
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کــه بــرای خــودم شــاید در جنــم دگــر نیــز نمی تــوان در زیــر شــگوفه هــای آن 
ترانــه خوانــد  مــن که خاطــرۀ پاهایــم را در کنــار خاطرات هــزاران پــای عاصی، 
بــر نطــع خونیــن حویلــی مــرگ ریختــه ام حــاال میفهمــم کــه روزی نــی روزی 
ســبز خواهنــد شــد  مــن کــه شــیرۀ شــیرین چشــمانم را بــه خاطــر نغمــه هــای 
آزادیبخــش بــه مهتــاب بخشــیده ام، حــاال درک میکنــم کــه آواز هــای گمشــده 
روزی نــی روزی بــا زیبایــی شــورانگیزی بــه دره هــای شــاد و کوچــه هــای 

خوشــبخت تبدیــل می شــوند                                       
خواب 

بزیر پای ورم کرده
به مثل برگ عناب می غلتید

عناب
بزیر چکمۀ سرخ

به روی خلوت خواب می لغزید
خوابی

بدون چشم، 
چشمی بدون خواب
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ضیاء نجاتی

شوک برقی؛ وحشیانه ترین نوع شکنجه 

ســال ۱358 خورشــیدی محصــل ســال دوم رشــتًه تاریخ اکادمــی تربیه معلم 
کابــل بــودم  روز ۱8 حمــل ســر ســاعت درســی بــه صنف رســیدم  ســاعت اول 
را درس تاریــخ داشــتیم  اســتاد تاریــخ یکــی از خلقــی هایــی بود که کمتر ســواد 
تاریــخ داشــت؛ ولــی بــه امتیــاز عضویــت حــزب توانســته بــود به صفت اســتاد 

تعیین گــردد 

ســاعت اول رو بــه اختتــام بــود کــه مــالزم اکادمــی آمــد و بــه اســتاد گفت که 
ضیــاء را آمــر اکادمــی بــه اداره خواســته اســت  قبــل از آن متوجــه بــودم که دو 
نفــر از هــم صنفــی هایــم، کــه عضویــت ســازمان حزبــی را داشــتند، از صنــف 
خــارج شــده و بــه اداره رفتــه بودنــد  مــن کــه ایــن طــرز برخــورد دیگــر برایــم 
آشــنا بــود، دریافتــم کــه موضــوع گرفتــاری اســت  به همیــن ترتیب هــم صنفی 
هایــم هــم درک کردنــد کــه موضــوع از چــه قــرار اســت  کتــاب هایــم را روی 
میــز رهــا کــردم و بــا مــالزم بــه طــرف ادارۀ اکادمــی بــه راه افتــادم  در صحــن 
اکادمــی یــک موتــر الدای ســرخ رنــگ راه دروازۀ دخولــی اکادمــی را مســدود 
ســاخته بــود تــا کســی داخــل و یــا خــارج شــده نتوانــد  متوجــه شــدم یکــی از 
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کســانی کــه در همیــن موتــر آمــده بودنــد بــه طــرف مــن میایــد و یک نفــر دیگر 
دروازۀ عقبــی موتــر را بــاز کــرده و انتظــار مــن اســت                            

شــخصی کــه بــه طــرف من میامــد بــا نزدیــک شــدن و دراز کردن دســتش به 
طرفــم خــودش را معرفــی می کنــد کــه مــن توجــه نمی کنــم  بعــداً ادامــه می دهــد 
ــر  ــاره ب ــما دارد و دوب ــوالی از ش ــد س ــته و چن ــما را خواس ــا ش ــر م ــه آم ک
می گردیــد  ایــن برخــورد بــرای مــن بیگانــه نبــود چــون ایــن دیگــر یــک فرمــول 
شــناخته شــده بــرای همــه مــردم بــود  داخــل موتــر نشســتیم  راننــده بــا یــک 
چرخــش ســریع بــه طــرف جــادۀ صــدارت بــه راه افتــاد  قابــل یــاد آوری اســت 
کــه اکادمــی تربیــۀ معلــم در آن زمــان عقــب ســفارت ایــران نزدیک چهــار راهی 

تــره بازخــان موقعیــت داشــت 

شــخصی کــه پهلــوی من نشســته بــود ســرم را پائیــن کــرده و با پارچــه  یی 
پوشــانید  3 الــی ۴ دقیقــه بعــد موتــر توقــف کــرد و مــرا پیــاده کردنــد و پارچــۀ 
تکــه را از ســرم برداشــتند  در قــدم اول دریافتــم کــه یک تعمیر فرســوده و رنگ 
و رو رفتــه یــی اســت  دو نفــر پیــش روی دروازه نشســته بودند کــه معلوم نبود 
افســر هســتند و یــا ســرباز  مــرا  از نــزد آن هــا تســلیمی گرفتنــد و بــه داخــل 

ــه بردند   محوط

ایــن جــا هــر طــرف افــرادی بــاال و پائیــن می رونــد  تــا ایــن مرحلــه هنــوز از 
هویــت محــل چیــزی نمی دانــم  داخــل یــک اتــاق ســاختند کــه دو ســه نفــر دیگر 
هــم آن جــا بودنــد  یکــی دو ســاعت بعــد اســامی مــا کــه داخــل ایــن اتــاق بودیم 

خوانــده شــد و توســط مســتنطقین برای تحقیــق برده شــدیم  

مســتنطقین افــراد جــوان کــم تجربــه و از متعلمیــن و محصلیــن خلقــی هــای 
دو آتشــه یــی بودنــد کــه آن جــا جمــع شــده بودنــد؛ و هــر کــدام یکــی را گرفتــه 
و بــا خــود بــرای ســوال و جــواب بــه یکــی از اتــاق هــا بردنــد  ســوال و جــواب 
هــا معمــوالً از گرفتــن شــهرت مکملــه و شــغل و وظیفــه و اقــارب و امثــال آن ها 
آغــاز و آخریــن پرســش هــم ایــن بــود کــه مــا چــرا تــرا بــه ایــن جــا آورده ایــم  
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ســوال و جــواب هــای اولیــه تکمیــل شــد و ســرباز را خواســتند و برایــش گفتند 
کــه مــرا ببــرد بــه نظــارت خانــه  

ســاعت پنــج یــا شــش عصــر اســت  داخــل محوطــۀ یــک حویلــی کابــل وقــت 
شــدم  در ســه ســمت ایــن حویلــی اتــاق ســاخته شــده و یک ســمت دیگــر دیوار 
بود  آهســته آهســته توانســتم موقعیت ایــن حویلــی را دریابم کــه در عقب دکان 
هــای پوســتین فروشــی مقابــل والیــت کابــل اســت کــه زمانــی منزل شــخصی 
شــیرزاد مشــهور، ُخُســر شــاه ســابق بــود  حــدود 3۰۰ و یــا ۴۰۰ زندانــی درین 
حویلــی نگهــداری می شــدند کــه حــاال شــکنجه گاه مرکــزی »اگســا« را تشــکیل 

مــی داد و بــه مــرور زمــان وســعت داده شــد 

ســاعت تقریبــاً هفــت شــام اســت و وقت نــان شــب  چند نفر آشــپز و ســرباز 
بــا دیــگ هــای بــزرگ داخــل حویلــی شــدند  یکــی از ســربازان بــه دروازۀ هــر 
اتــاق می رفــت تــا بــه اطــالع آنــان برســاند کــه بــرای گرفتــن ســهمیۀ غــذای 
شــان بیاینــد  آنانــی کــه قبــالً بــه ایــن جــا آورده شــده انــد می داننــد کــه روال 
چــه گونــه اســت  امــا مــن کــه اولین شــبم اســت منتظر هســتم تــا ببینــم دیگران 
ــد و  ــان می برآمدن ــای ش ــاق ه ــان از ات ــته زندانی ــته آهس ــد  آهس ــه می کنن چ
یــک بشــقاب از ســرباز می گرفتنــد و بــه آشــپز مراجعــه می کردنــد و ســهمیۀ 
شــان را می گرفتنــد  نوبــت مــن هــم رســید و غــذا گرفتــم  البتــه غــذای ایــن جــا 
برخــالف قروانــۀ عســکری کــه در پلچرخــی می دادنــد، بهتــر بــود  تمامــی مدتی 
را کــه در نظــارت خانــه بــودم غــذای چاشــت و شــب برنــج بــا یــک نــوع قورمــه 

بــود و گاهگاهــی گوشــت هــم شــامل آن می شــد  

شــام بــود و بعــد از صــرف غــذا عــده یــی رفتنــد بــرای ادای نمــاز و عــده یــی 
در صحــن حویلــی بــا هــم صحبــت داشــتند و عــده یــی هــم مصــروف فکــر 
کــردن بــا خــود  مــن هــم بــه ایــن فکــر بــودم کــه مرحلــۀ بعــدی چــه خواهــد 
بــود  در همیــن وقــت چنــد ســرباز داخــل نظــارت خانــه شــدند کــه هــر کــدام 
شــان یک لیســت در دســت داشــتند  لیســت اولی خوانده شــد و کســانی که نام 
شــان شــامل آن لیســت بــود بــه تعقیــب ســرباز از نظــارت خانــه خــارج شــدند  
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بــه همیــن ترتیــب گــروه دومــی و ســومی  امــا نــام مــن و افــراد دیگــری نیــز 
شــامل ایــن لیســت هــا نبودنــد  بعــد از چنــد لحظــه ســربازان دیگــر آمدنــد و 
همــه را بــه طــرف کار اجبــاری ســوق دادنــد  مــن کــه روز اولــم بــود ناگزیــر از 
دیگــران تبعیــت می کــردم و بــه تعقیــب آن هــا از محوطــۀ نظــارت خانــه خــارج 
شــدم  ایــن نظــارت خانــه را بــه ســمت شــمال چهــار راهــی صــدارت کــه دقیقــًا 
ســه کنجــی عقــب پوســتین فروشــی هــا و عکاســخانه پــرکاش اســت، بزرگتــر 
می ســاختند؛ و ایــن کار را بــاالی زندانیــان انجــام می دادنــد  یعنــی ایــن کــه بــه 
دســت خــود زندانیــان بــرای شــان زنــدان می ســاختند  زندانــی کــه مــا بــرای 
آینــده گان اعمــار کردیــم و بــه میــراث گذاشــتیم شــاید بعــد از مــا چندیــن هزار 
انســان دیگــر را در خــود جــای داد و بــه جوخــه هــای اعــدام ســپرد کــه مخوف 
تــر از صحــن حویلــی بــود کــه مــا در آن زندانــی بودیــم  نکتــه یــی کــه دریــن 
جــا بایــد روی آن مکــث و تامــل کــرد ایــن اســت کــه در ســاخت و ســاز ایــن 
ــد و  ــان سیاســی نقــش داشــته ان ــادی از زندانی شــکنجه گاه هــا نیروهــای زی
شــخصیت هــای علمــی چــون مهــد سیاســت و تاریــخ پوهانــد میرعلــی محمــد 
زهمــا، اســتاد پوهنتــون کابــل و پوهنــوال داکتــر علی اســتاد پولیتخنیــک کابل و 
عــده ی بســیاری از اســتادانی کــه در آن زمــان زندانــی بودنــد  در آن شــرایط نه 
تنهــا بــه خاطــر زندانــی بــودن این مــردان پــر افتخــار وطــن گریســته ام؛ بلکه به 
دلیــل ایــن کــه چــه گونــه دســت نشــانده گان و خــود فروختــه گان، ایــن ارزش 
هــای مــادی و معنــوی جامعــه را بــا چنیــن بــی پروایــی و بــی باکی بــه تحقیر و 
توهیــن گرفتــه و شــکنجه می کننــد  چنیــن اســت ارزش هــای رژیــم هــای خــود 
فروختــه و بیگانــه  قابــل تذکر اســت که تعــداد بســیاری ازین اســتادان پوهنتون 
کابــل و پولیتخنیــک، بعــد از شــکنجه هــای فــوق طاقــت، به شــکل دســته جمعی 

بــه جوخــه هــای اعــدام ســپرده شــدند 

همــه زندانیانــی کــه آن ایــام در نظــارت خانــه دوره تحقیــق را می گذشــتاندند 
در ســاخت و اعمــار آن ســلول هــای مخــوف خشــتی مانــده ایــم و ایــن بیگاری 

دیگــر بــه شــغل روزمــرۀ مــا تبدیــل شــده بــود 
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روز هفتــم ثــور تحقیــق مــن دوبــاره آغاز شــد و ایــن مصــادف بــا روز اولین 
ســالگرد کودتــا بــود کــه بــا شــادمانی اعضای حــزب تجلیــل می گردید  ســاعت 
هفــت و نیــم شــب هنــوز غذایم را تمــام نکرده بــودم که طبــق معمول تعــدادی از 
ســربازان بــا لیســت هــای دســت داشــتۀ شــان نــام افــراد را صــدا می زدنــد کــه 
مــن نیــز شــامل یکــی ازیــن لیســت هــا بــودم  ســرباز از نظــارت خانه بــه تعمیر 
پهلویــی مــا هدایتــم کــرد و ایــن همان جایــی اســت کــه روز اول گرفتــاری به آن 
جــا آورده بودنــد  یــک دهلیــز بــزرگ و طوالنــی کــه اتــاق هــای آن در دو ردیــف 
دهلیــز ســاخته شــده بــود  بــه یکــی از اتــاق هــا برده شــدم  تنهــا صدایی کــه در 
آن جــا شــنیده می شــد، چیــغ و فریــاد کســانی بــود کــه در اتــاق های دیگــر زیر 
شــکنجه بودنــد  حــدود نیــم ســاعت معطــل مانــدم  ســاعت هشــت شــب عقــب 
دروازه صــدای قهقــۀ خنــده بــه گوشــم رســید و متعاقبــاً یــک جوان بین ســنین 
22 تــا 25 ســال داخــل اتــاق شــد  خیلــی خــوش خــوی بــه نظــر می رســید، بــا 
مــن دســت داد و احــوال پرســی کــرد  بــه شــدت بــوی الــکل مــی داد و دانســتم 
کــه از انــدازه زیــاد نوشــیده اســت  بــا خــود فکــر کــردم کــه شــب طوالنــی و 
پــر جنجالــی را پیــش رو دارم  بــه مجــردی کــه نشســت رو بــه ســرباز نمــوده 
و گفــت کــه چــرا بــرای مهمــان چــای نیــاورده ای  ســرباز بــه عجلــه دو گیــالس 
چــای بــا مقــداری کشــمش و بــادام و چهارمغــز آورد  مصــروف خــوردن چای 
بــا کشــمش و چهارمغــز شــدم و مســتنطق کــه بــاالی چوکــی نشســته بــود بــه 
خــواب رفــت کــه دلیلش حتمــا نوشــیدن زیاد الــکل بود  دفعتــاً چشــمانش را باز 
کــرد و از مــن پرســید: »تــه پوهیــژی مونــژ ولی تــا دلته راوســتلی یاســت؟« )تو 
می دانــی مــا چــرا تــرا بــه ایــن جــا آورده ایــم؟( در جــواب محترمانــه گفتــم کــه 
نخیــر صاحــب  بــا عصبانیــت جــواب داد کــه همــه خائنین وقتــی این جــا میایند 
در اول همیــن را می گوینــد و بعــد هــا معلــوم می شــود کــه کــی هســتند  از اتــاق 
خــارج شــد و لحظاتــی بعــد بــا یــک همــکار دیگــرش برگشــت  ظاهــر ایــن تــازه 
وارد خیلــی خشــن بــه نظــر می رســید  دســتش را پیــش کــرد و مــن هــم دســتم 
را پیــش کــردم  امــا بــه جــای دســت دادن بــا ُمشــت گــره کــرده بهــم چنــان 
ضربــۀ بــه پیشــانی ام وارد کــرد کــه در یــک لحظــه فکــر کــردم چهــار دیــواری 
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اتــاق در اطرافــم دور می زنــد  نــا خــود آگاه بــاالی چوکــی افتــادم  صادقانــه این 
کــه در همــان لحظــه دیگــر نمی دانســتم کــه هــر دوی آن هــا بــه زدن ادامــه داده 
انــد و یــا یکــی شــان  لحظاتــی احســاس کــردم ســر حــال هســتم  متوجه شــدم 
کــه از بینــی ام خــون جریــان دارد و پیرهــن و جمپــرم خــون آلــود شــده انــد  
مســتنطق یــک دســتمال برایــم داد تــا خــون هــای صورتــم را تمیــز نمایــم  ایــن 
زمــان دریافتــم کــه مــن بــا همــان نفــر اولــی تنهــا هســتم و او هــم چنــان غــرق 

ــای خودش اســت   دنی

عقربــۀ ســاعتی کــه بــاالی میــز بــود ســاعت ده و نیــم شــب را نشــان مــی داد  
مســتنطق دوســیه را زیــر بغلــش گذاشــته و خــارج شــد  لحظــات بعــد شــخص 
دیگــری در حالــی کــه اوراق تحقیــق مــرا بــا خــود داشــت، داخــل اتــاق شــد و 
خــودش را عبدالحلیــم وزیــری معرفــی کــرد  مختــار مهمنــد، مســتنطق قبلــی، 

اوراق تحقیــق مــرا بــه او ســپرده بــود  

مســتنطق جدیــد بــه اســتناد اوراق و شــهرت مــن کــه درج اوراق تحقیــق بــود 
ــم کــه یکــی شــان در آن زمــان  ــه پرســیدن از اســمای برادران شــروع کــرد ب
فارمسیســت و دیگــر شــان در لیســۀ خوشــحال خــان معلــم بــود  در مــورد 
ــه  ــتم ک ــا دانس ــید  بعده ــیاری پرس ــای بس ــوال ه ــود س ــم ب ــه معل ــرادرم ک ب
ــوده  ــان ب ــحال خ ــه خوش ــاگرد لیس ــم ش ــودش ه ــه خ ــود ک ــن ب ــل آن ای دلی
اســت  دانســتم کــه در مــورد بــرادرم شــناخت دارد امــا بهــر دلیلــی کــه بــود 
می خواســت ثابــت ســازد و می گفــت کــه او هــم یــک فــرد ضــد انقــالب اســت  
ایــن بــه هیــچ صورتــی واقعیــت نداشــت  چــون بــرادرم فرد غیــر سیاســی و در 
عیــن حــال خیلــی محافظــه کار بــود  در مــورد مــن گفــت کــه قــرار معلومــات ما 
تــو هــم بــه نفــع دشــمنان انقــالب تبلیــغ می کنــی  یــک پارچــه کاغــذی را برایــم 
نشــان داد کــه در اخیــر آن امضــای رئیــس تربیــه معلــم، میــر احمــد ُگرُبــز، بود 
و توضیــح داد کــه ایــن رفیــق بزرگــوار مــا بــا شــناخت کامــل از تــو مــا را آگاه 
ســاخته اســت  )میــر احمــد گربــز بــرای ســرکوب قیــام 2۴ حــوت هــرات بــه 
حیــث نماینــدۀ خــاص امیــن بــه آن والیــت رفــت  بعدها عضــو کمیته مرکــزی و 
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ســفیر شــد( یک شــب نامــۀ بی مهــر و نشــان را نیز ضمیمه دوســیه ام ســاخته 
بودنــد  وقتــی دیــد از مــن انــکار اســت گفــت کــه تــو فکــر می کنــی رفیــق انقالبی 
مــا دروغ می گویــد  توضیــح دادم کــه جنــاب رئیــس صاحــب دروغ نگفتــه امــا 
راپــور غلــط برایــش داده شــده  ازیــن ســخن مــن برآشــفته شــده و بــا مشــت و 
لگــد بــه جانــم افتــاد و تکــراراً می گفــت کــه تــو رفقــای مــا را بــه دروغ گویــی 
متهــم می کنــی  بعــد از لحظاتــی از زدن مــن دســت کشــید، بــه ســاعتش نــگاه 

کــرد و ســرباز را صــدا زده برایــش گفــت کــه مــرا بــه نظــارت خانــه ببــرد 

بــه نظــارت خانــه رفتــم  افــراد دیگــری را نیــز از اتــاق هــای تحقیق بــه نظارت 
خانــه آورده بودنــد کــه وضــع هیــچ کــدام شــان خــوب نبــود  یــک تعــدادی هــم 
کــه بــه بیــگاری بــرده شــده بودنــد تــا هنــوز برنگشــته بودنــد  رفتــم بــه طــرف 
کانتیــن، کــه پهلــوی اتــاق مــا بــود، تــا ســگرت بگیــرم  مســئول کانتیــن نظــارت 
خانــه یکــی از زندانیــان بــه نــام عبــداهلل گل از والیــت وردک و محصل ســال اول 
فاکولتــه انجنیــری بــود  بــا او آشــنا شــدم  بعــد از خریــد ســگرت و یــک بوتــل 
کریــم »انــل جیزیــک« کــه جــزء اشــیای ضــروری هــر زندانی بــود، می خواســتم 
بــه طــرف اتاقــم برگــردم کــه ســوال کــرد از تحقیــق برگشــته ایــد؟ بــا حرکــت 
ســر تصدیــق کــردم  خنــده یــی کــرد و گفــت فــردا شــب بیشــتر با هــم صحبت 
خواهیــم کــرد  چیــزی نگفتــم امــا در ذهنــم ســوال خلــق شــد کــه هــدف او چــی 

؟  ست ا

در اتــاق کــه شــب هــای قبــل هفــده و یــا هــژده نفــر می بودیــم، امشــب تعــداد 
مــا بــه 28 نفــر افزایــش یافتــه بــود و مجبــور بودیــم همــۀ مــا شــانه بــه شــانه 
بخوابیــم  صبــح زود طبــق معمول بــرای بیــگاری آماده شــده بودیم  امــا انتظار 
مــا بــه درازا کشــید، نــان چاشــت را خوردیــم و بازهــم انتظــار بودیــم  بعــد از 
نــان شــب بــرای بیــگاری بــرده شــدیم و تــا ســاعت یــک شــب کار کردیــم و 
برگشــتیم بــه نظارتخانــه  طبــق معمــول به کانتیــن رفتم تا ســگرت بگیــرم  چند 
نفــر جلوتــر از مــن بودنــد تــا نوبــت بــه مــن رســید  تقاضــای دو قطــی ســگرت 
کــردم  عبــداهلل گل پرســید کــه مرهــم »انــل جیزیــک« نمی خواهیــد  گفتــم امشــب 
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تحقیــق نداشــتم  خندیــد و گفــت شــب هــای زیــادی پیــش رو اســت  بــا حرکــت 
ســر و دســت خــدا حافظــی کــردم و بــه اتــاق برگشــتم  

امشــب اتــاق مــا نســبت بــه شــب هــای قبلــی خلــوت بــود  چــون یــک گــروپ 
هفــده نفــری از اعضــای حزب دموکراتیک خلــق، بخش پرچم، را از د افغانســتان 
بانــک بــه شــمول معاون بانــک، که دو شــب قبل دســتگیر گردیــده بودنــد، بدون 
تحقیــق و ســوال و جوابــی بــه زنــدان پلچرخــی انتقــال دادنــد  عبــداهلل گل هم آن 
شــب در اتــاق مــا خوابیــد و آهســته آهســته ســر صحبــت را بــا زندانیــان بــاز 
کــرد  بــه اســاس گفته هــای خــودش او یکــی از اعضــای رهبری حزب اســالمی 
افغانســتان و مســئول جمــع آوری نیــرو از طــرف شــورای حــزب در والیــت 
لوگــر بــوده کــه در مــاه حــوت از پاکســتان بــه والیــت لوگــر مســافرت نمــوده 
و در نزدیکــی هــای چهــار آســیاب کابــل توســط یــک عضــو ارتباطــی شــان به 
دام می افتــد و در جریــان تحقیــق بــه چیزهایــی اعتــراف کرده بــود که اصــالً در 
تــوان و قدرتــش نبوده اســت  بهرصــورت، ادارۀ اگســا به خاطر دســتگیری عده 
یــی از صاحــب منصبــان اردو و پولیــس کــه توســط وی قلمــداد گردیــده بودند، 
وی را نگهــداری می کننــد  تــا آخریــن روزی کــه مــن در نظارتخانــه بــودم، یعنی 
مــدت ۴8 روز، او نیــز همــان جــا بــود  )مــدت هــا بعــد شــنیدم کــه او عضــو 
شــورای کویتــه و مســئول ایــن شــورا در والیــت وردک بــوده کــه همــان جــا 

کشــته می شــود( 

فــردا صبــح بازهــم آمــاده رفتــن بــه بیــگاری بودیــم امــا کســی مــا را صــدا 
نــزد  روز گذشــت و بعــد از نــان شــب طبــق معمــول ســربازان بــا لیســت هــای 
شــان آمدنــد کــه اســم مــن نیــز شــامل لیســت بــود  بــا ســرباز بــه طــرف اتــاق 
هــای تحقیــق رفتیــم و بــه یــک اتــاق رهنمایــی شــدم  طبــق معمــول بــه یکــی از 
دو چوکــی کــه در طــرف دیگــر میــز مســتنطق بــود، نشســتم  لحظاتــی گذشــت 
و شــخصی بــا تعــدادی اوراق بــه دســت وارد اتــاق شــد و چنــان بــا گرمــی و 
صمیمیــت بــا من برخــورد کرد مثــل آن که از ســال ها همدیگر را می شــناختیم  
خــودش را معرفــی کــرد کــه اســمش غنــی احمــد زی وزیــری اســت و ســابق 
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کارمنــد پشــتو تولنــه بــوده و فعــال در اگســا وظیفــه دارد  صحبــت را بــه پشــتو 
شــروع کــرد و گفــت: »شــه ملگــری ضیا، تــه د فالنکی اســتاد ورور یاســت، هغه 
خــو مونــژ ســره بــد نــدی کــری خــو تــا ولــی؟« )خــوب رفیــق ضیــا، تــو بــرادر 
فــالن اســتاد هســتی، او خــو بــا مــا بــد نکــرده اســت، تــو چــرا؟( در جــواب گفتم 
کــه مــن کار خالفــی نکــرده ام و مصــروف درس هایــم هســتم  بعداً شــروع کرد 
بــه نصیحــت و اضافــه کــرد کــه افراد بســیاری را ســر حــرف آورده و کســی را 
یــارای مقاومــت نبــوده اســت  وقتــی جوابــم را تکــرار کــردم کــه مــن کار خالفی 
نکــرده ام، از جایــش بلنــد شــد و بــا لعــن تنــدی گفــت کــه معلوماتــی کــه مــا 
ــم نشــان می دهــد کــه  ــو جمــع آوری کــرده ای در دو روز گذشــته در مــورد ت
تــو بــا نیروهــای ضــد انقــالب ارتبــاط داری  از جریــان همیــن صحبــت هایــش 
دریافتــم کــه در همیــن دو روز وقفــه بــه خاطــر جمــع آوری اســناد تــالش کرده 
انــد  نوعــی تــرس هــم برایــم پیــدا شــد کــه مبــادا واقعــاً اســنادی در مــورد مــن 
بــه دســت آورده باشــند  یــک ورق پارچــه را برایــم نشــان داد کــه ســر و آخــر 
آن قابــل خوانــدن نبــود، امــا وانمــود کــرد کــه ایــن همــان شــب نامــه اســت کــه 
تــو توزیــع کــرده ای  )بعدهــا دریافتــم کــه آن شــب نامــه توســط یکــی از جنرال 
هــای خلقــی کــه همســایه دیــوار بــه دیــوار مــا، و رئیــس ارکان قــوای ســرحدی 
بــود، بــه دســترس شــان قــرار گرفتــه بــود ( در حالــی که ایــن موضــوع واقعیت 
نداشــت و یــک تهمــت بــود، چــون مــن هرگز در ســاحۀ بــود و باشــم ایــن کار را 
نمی کــردم  بــه نصیحــت ادامــه داد و گفــت کــه من دوســت بــرادرت هســتم و ترا 
کمــک می کنــم اگــر حقیقــت را بگویــی رهــا می شــوی  وقتــی جــواب قبلــی ام را 
تکــرار کــردم بــا خشــونت از جایــش برخاســت و قبــل ازیــن کــه بــه ایــن ســمت 
میــز برســد دروازۀ اتــاق بــاز شــد و شــخصی بــا دو محافظــی در ســنین ۱7 و 
یا ۱8 و کالشــینکوف به دســت وارد اتاق شــدند  مســتنطق در جایش خشــکش 
زد و دســت و پاچــه شــد  مــن درک کــردم کــه بایــد شــخص مهمــی باشــد  رو 
کــرد بــه طــرف مســتنطق و ســوال کــرد کــه کــی اســت و چیــزی از نــزدش پیدا 

؟  ه شد
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مســتنطق در جــواب همــان ورق شــب نامــه و دوســیه مــرا برایش پیــش کرد  
یکــی دو دقیقــه دوســیه را ورق گردانــی کــرد و دفعتــاً چنــان ســیلی محکمــی به 
رویــم حوالــه کــرد کــه در یــک لحظــه ســرم گیــچ رفــت و رو بــه مســتنطق گفت 
کــه ایــن نــو جوانــک هــای خائــن وســیلۀ دســت بیگانــگان می شــوند  ایــن هــا 
حــق زندگــی کــردن در تحــت حاکمیــت خلقــی را ندارنــد  بعــد ازیــن ســخنان از 
اتــاق بیــرون رفــت و مســتنطق نیــز او را تعقیــب کــرد  مــن لحظاتی چانــس پیدا 
کــردم تــا صــورت و ســرم را مســاژ بدهــم تــا اندکــی درد ســیلی تخفیــف پیــدا 
نمایــد  مســتنطق برگشــت و بــا خشــونت گفــت کــه بــا مــن صحبــت نکــردی، 
رئیــس صاحــب امــر کــرد کــه دوســیه تــرا بــه مقــام بــاال بســپارم  تــازه پــی 
بــردم کــه آن شــخص اســداهلل ســروری، رئیــس همیــن اداره اســت  لحظاتی بعد 
مســتنطق اتــاق را تــرک گفــت و یــک ســرباز وارد اتاق شــد و از من خواســت به 
تعقیــب او بــروم  ســرباز مذکــور مــرا بــه قســمت اخیــر دهلیــز بــرد، داخــل یــک 
اتــاق نســبتاً بزرگــی شــدیم کــه نیمــه تاریــک بــود بــا ســه و یــا چهــار چپرکــت 
ســیمی ســربازی و ســه چوکــی فلــزی بــا ســاخت غیــر معمــول و بلنــد و چهار 
ســمت اتــاق ُپــر بــود از وســایل تلیفــون و مخابــره هــای برقــی و سیســتم لیــن 
دوانــی کــه هــر کســی در نظــر اول نتیجــه می گرفــت کــه بایــد محــل مخابــره و 
محافظــت نظامــی باشــد  ولــی حقیقــت چیــز دیگری بــود  مســتنطق بعــدی آمد 
و از ســن و ســال و طــرز برخــوردش معلــوم می شــد کــه آدم بــا تجربــه تــر 
از دیگــران اســت  خــودش را معرفــی نکــرد و فقــط گفــت در صــدارت ســارنوال 
اســت  رو بــه مــن گفــت در مــورد شــما چیزهایــی کــه شــنیده ام راســت اســت؟ 

در جــواب گفتــم:

 مــن هیــچ گاهــی جــرم و گناهــی برعلیــه مــردم و دولــت انجــام نــداده ام  مــرا 
رهنمایــی کــرد بــه طــرف یکــی از چپرکــت هــا و برایــم توضیــح داد کــه این یک 
ماشــین طبــی بــرای تشــخیص امــراض عقلــی و عصبی اســت  مــن کــه دریافته 
بــودم آن چپرکــت چــه گونــه ماشــینی اســت، گفتــم کــه مــن تــا امــروز کــدام 
تکلیــف عقلــی و عصبــی نداشــته ام  بهــر صــورت، چــارۀ نداشــتم مگــر ایــن که 
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روی چپرکــت بخوابــم  بــا روی جایــی رویــم را پوشــاند  دســت هــا و پاهایــم را 
بــه دو طــرف چپرکــت بســته کــرد  بعــداً ویرهــای بــرق بــه پنجــه هــای بــزرگ 
پــا هــا، گــوش هــا و پنجــه هــای دســت بســته شــدند  بعــدا احســاس کــردم کــه 
یــک نــوع مایــع آب ماننــد بــاالی دســت هــا، پــا هــا و چپرکــت ریختانــده شــد  
لحظــه یــی گذشــت کــه شــوکی ماننــد زلزلــه چپرکت را بــاال می بــرد و بــه زمین 
مــی زد  امــا در حقیقــت ایــن طــور نبــود  ایــن جســم مــن بود کــه با شــوک برقی 
بــاال بــرده می شــد و بــه زمیــن چپرکــت می خــورد  ایــن بــرق دادن چهــار تــا 
پنــج دقیقــه دوام کــرد و بــا یکــی دو بــار وقفــه بــرای دومیــن و ســومین بــار 
تکــرار شــد  شــنیده ایــم کــه انســان از ســنگ ســخت تــر و از ُگل نازک تر اســت 
و از جانبــی تحمــل انســان هــم الیتناهــی نیســت و حــد و انــدازه یــی دارد  وقتــی 
بعــد ازمرتبــه ســوم کــه بــرق دادن تمــام شــد و اندکــی احســاس آرامــش کــردم 
متوجــه شــدم زیرپوشــی ام بــه تمــام معنــی تــر شــده و مــن از حالــت عــادی 

بیخــود شــده ام 

حــدود پنــج دقیقــه بعــد احســاس کــردم کســی وارد اتــاق شــد، امــا مــن دیــده 
نمی توانســتم کــه کــی اســت، خنــده کنــان گفت نتیجــۀ تحقیق مــا نشــان می دهد 
کــه شــما واقعــاً تکلیــف عصبــی داریــد، اگــر کــدام گفتنــی داریــد بگوییــد تــا مــا 
شــما را کمــک کنیــم  گفتــم، مــن کــدام کار خــالف قانــون نکــرده و کــدام خــالف 
کاری را هــم نمی شناســم  گفــت، اختیــار بــا تــو اســت، خــودت انتخاب کــرده ای  
هنــوز ســرم بــا روی جایــی پوشــیده بــود  دو نفــر ســرباز آمدنــد و روی جایی 
را از رویــم برداشــتند و دســت و پایــم را بــاز و لین هــای برق را هــم دور کردند  
بــه یکــی از چوکــی هــا هدایتــم کردنــد کــه بنشــینم  ناچــار بــودم اطاعــت نمایم  
بــاز هــم دســت هــا و پــا هایــم بــه چوکی بســته شــدند و ســرم را داخــل خریطه 
ســیاهی کردنــد  لیــن بــرق را بــه پنجــه هــای پایــم بســتند و از آن جــا از زیــر 
زیرپوشــی بــه طــرف نــاف گذشــتاندند و از آن جــا بــه گــوش هایم پیونــد زدند  

ایــن روزهــا کــه بــه فشــار خــون بــاال و عارضــۀ قلبــی مبتال شــده ام، دو ســه 
بــاری کــه معاینــات ای  ســی  جــی انجــام داده انــد، هــر بــار همان شــکنجه های 

ZendanFinal.indd   167ZendanFinal.indd   167 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



168

اگســا در ذهنــم تداعــی شــده انــد و روانــم بازهــم رنــج شــکنجه کشــیده اســت  
البتــه ایــن تنهــا مــن نبــوده ام کــه ایــن شــکنجه هــا را دیــده ام، هــزاران هموطــن 

دیگــر حتــی بدتــر از آن را هــم تجربــه کــرده انــد  بگذریــم 

ــاه از ســر گرفتــه  ــا وقفــه هــای کوت ــار ب ــد ب شــوک برقــی آغــاز شــد وچن
می شــد  بازهــم احســاس کــردم کــه لباســم کامــالً تــر شــده اســت  می دانســتم 
کــه حالتــم نورمــال نیســت  بــرق دادن را بــس کردنــد و دســت و پایــم را بــاز 
کردنــد  نمی دانــم چــه گونــه شــد که مســتنطق یــک تنبــان برایــم آورد، که شــاید 
از کــدام زندانــی قبلــی بــوده باشــد، و اجــازه داد بــه تشــناب بــروم  در آن جــا 

متوجــه شــدم کــه در اثنــای ادرار خــون نیــز جریــان دارد   

ــودش را  ــه خ ــی ک ــه دولت ــود ک ــد ب ــه خواه ــطور متوج ــن س ــده ای خوانن
دموکراتیــک می گفــت و حزبــی کــه قبــل از بــه قــدرت رســیدن، خــودش را از 
احــزاب پیشــرو کشــور می دانســت در عمــل چــه گونــه وحشــت میافریــد  مــن 
بعدهــا در زنــدان پلچرخــی دریافتــم کــه ایــن بــرق دادن هــا اشــخاص بســیاری 
را معیــوب ســاخته اســت   بیــان درد شــوک برقــی کــه بــر بــدن انســان وارد 
می شــود و توضیــح حالــت خاصــی کــه انســان در آن لحظــات دارد، مشــکل 
اســت و تنهــا آن هایــی کامــالً آن را درک می کننــد کــه خــود قربانــی آن بــوده 
باشــند  امــا از نظــر مــن شــوک برقــی وحشــیانه تریــن شــکل شــکنجه اســت و 
کســانی کــه بــرای گرفتــن اعتــراف و اقــرار از متهــم بــه آن متوســل می شــوند، 
عمــالً درنــده خویــی خــود را ثابــت می ســازند و کوچــک تریــن احترامــی بــه 

مقــام و منزلــت انســانی قایــل نیســتند 

بعــد رهایــی از زنــدان، ســال هــا از تکلیــف پروســتات رنــج می بــردم  برعالوه 
مراجعــه بــه دکتــور در کابــل، پاکســتان، هندوســتان و کانــادا نیــز ازیــن تکلیــف 
شــکایت داشــتم و بــه ایــن علــت ســال هــای بســیاری نمی توانســتم تصمیــم به 
ازدواج بگیــرم  معالجــه هــای دوامــدار نتیجــه بخــش بــود و آخرین نظــر دکتور 

نیــز حاکــی از آن بــود کــه تکلیــف کامــالً رفع شــده اســت 
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ــم  ــک و نی ــه ی ــی عقرب ــت و وقت ــب می گذش ــاعات ش ــود س ــی ب ــر ترتیب به
صبــح را نشــان مــی داد بــه همراهــی ســرباز موظــف دوبــاره بــه نظــارت خانــه 
فرســتاده شــدم  از شــدت درد و خســتگی تــوان ایســتادن نداشــتم  بــه عجلــه 
خــود را بــه کانتیــن رســانیدم کــه هنــوز هــم بــاز بــود و از عبــداهلل گل تقاضــای 
تابلیــت هــای ُمســکِن نمــودم  پراســتامول برایــم داد، بــه اتــاق رفتــم و چهــار 
تابلیــت از آن خــوردم  بــا وجــود درد شــدید چنــان بــه خــواب رفتــم کــه وقتــی 
صبــح بیــدار شــدم بــاورم نمی شــد خوابیــده باشــم  بــه شــدت بــه اســتراحت 
بیشــتر ضــرورت داشــتم  امــا آغــاز روز نیــز بــا آرامــش همــراه نبــود، زیــرا 
زنــدان بانــان بــه صــورت عاجــل بــه اتــاق هــای بیشــتر ضــرورت داشــتند و ما 
کــه مــزدورکاران مفــت و مجانــی بودیــم بایــد هرچــه بیشــتر از مــا کار کشــیده 
می شــد  تــا روز نــزده هــم دیگــر بــرای تحقیــق نخواســتند  امــا هــر صبــح برای 

ــم  ــا ناوقــت شــب کار می کردی ــرده می شــدیم و ت ــگاری ب بی

روز نــزده هــم ســرباز نامــم را خوانــد و بــه اتــاق تحقیــق بــرده شــدم  ایــن 
بــار، برخــالف معمــول، دو نفــر مســتنطق از قبــل آن جــا نشســته بودنــد  داخــل 
شــدم، ســالم دادم و بــه چوکــی نشســتم  هــر دو مســتنطق یکی به دیگــری نگاه 
کردنــد و باالخــره یکــی شــان گفــت کــه مــا می خواســتیم تــو را کمــک کنیــم که 
آزاد شــوی امــا خــودت نخواســتی  بنابــر آن تصمیــم گرفتــه شــده تــا دوســیه 

خــودت بــه مقامــات بــاال داده شــود  تــو چیــزی  گفتنــی داری؟ 

مــن کامــالً ســکوت کــردم  زیــرا می دانســتم کــه بحــث کــردن بــا آن هــا بــی 
فایــده اســت و شــاید هــم ســبب شــود تــا بازهــم بــه جانــم بیافتنــد  متعاقبــًا 
مســتنطق دومــی اضافــه کــرد کــه مــا اســناد کافــی در مــورد تــو داریــم  بازهــم 
ســکوت کــردم  بعــد از چنــد لحظــه یــی هــر دوی شــان اتــاق را تــرک گفتنــد  
لحظــۀ بعــد ســرباز آمــد و مــرا دوبــاره بــه بیــگاری بــرد  ســاعت 9 شــب بــود  
ایــن زمــان کار ســاختمانی منــزل دوم بــه پوشــش رســیده و ســقف تعمیــر از 
چــوب و نــی و گل پوشــانیده شــده و زندانیــان می تواننــد از منــزل دوم تعمیرات 
چهــار راهــی صــدارت را ببیننــد  در ســقف دکان هــای پوســتین فروشــی هــا 
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مربــوط تعمیــر دومــی اش ُپســت امنیتی ســاخته بودنــد تا کســی فرار نکنــد و از 
بیــرون محوطــه قابــل دیــد نبــود 

حــدود یــک مــاه کــم و بیــش در همین جریــان قیام چنــداول کابــل اتفــاق افتاد  
موترهــای »زیــل« و »زیــس« عســکری یکــی پشــت دیگــر داخل محوطــه گردیده 
ــر  ــا از در دیگ ــمارش آن ه ــده گان و ش ــتگیر ش ــت دس ــن لیس ــد از گرفت و بع
دوبــاره خــارج می شــدند  یعنــی ایــن کــه متهمــان به قیــام چنــداول بدون ســوال 
و جــواب بــه طــرف کشــتارگاه هــا بــرده می شــدند  زندانیانــی کــه از قبــل آن 
جــا بودنــد بــه نحــوی فرامــوش شــده بودنــد و جــزء ایــن کــه بــه بیــگاری برده 
می شــدند از تحقیــق و ســوال و جــواب خبــری نبــود  تنهــا تفــاوت دریــن بــود 
کــه اســداهلل ســروری، رئیــس اگســا، بــا همــان دو بــادی گاردش، کــه قــرار گفتۀ 

بعضــی هــا بــرادر زاده هایــش بودنــد، هــر شــب دیــده می شــد 

زندانیــان آن دوره شــاهدان عینــی قتــل عــام قیــام کننــده گان چنــداول کابــل 
بودنــد  تعــداد بــی شــماری را بــه نظــارت خانــه میاوردنــد و بــدون تحقیــق و 
ــی و  ــار پلچرخ ــالک چه ــزل اول ب ــای من ــتارگاه ه ــه کش ــی ب ــوال و جواب س
پولیگــون هــا می فرســتادند  اکثریــت دســتگیر شــده گان را کســبه کاران، دســت 
فروشــان، دوکانــداران، متعلمیــن و ریــش ســفیدان محلــی شــوربازار و چنداول 

ــد  ــکیل می دادن تش

روز چهــل و نهــم اســارتم اســت  ســاعت ۱۱ روز در جریــان بیــگاری بودیــم 
کــه نــام مــن و دو نفــر دیگــر بــه وســیلۀ ســرباز خوانــده شــد  وقتــی بــه او 
مراجعــه کردیــم گفــت کــه شــما رهــا شــده ایــد، کاالی تــان را جمــع کنیــد  مــن 
کــه لبــاس اضافــی نداشــتم و ۴9 روز همــان یــک دســت لباســی را به تن داشــتم 
کــه بــا آن دســتگیر گردیــده بــودم )بــه جــزء یک شــب کــه بعــد از بــرق دادن یک 
تنبــان عاریتــی برایــم داده شــده بــود( بــه داخــل نظــارت خانــه رفتــم تــا تابلیــت 
هــای ُمســکِن و مرهــم »انــل جیزیــک« را بگیــرم، عبــداهلل گل مــرا دیــد و پرســید 
کــه چــه گــپ اســت؟ گفتــم نــام مــا را خواندنــد امــا نمی دانیــم بــه کجــا می برنــد  
چهــار اطرافــش را بــا دقــت دیــد و آهســته گفــت، چانــس آوردی، ایــن وقــت روز 
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معمــوالً زندانــی را بــه پلچرخــی می برنــد  بــا او خــدا حافظــی کــردم و رفتــم بــه 
طــرف موتــری کــه در انتظــار مــا بــود 

در موتــر کوچــک امبوالنــس معمــول قــوای عســکری یــک صاحــب منصــب 
ــر  ــر موت ــمت اخی ــلح در قس ــظ مس ــت و دو محاف ــرار گرف ــده ق ــوی رانن پهل
نشســتند و مــا ســه نفــر زندانــی در وســط قــرار گرفتیــم  بیــرون موتــر را دیده 
نمی توانســتیم  بعــد از نیــم ســاعتی حرکــت موتــر توقــف داده شــد و صــدای 
ــا  ــده ب ــید  رانن ــوش رس ــه گ ــزرگ ب ــک دروازۀ ب ــدن ی ــاز ش ــراش ب ــوش خ گ
صاحــب منصــب مســئول آن جــا صحبــت می کــرد و مــا شــنیدیم کــه بــه او 

گفتــه شــد کــه ایــن هــا را بــه بــالک چهــار ببــر 

بــالک چهــار در قســمت شــرقی زنــدان پلچرخــی موقعیــت دارد و در اصل به 
زندانیــان جنایــی اختصــاص داده شــده بــود  قســمتی از منــزل اول یعنی ســمت 
شــمال آن کشــتارگاه رژیــم و در قســمت جنــوب آن کوتــه قفلــی هــا موقعیــت 
داشــت  در هــر دهلیــز شــش ســلول کوتــه قفلی ســاخته شــده بــود کــه در اصل 
بــرای یــک نفــر در نظــر گرفتــه شــده بــود؛ امــا در هــر اتــاق چهــار نفــر را جــای 
داده بودنــد  مجموعــاً هشــت دهلیــز دارای ۴8 اتــاق بــود کــه تقریبــاً 2۰۰ زندانی 
در آن، جــا داده شــده بودنــد  ایــن قســمت بــالک چهــار را بــه تــازه گــی از بخش 
جنایــی گرفتــه بودنــد تــا زندانیــان سیاســی را در آن جــا دهنــد  زیــرا بــالک اول 

و دوم دیگــر گنجایــش زندانی بیشــتر را نداشــتند 

 بعــد از طــی مراحــل اداری بــه همراهــی یــک ســرباز بــه ســمت جنوبــی بالک 
فرســتاده شــدیم  هــر کــدام مــا را بــه یکــی از اتــاق هایــی کــه یــک نفــر گنجایش 
داشــتند تقســیمات کردنــد  هــم ســلولی های مــن انجنیــر ابراهیــم توخی، بــرادر 
اســحق توخــی، بعــد هــا رئیــس دفتــر نجیــب در خــاد و فعــالً در کشــور هالنــد، 
میــر محمــد حســین، تکنیشــین ریاســت ســرک هــای وزارت فوایــد عامــه و نفر 
ســومی میــر محمــود، پرچمــی و از اقــارب ببــرک کارمــل، بعدها عضو خــاد که 
یــک بــرادرش معییــن اول وزارت معــارف و بــرادر دیگــرش مســئول تشــکیالت 
حزبــی در کمیتــه مرکــزی حــزب بودنــد  همســایه اتــاق مــا مســحور جمــال 
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پرچمــی و احمــد مریــد پرچمــی هنرمنــدان رادیــو و تلویزیون، نقیــب اهلل پرچمی، 
مشــهور بــه نقیــب ســیاه، بعدها رئیــس ســیلوی مرکــز و وحید همــکار پرچمی 
کــه بعــد هــا رئیــس یکــی از بخش هــای خــاد شــد، همچنــان در اتاق دســت چپ 

مــا چهــار نفــر از صاحــب منصــان غنــد هوایــی مــزار بودند 

ــرا 5۰ روز  ــادم، زی ــن افت ــم معیــن شــد در فکــر حمــام گرفت همیــن کــه جای
می شــد کــه خــود را نشســته بــودم  برعــالوۀ ایــن کــه لبــاس هایــم رنــگ بــدل 
کــرده بودنــد، کثــرت شــبش در لبــاس هــا نیــز بیــش از حــد آزارم مــی داد  یکــی 
از زندانیــان یــک جــوره لبــاس، یــک روی پــاک و یــک کلچــه صابــون در یــک 
خریطــۀ پالســتیکی برایــم لطــف کــرد که تــا امــروز خــودم را مدیون احســانش 
می دانــم  رفتــم بــه طــرف تشــناب؛ صــف حمــام خیلــی طوالنــی نبــود چــون 
موقــع نمــاز شــام  بــود و اکثــراً وضــو و طهــارت گرفتــه بودنــد  بعــد از حمــام 
اندکــی احســاس راحتــی کــردم و از شــر شــبش هــا نیــز رهایــی یافتــم  بــه اتاق 
برگشــتم  قروانــه شــب را آوردنــد کــه بادنجــان ســیاه جــوش داده و گوشــت 
بــود  امــا اشــتهای خــوردن نداشــتم و فقــط می خواســتم بخوابــم  بــه رهنمایــی 
یکــی از زنذانیــان توانســتم یــک کمپــل از ســرباز موظــف بــه دســت بیــاورم که 
آن را در قســمت بــاالی اتــاق روی جغلــۀ ســنگ ها انداختــه و کفش هایــم را زیر 
ســر گذاشــتم  البتــه زندانیانــی کــه از قبــل آن جــا بودند و پایــواز داشــتند وضع 
شــان فــرق می کــرد  وقتــی خوابیــدم متوجــه شــدم که عــرض اتــاق بــرای دراز 
کــردن پاهــای مــن کوتاهــی می کنــد زیرا عــرض اتــاق ۱8۰ ســانتی متــر و طول 

آن دو متــر بــود و مــا مجبــور بودیــم در عــرض اتــاق بخوابیــم  

بهــر ترتیبــی بــود شــب گذشــت  فــردا صبــح یکــی از ســربازان اســتحقاق 
نــان خشــک را توزیــع کــرد  بــه هــر نفــر نیــم نــان ســیلو بــرای 2۴ ســاعت داده 
می شــد  در صحــن بــالک توســط زندانیــان جنایــی ســماوار گذاشــته شــده بود 

ــه فــروش می رســید  و آب جــوش ب

چنــد روزی بــه همیــن منــوال گذشــت  کــم کــم بــا شــیوۀ زندگــی زندان آشــنا 
می شــدم و عــادت می کــردم  روز جمعــه تعــدادی از زندانیــان از پنجــره هــا بــه 
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بیــرون نــگاه می کردنــد  مــن هــم عالقــه گرفتــم تــا بدانــم موضــوع چیســت؟ 
متوجــه شــدم تعــدادی از فامیــل هــا در قســمت دروازۀ خروجــی بــالک چهــار 
ــه  ــای جمع ــه روزه ــح داد ک ــم توضی ــان برای ــی از زندانی ــد  یک ــده ان ــع ش جم
پایوازهــای زندانیــان جنایی بــه مالقات زندانی شــان میاینــد  ازین طریق بعضی 
هــا توانســته انــد پیــام شــان را بــه بیــرون بفرســتند  امــا تاکید کــرد کــه احتیاط 
بســیار الزم اســت تــا قومانــدان و یــا دیگر مســئولین زنــدان حین ارتبــاط گیری 
متوجــه ایــن موضــوع نشــوند کــه جــزای بســیار ســخت و ســنگین می دهنــد  
ضمنــاً متوجــه شــدم کــه بعضــی زندانیــان از همیــن طریــق قلــم خــودکار بــه 
دســت آورده و در کاغــذ تشــناب یادداشــت می نوشــتند و بــا بســتن آن بــه یــک 
پارچــه ســنگ بــه طــرف پایــواز هــا پرتــاب می کردنــد  بــه ایــن طریــق بعضــی 
زندانیــان توانســته بودنــد از وجــود شــان بــه فامیــل هــا اطــالع دهنــد  چنــد روز 
دیگــر ســپری گردیــد تــا ایــن کــه یکــی از زندانیــان قلــم خــودکارش را خیلــی با 
احتیــاط در دسترســم گذاشــت و به وســیله آن توانســتم آدرس بــرادرم را روی 

کاغــذ تشــناب بنویســم و بــه یــک پارچــه ســنگ بســته نمایم  

روز جمعــه فــرا رســید و مــن بایــد در آن روز پیامم را به بیرون می رســانیدم  
چندیــن بــار نزدیــک پنجــره رفتــم امــا چانــس یــاری نکــرد  همــان جــا ایســتاد 
بــودم کــه ناگهــان متوجــه یکــی از دوســتانم شــدم کــه به مالقــات زندانی شــان 
آمــده بــود  بــا آواز بلنــد صدایــش زدم و او نیــز متوجــه مــن گردید  کاغذ بســته 
شــده در ســنگ را بــه طرفــش پرتــاب کــردم کــه چنــد متــر دورتــر از او روی 
زمیــن افتــاد  او بــه بهانــۀ شســتن گیالســی که در دســت داشــت خــود را نزدیک 
رســانید و کاغــذ را برداشــت  ایــن اطــالع را بــه فامیــل من رســانیده بــود  به این 
ترتیــب تمــاس مــن بــا فامیــل برقــرار شــد و بعــد از آن گزارشــات زنــدان را در 

کاغــذ تشــناب می نوشــتم و بــه بیــرون ارســال می کــردم  

در خاتمــه الزم اســت منحیــث یــک شــاهد عینــی از چنــد جنایتی متذکــر گردم 
کــه در زنــدان، دژخیمــان حــزب دموکراتیــک خلــق مرتکب شــده اند: 

یــک گــروه از مردمــان تــگاب و نجــراب، شــامل جوانــان، ریــش ســفیدان و 
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افــراد زیــر ســن هــژده را آوردنــد و بــه شــکل گروهــی روانــه کشــتارگاه کردند  
همچنــان یــک گــروه از جوانــان کارته پــروان کابــل را که در راًس شــان پســران 
مهنــدس شــیر آغــا خــان مشــهور، مهنــدس ســالنگ هــا، بــود شــامل 25 تــا 3۰ 
نفــر را بــه بــالک چهــارم آوردنــد و تقریبــاً بعــد از دو هفتــه بــه طــور دســته 
ــن  ــر از محصلی ــامل ۴3 نف ــروه ش ــک گ ــدند  ی ــرده ش ــون ب ــه پولیگ ــی ب جمع
پولیتخنیــک کابــل را بــه صــورت دســته جمعی بــه پولیگون انتقــال دادنــد و تنها 
یــک نفــر از آن گــروپ بــه نــام عبیــداهلل صافــی زنــده مانــد کــه در زمــان انتقــال 
ایــن گــروپ بــه علــت مریضــی در شــفاخانه زندان بســتری بــود کــه در حقیقت 

همــان مریضــی باعــث نجــات جانــش گردیــد 

کارمنــدان دولــت داوود خــان و ظاهرشــاه کــه بــدون محاکمــه بــه پولیگــون 
فرســتاده شــدند: غــالم رســول جــان مشــهور به رســول جــان ضبط احــواالت، 
رئیــس اســتخبارات رژیــم داوود خــان و ظاهرشــاه، همــراه با پســران و بعضی 
دوســتانش، ســراج الدیــن خــان دگــر جنــرال، قومانــدان قــول اردوی پکتیــا، تــاج 
محمــد تــورن جنــرال و والــی با پســرانش، جنــرال عبدالمجید ســپین غــر دکتور 
بــا پســران و بــرادرش، عیســی خــان دگرجنــرال بــاز نشســته و بــزرگ قومــی 
نورســتان بــا بــرادران و فرزندانــش، عــده یــی از صاحــب منصبــان غنــد هوایی 
مــزار شــریف کــه متاســفانه تنهــا اســم یکــی شــان بیــادم مانــده بنــام تــورن 
محمدعظیــم پیلــوت کــه واقعــاً یــک نظامــی وطــن دوســت بــود  محمــد بخــش 
فلــک، نــوراهلل تالقانــی و ۴5 نفــر از هــواداران ســازمان »ســازا«ی آن روز  اســتاد 
محمــد اشــرف و داکتــر علــی احمــد بــا دو ســه هــم زنجیر شــان در یک شــب از 
بــالک چهــار بــه پولیگــون بــرده شــدند  بــرادر جوانتــر اســتاد محمد اشــرف در 

جمــع همــان ۴3 محصــل پولیتخنیــک اعــدام گردیــده بود 

هــم چنــان در آن دوره اشــخاص آتــی نیــز بــه پولیگــون فرســتاده شــدند: 
عبــداهلل رســتاخیز، داکتــر صــادق یــاری، طاهــر بدخشــی، اســتاد اشــرف بلــوچ، 
داکتــر عبدالقیــوم پروانــی و اشــخاص بســیار دیگــری کــه متاســفانه اســمای 

شــان فراموشــم شــده اســت 
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ــز  ــم انگی ــت غ ــی از سرگذش ــه های ــر و گوش ــر مختص ــود تصوی ــن ب چنی
هموطنــان مــا در تحــت حاکمیت حــزب دموکراتیک خلق افغانســتان تــا آن جایی 
کــه بــه حافظــه داشــتم  یقیــن دارم حافظــۀ همــۀ زندان دیــده هــا ده هــا و صدها 
خاطــرۀ منحصــر بــه فــرد را در خــود ذخیــره دارد کــه هــر کــدام می تواند ســند 
محکومیــت جــالدان حزبــی باشــد  زیــرا در کمتــر جایــی از جهــان دیــده شــده 
اســت کــه یــک گــروه سیاســی با چنیــن بــی پروایــی و بــی مباالتــی هموطنانش 
را شــکنجه نمایــد و بــه قتــل برســاند  اما تعجــب می نمایم کــه چه گونــه رهبران 
حــزب دموکراتیــک خلــق بــا وجــود ارتــکاب این همــه جنایت هنــوز هم بــه خود 
ــد ایــن جــا و آن جــا ظاهــر شــوند و از شــرم و خجالــت فــرو  جــرات می دهن
نمی ریزنــد  اگــر خــود فرامــوش کــرده انــد، حافظــه تاریخــی مــردم مــا هنــوز 
آن جنایــات را فرامــوش ننمــوده اســت و دیــر یــا زود جنایتکاران تبهــکار را پای 

میزعدالــت می کشــاند   
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عصمت عزیزی

بيداد ساديسم

سلول شماره ۱٤، خاد صدارت، حمل ۱۳٦٤

ــکنجه  ــدیدتر، و ش ــر، ش ــا بلندت ــلول م ــقف س ــرف س ــاد از آن ط داد و فری
مشــخصتر مــی شــد  یــک بــاره خلیفــه عبــاس دریــور مینــی بــس )کهنــه گــی 
ســلول مــا( کــه بــه پهلو افتــاده بــود، بــی اراده نشســت و ســکوت را شکســت و 

وارخطــا گفــت: خلیفــه حســین را مــی زننــد یــا بــرق مــی دهنــد! 

پرسیدم تو چه مي دانی؟

گفت:

-   دو شــب قبــل، هنــوز کــه شــما ایــن جــا نبودیــد، کســی را مثــل امشــب مــی 
زدنــد  مهــدی )همــان جاســوس( کــه رفــت، گفتــه بــود کــه اطــاق بــاالی ســلول 
مــا اطــاق شــکنجه و بــرق اســت  مهــدی گفتــه بــود کــه شــاهد جــان دادن یــک 

زندانــی زیــر شــکنجه و بــرق بــوده 

نصــراهلل )محصــل فاکولتــه ادبیــات( کــه بــاز هــم نســوار زیر زبــان داشــت، با 
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نــوک زبــان گفــت، بســیار وحشــتناک اســت  هیــچ بــاور آدم نمیشــه که انســان 
بــا انســان چنیــن رفتــار کند 

خلیفه عباس گفت: 

-   خداونــد بــه او رحــم کنــد کــه زنــده بمانــد  او مثــل خلیفــه حســین مذهــب 
تشــیع داشــت  پتویــش را هموار کرد  ســنگ مبارکــش را روی جای پیشــانی اش 

گذاشــت  شــروع کــرد بــه نمــاز و دعــا خوانــدن  

قیــل و قــال و داد و فریــاد از بــاالی ســقف ســلول ما همچنــان بلند و ادامــه دار 
شــد  مــا اگــر درد جســمی نمــی دیدیــم، ولــی درد روانــی برابــر بــا آن را حــس 

مــی کردیــم و بــه خــود مــی پیچیدیم  

ایــن یکــی از شــیوه هــای آگاهانه ی شــکنجه مضاعــف و درعین حــال تحقیق 
مضاعــف بــود کــه فقــط یــک دســتگاه سادیســتی -   اســتبدادی تحــت ادارۀ »کی 

جــی بــی« ماننــد خــاد از عهــدۀ آن برآمــده می توانســت  

یــادم از گفتــه هــای تهدیــد آمیــز مدیــر تحقیــق کــه گفــت )فــردا گپ مــی زنیم، 
مــا راه هــای گرفتــن اعتــراف را بلــد هســتیم( و ترســاندن آرام آرام شــاه نظــر 
)معــاون مســتنطق( از شــکنجه جســمی آمــد  فهمیــدم کــه هــدف شــان از همین 
شــکنجه بــوده  ایــن فغــان و نالــه کــه درســت فهمیــده نمــی شــد و بــه وضاحت 
از اثــر شــکنجه بــود، بــرای خــود خلیفــه حســین عــذاب جانــکاه و بــرای مــن و 
هــم ســلولی هایــم شــکنجه شــدید روانــی بدتــر از بــرق و لــت و کــوب جســمی 

د   بو

از ایــن کــه مرا شــکنجه جســمی نمــی دادند و با شــکنجۀ خلیفه حســین به زعم 
خودشــان مــی ترســاندند، بجــای ترس، احســاس گناه می کــردم  خادیســت های 
وحشــی یــا آدم نمــا هــای سادیســت قصداً با شــکنجه نمــودن خلیفه حســین، ما 
را هــم تحقیــر، توهیــن و تخویف کــرده، شــکنجه روانی مــی دادند  دیدن شــکنجه 
شــده ی بــی گنــاه، در نهــاد هــر انســان بــا احســاس و بــا وجــدان، بــه جــای ترس 

از شــکنجه، حــس نفــرت نســبت به شــکنجه گــر را بر مــی انگیزد 
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مــا ســه َنَفــر ســر هــا میــان دو زانــو ُچنــَدک نشســته و با چشــمان برآمــده از 
غیــض و غضــب و نفــرت بــه داد و فریــاد از شــکنجه گــوش مــی دادیم و چشــم 

بــه فــرش گلیــم شــاریده ســلول دوختــه نوبت خــود را انتظــار می کشــیدیم 

جمعــأ شــاید یــک ســاعت طــول کشــید تــا که ســر و صــدا خامــوش شــد  تن 
لــرزان خلیفــه حســین بــا چهره تکیــده و مظلومــش هنوز مثــل همــان روز، پیش 
چشــمانم ایســتاده اســت  او انــدام الغــر ولــی تســمه داشــت  پوســت بدنــش در 
آفتــاب ســنگ کشــی و ســنگ شــکنی ســوخته بــود  ســنش ۴۰-  ۴5 ســاله ولی 

باالتــر از ۶5 معلــوم می شــد 

ســاده لوحانــه گویــا کــه در زنــدان نباشــم، حــدس مــی زدم کــه اگــر آن هــا 
واقعــأ خلیفــه حســین را شــکنجه داده و ایــن داد و فریــاد هــا از او بــوده باشــد، 
شــاید او را بــه ســلول مــا دوبــاره نیاورنــد  حــدس مــن انســانی، امــا کاملن غلط 
بــود  سادیســت هــای آدم نمــا نــه تنهــا از شــکنجه دادن و نشــان دادن شــکنجه 
شــده، شــرم نداشــتند کــه او را واقعــأ وســیله ی ترســاندن و تحقیــر ما کــه با او 
احســاس همدردی و همبســتگی داشــتیم، ساخته »وقیحانه و بیشــرفانه« وسیله 

ی بــرای شــکنجه می ســاختند  

چنــد دقیقــه از توقــف، زدن و کنــدن نگذشــته بــود کــه صــدای پــای آمــد و 
کلیــد بــه قفــل دروازۀ ســلول پیچیــد  مــا نــا امیدانــه همان گونــه ُچمُلک نشســته 
بودیــم کــه در بازشــد  دلــم و شــاید دل همــۀ مــا می خواســت که خلیفه حســین 
شــکنجه دیــده نباشــد  امــا پهــره دار واقعــن خلیفــه حســین را کشــان کشــان 
داخــل ســلول تیلــه کــرد  مــن و نصــراهلل زیــر دو ُقــول او را گرفته باالی دوشــک 

اســفنجی نمنــاک چــه، که ُپــرآب نشــاندیم 

بیچــاره خلیفــه حســین از حــال رفتــه بــود  همیــن کــه دراز افتــاد، بــه گریــه 
افتــاد  بــا همــان زحمتــی کــه حــرف مــی زد، بــه خــدا و بــه قــرآن و بــه نامــوس 
قســم مــی خــورد کــه بــی گنــاه هســت و هیــچ چیــز از اســلحه نمــی دانــد  هیــچ 
ندیــده بــوده کــه کــی آن هــا را در میــان تایــر هــای کهنــه پیچانیده و الی ســنگ 
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هــا جــا گذاشــته بــود  مــي گفــت کــه وظیفــه مــن راننــده گــی اســت  بــار نمودن 
ســنگ، کارِ کــوه کــن هــا و ســنگ شــکن هــا و تخلیــه ســنگ کارِ مــردِ کار هــای 

تیکــه دار بــود 

مــا او را دل آســا نمــوده، کوشــش مــی کردیــم آرامــش بســازیم  خلیفه عباس 
کــه دعــای پایانــی نمــازش را تمــام کرده بــود، رویــش را گشــتاند و گفت: 

ــن  ــر ای ــد و اج ــی ده ــم را م ــزای ظال ــت، ج ــا و داناس ــزرگ، بین ــد ب -   خداون
ــو خواهــد داد  ــه ت شــکنجه را ب

گوشــت هــای تختــه پشــت و ســاق پاهــای الغــر خلیفــه حســین در خطــوط 
مــوازی پریــده و خــون آلــود بــود  کــی حــق داشــت کــه از داروغــه هــای زنــدان 
وســائل پانســمان بخواهــد  اگــر هــم مــی خواســتی مــورد تمســخر قــرار مــی 
گرفتــی  احتمــاأل اگــر انســان بــا احساســی در جمــع آن هــا بود، اجــازه نه داشــت 
و نــه مــی خواســت، شــغل و نــان و معاشــش را بــه خطــر بی انــدازد  عجیــب بود 
کــه در فضــای شــهر و بــازار و همه دنیای بــه اصطــالح آزاد، ســودای جان بجان 
و کاله خــود را نگهــدار، در گــوش هــا فــرو بــرده مــی شــد  امــا در ســلول هــای 
کوتــه قلفــی هــا حــس همبســتگی، غــم شــریکی، ترحــم و فــداکاری رابطــه هــا را 
بــدون در نظــر داشــت فکــر و ســازمان سیاســی، ملیت و مذهــب هدایت مــی کرد 

تنهــا تکــه یــی نســبتأ پــاک، پیراهــن یخن قــاق ســفید من بــود که می توانســت 
اســتفاده شــود  آنــرا از میــخ دیــوار گرفتــه پــاره پــاره نمــوده بــه نصــراهلل کــه 
از دل و جــان مشــغول پــاک کــردن خــون زخــم هــا بــود و بــه نــوازش خلیفــه 
ــرد  حســین مــی پرداخــت، دادم کــه زخــم هــا را پــاک کنــد و ببنــدد  طشــت گِ
فلــزی و آفتابــه پالســتیکی را نزدیکتــر آوردم تا دســت و روی خلیفه حســین را 
آبکــش کنیــم  بــه زحمــت حرکــت مــی کــرد  بــا کمــی آبــی کــه در آفتابــه مانــده 
بــود، حلــق و گلویــش را تــر کردیــم  چند ُشــوپ آب نوشــید و بــه دیوار تکیــه زد 

بالوقفــه بــا گریــه و افســوس در حالــي کــه اشــک می ریخــت گفت که اشــتباه 
بــدی برای قطع شــکنجه انجــام داده اســت 

ZendanFinal.indd   179ZendanFinal.indd   179 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



180

گفتم چه گفتنی:

گفت: 

-   ســؤال مــی کردنــد کــه جــای ســالح هایــی را کــه پنهــان کــرده ای بگــو  اگر 
جــای آنــرا نگویــی بــه بــرق دادن ادامــه مــی دهیــم  جــان شــیرین اســت دروغ 
گفتــم کــه پیچیــده در میــان تیــوب تایرهــای کهنه موتــر، بــا ریســمان درون چاه 

خانــه ی مــا آویــزان اســت 

حــال اگــر در ایــن تاریکــی شــب، بــی خبر خانــۀ ما کــه در آن دشــت خــدا، زن 
مریــض و اوالدک هــای خــوردم بــی خــواب و ُگرســنه منتظــرم نشســته انــد که 
نــان برایشــان ببــرم، برونــد؛ آنهــا از تــرس زهــره کفــک مــی شــوند  اگر چــاه را 
بپالنــد و ببیننــد کــه ســالحی در چــاه نیســت، باز چه بر ســر مــن خواهنــد آورد  

تــالش مــا بــا حــرف های مفــت بــرای آرام ســاختن خلیفه حســین، بــی نتیجه 
بــود  مــا نــه درد او را حــس مــی کردیــم و نــه آتشــی را کــه در روح و روان او 
شــعله ور بــود، مــی دیدیــم  فقــط خــود او مــی دانســت کــه بــدن شــکنجه شــده 
ی زخمــی چــه دردی و اوالد هــای گرســنه و زن مریــض و غربــت و بــی کســی، 

چــه غمــی دارد 

***

یــک ســال بعــد، بهــار ســال )۱3۶5( در بــالک 3 زنــدان پلچرخــی از زندانیانــی 
کــه خلیفــه حســین را دیــده بودند، شــنیدم 

در یکــی از نیمــه شــب هــای هولنــاک بــالک 2 کــه مــی گفتنــد هــر ماه یــک بار 
پیــش مــی آمــد، او را در جمــع تعــداد دیگــری از اعدامــی هــا از پنجــره بردنــد و 

به شــهادت رســانیدند 

بــه ایــن ترتیــب خلیفــه حســین بــه جمع شــهدای بی گــور و بــی کفــن و گمنام 
پیوســت و زن و فرزندانــش در جهنمــی بــه نــام زندگی شــاید تا حال در جســت 

و جــوی خوشــبختی دســت و پا مــی زنند 
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فریدون نایب خیل  

شبی در »هواکش« *

خاطــره نــگاری از روزهــای ســیاه زنــدان و ســتمی کــه بــر زندانیان سیاســی 
ــه  ــد، ب ــال می گردی ــق، اِعم ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح ــور، در دورۀ حاکمی کش
معنــای آن نیســت کــه بخواهیــم خــود را در مرکــز توجــه دیگــران قــرار دهیــم  

بلکــه، از نظــر مــن جلــب توجــه خواننــده بــه دو موضــوع دیگــر اســت 

نخســت ایــن کــه، یــک بــار دیگر نشــان داده باشــیم کــه آن حــزب بــا وجودی 
کــه کلمــات دموکراتیــک و »خلــق« را عقــب نامــش یــدک می کشــید، در حــوزۀ 
عمــل نــه دموکراتیــک بــود و نــه هــم متعلــق بــه خلــق و مدافع منافــع خلــق  ثانیًا 
ایــن کــه نقــاب از چهــرۀ همــان هایــی بایــد برداشــته شــود کــه امــروز اینجــا 
و آنجــا در ســایت هــای انترنیتــی در دفــاع از آنچــه کــه انجــام داده انــد، مقالــه 
ــد و  ــخن می گوین ــی س ــام از آزادی و دموکراس ــت تم ــا وقاح ــند و ب می نویس
ظاهــراً بــه مدافعیــن حقــوق بشــر مبــدل شــده انــد؛ ولــی تــا دیــروز مصــروف 
و مشــغول آفریــدن جنایــت بودنــد و دســت شــان بــه خــون مــردم ســرخ بــود  
دگــر اندیشــی را جــرم ســزاوار ســرکوب می دانســتند و در زنــدان هــای تحــت 
حاکمیــت شــان خوانــدن و نوشــتن را ممنــوع می کردنــد و داشــتن قلــم و کاغــذ 
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را مســتوجب مجــازات می دانســتند 

وجــود زندانــی سیاســی در هر کشــوری نشــانۀ نبــود آزادی های سیاســی و 
برخــورد خشــن بــا هــر گونــه دگر اندیشــی اســت  امــا حــزب دموکراتیــک خلق 
ازیــن ناحیــه ریــکارد دار، نمــاد و ســر آمــد رژیــم هــای ســرکوبگر بــود  زیــرا 
در طــی چهــارده ســال حاکمیتــش ده هــا هــزار انســان دیگــر اندیــش را زندانــی 
ســاخت و هــزاران زندانــی سیاســی را بــه جوخــه هــای اعــدام ســپرد  ایــن گونه 
ســبعیت و درنــده خویــی در برابر مخالفین سیاســی در تعداد انگشــت شــماری 
از کشــورها دیــده شــده اســت  دســت یابــی به قــدرت سیاســی از راه هــای غیر 
دموکراتیــک و غیــر مشــروع، ایــن حــزب را بــه انــزوا بــرده و در برابــر مــردم 
قــرار داده بــود  بنابــرآن بــرای تحکیــم حاکمیــت نامشــروع خویش به خشــونت 

متوســل می گردیــد  

کودتاچیــان، بــا درک میکانیکــی و کتابــی از مفهــوم انقــالب، از صبــح هفتــم 
ثــور، خــود را در برابــر همــۀ مــردم قــرار دادنــد، بــدون ایــن کــه کســی عمــاًل 
بــا رژیــم کودتــا بــه مخالفــت پرداختــه باشــد و یــا موقــع ابــراز چنیــن مخالفتی 
را یافتــه باشــد، دســتگیری و زندانــی ســاختن شــان شــروع گردیــد  ظــرف چند 
هفتــۀ اول زندان ها مشــبوع ســاخته شــد  رئیــس ادارۀ اســتخبارات بــا اختیارات 
گســترده و نامحــدود بــه تنهایــی در جایگاه دســتگاه »قضــاوت« نشســته بود و 
هــر روز بــا یــک امضــاً، حکــم اعــدام و ســر بــه نیســت کــردن صــادر می کــرد  
کســی حــق نداشــت بپرســد بــه چــی جــرم و گناهــی ایــن همــه انســان ســر بــه 
نیســت می شــوند  مگــر همیــن ســر بــه نیســت کــردن هــا، خــود جــرم قابــل 

پیگــرد و مجــازات نبــود؟

یکــی از مــواردی کــه نمــاد خشــونت دولتی اســت و بــه وفــرت از آن اســتفاده 
شــد، شــکنجه مخالفیــن سیاســی در زنــدان هــا، به انــواع و اقســام مختلــف بود  
شــکنجه بــه صــورت سیســتماتیک بــه کار گرفتــه می شــد و هــدف از آن، در 
زمانــی کــه میعــاد حبــس زندانــی نیــز تعییــن گردیــده بــود، گرفتــن اعتــراف و 
اقــرار از متهــم نبــود؛ بلکــه توهیــن و تحقیــر زندانی مخالف سیاســی بــود  برای 
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دســتیابی بهتــر بــه ایــن هــدف، حــزب و دولت دســت همــۀ کارمنــدان زنــدان، از 
ســرباز تــا بــه قومانــدان عمومــی را در شــکنجۀ زندانیــان سیاســی باز گذاشــته 
بودنــد و آن هــا بــه هــر ترتیــب و طریقــی کــه می خواســتند شــکنجه می کردند و 
بــه هیــچ مرجعــی هــم پاســخگو نبودنــد  هــر ســرباز و صاحب منصبی نــه تنها 
زندانبــان بلکــه شــکنجه گر نیز بــود  ضوابــط و قوانینــی وجود نداشــت که مانع 
شــکنجه کــردن خودســرانه زندانــی به وســیلۀ آنان گــردد  سرنوشــت زندگی و 
مــرگ چندیــن هــزار زندانــی سیاســی به دســت چنــد ســرباز و صاحب منصب 
نافهــم و فاقــد شــعور ســپرده شــده بــود  وقتــی هــم در دروس سیاســی بــرای 
شــان آمــوزش داده می شــد کــه زندانــی سیاســی دشــمن شــان اســت، آن هــا 
را بیشــتر از پیــش هارتــر می ســاختند و بــه قســاوت و شــدت عمــل بیشــتری 
تشــویق و ترغیــب می کردنــد  ایــن دســت فــراخ دادن بــه زندانبانــان بــرای آن ها 
ایــن تصــور را ایجــاد کــرده بــود کــه حق مســلم شــان بداننــد زندانی نبایــد آرام 

باشــد و بــه هــر شــکل ممکــن اذیــت و آزار ببیند 

 مــن درینجــا قصــد بررســی همــۀ آن مــواردی را کــه نقــض صریــح حقــوق 
بشــر و نقــض حقــوق زندانــی سیاســی بــود، نــدارم  وقتــی هــم می خواهــم در 
مــورد زنــدان بنویســم، شــاید ماننــد هــر زنــدان دیــدۀ دیگــر، از کثــرت خاطرات 
ــه  ــوردی ک ــا م ــت  از صده ــت و گف ــر نوش ــد زودت ــک را بای ــدام ی ــم ک نمی دان
شــاهدش بــودم، هــم در مــورد خــودم و هــم در مــورد دیگــران، تنهــا بــه یــک 
مــورد، ُمشــت نمونــۀ خــروار، مختصــراً اشــاره می نمایم تــا خواننــده دریابد که 
حــزب دموکراتیــک خلــق بــا مخالفیــن سیاســی اش چــه گونــه برخــورد داشــت 

ســال ۱359، در بــالک دوم زنــدان پلچرخــی، شــام یکــی از روزهــا، یکــی از 
ســربازان از مــن خواســت تــا دهلیــز هــا را جــاروب نمایــم  وقتــی ازیــن کار 
امتنــاع کــردم، بــه یخنــم دســت انداخــت و فحــش و ناســزا گفــت  برایــش گفتــم 
کــه کســی حــق نــدارد بــا زندانــی سیاســی ایــن طــور برخــورد نمایــد و پاکی و 
صفایــی دهلیــز هــم وظیفــۀ من نیســت  در همین وقــت یکــی از صاحب منصبان 
مســئول بــالک نیــز ســر رســید و متوجه گفــت و گوی مــا گردیــد  بــدون آن که 
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بدانــد موضــوع چــی اســت و کــی مقصــر اســت بــا ُمشــت و لگــد بــه جــان مــن 
افتــاد و آن ســرباز نیــز بــه کمــک اش شــتافت  بــرای لحظاتی بــه لت و کــوب من 
ادامــه دادنــد و صاحــب منصــب بــه ســرباز گفــت کــه مــرا در »هواکــش« حبــس 
نمایــد  )کســانی کــه در بــالک دوم پلچرخــی بــوده انــد، می داننــد کــه »هواکــش« 
چــه گونــه جایــی اســت و ســپری کــردن لحظــات در آن جــا تــا چه حــدی طاقت 

فرساست ( 

ســرباز دســت مــرا گرفــت و بــه طــرف »هواکــش« ُبــرد و آن صاحــب منصب 
نیــز تــا دهــن دروازۀ پنجــره هواکــش مــا را همراهــی کــرد؛ امــا از تــرس داخــل 
آنجــا نگردیــد، یــا ال اقــل مــن ایــن طــور فکــر کــرده بــودم  زیــرا در وقــت شــب 
ایــن هواکــش هــا خیلــی وحشــتناک و قابــل تــرس بودنــد و بــه جــزء از زندانیــی 
کــه جبــراً بــه آنجــا بــرده می شــد، کســی جــراًت نمی کــرد شــبانه بــه آنجــا وارد 
گــردد  وقتــی داخــل شــدم، ســرباز چنــد فحــش و دشــنام دیگــر نثــارم کــرد و 
پنجــره را از بیــرون بســت  بــوی گنــد و خفــه کننــده یــی بــه مشــام می رســید 
کــه تــوان و طاقــت آدم را ســلب می کــرد و حتــی نفــس کشــیدن برایــم دشــوار 
شــده بــود  هنــوز نمی دانســتم روی زمیــن چــی اســت و باالی چــی ایســتاده ام  
امــا احســاس می کــردم مرطــوب اســت و خــودم را بــه ایــن تســلی مــی دادم کــه 
شــاید گِل و الی باشــد، امــا وقتــی کــه اندکــی چشــم هایــم بــه تاریکــی عــادت 
کــرد متوجــه شــدم کــه همــه اش مدفــوع انســان اســت  )ایــن که ایــن مدفــوع چه 
گونــه بــه آن جــا راه یافتــه و یــا آورده شــده بــود ندانســتم؛ اما به احتمــال اغلب، 
گاهــی کــه تشــناب هــای داخــل بــالک خــراب می بودنــد از آن جــا بــه عــوض 

مســتراح اســتفاده می شــد( 

تــا نیمــۀ شــب همانجــا مانــدم  گرچه که ســردی هــوا نیــز آزار دهنده بــود؛ اما 
در مقایســه بــا بــوی گنــدی کــه فضــا را آلــوده ســاخته بــود، تحمــل پذیــر تر به 
نظــر می رســید  تــا ایــن کــه بــه وســاطت یکــی از زندانیانــی کــه بــا آن صاحــب 
منصــب شناســایی شــخصی داشــت، دروازه هواکش را بــاز کردند و به ســلول 

مربوطه ام برگشــتم 
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گرچــه کــه ایــن موضــوع در مقایســه با شــکنجه هــای قــرون وســطایی که به 
وســیلۀ کارمنــدان »خــاد« و زنــدان بــکار بــرده می شــد، ناچیز اســت؛ امــا بیانگر 
ایــن اســت کــه حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــه کوچکتریــن ارزش های 

انســانی نیز احتــرام نمی گذاشــت  

ــی  ــای انترنیت ــایت ه ــی را در س ــزب مقاالت ــئولین آن ح ــی از مس ــاال، وقت ح
می بینــم، کــه هــم تــالش دارند بــر آن جنایــات آب تطهیر بریزنــد و هم از انســان 
و انســان دوســتی حــرف می زننــد و هــم ســودای دوبــاره بــه قــدرت رســیدن 
را در ســر دارنــد، بــا خــود می گویــم: نبایــد جهالــت مــا مــردم بحــدی رســانیده 

شــود کــه یــک نظــام خودکامــه را دوبــار تجربــه نماییــم 

--------------------------

* »هواکــش« بــه خالیــگاه تونــل ماننــد بیــن دو اطــاق گفتــه می شــد کــه طــول آن هــا بــه 

صــورت تقریبــی ده متــر و عــرض آن دو متــر بــود. دروازۀ ورودی آن هــا در دهلیــز طبقــۀ اول 

بــالك دوم و بلنــدای بــدون ســقف آن بــه بلنــدی هرســه طبقــه بــود. هنگام شــب اندك روشــنی 

خــود را از پنجــرۀ دخولــی می گرفــت. در ایــام زمســتان چنــان ســرد بــود کــه به مشــکل می شــد 

ســاعتی را در آن جــا تــاب آورد.      
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حمید جالل

قیام ۱۴ جوزای سال ۱۳۵۸

 در زندان پلچرخی و حوادث بعدی

ــت  ــه از مقاوم ــل، ک ــی کاب ــدان پلچرخ ــی زن ــدان عموم ــداهلل، قومان ــید عب س
جانبازانــه و جنبــش هــای آزادی خواهانــۀ مــردم، مانند قیــام حــوت ۱357 هرات 
و چنــداول و باالحصــار کابــل بــه خشــم آمــده بــود بــه تاریــخ ۱۴ جوزای ســال 
۱358 کشــتار زندانیــان سیاســی را روی دســت گرفــت  پــالن کشــتار را از یکی 
از ســلول هــای عمومــی آغــاز کــرد کــه در آن زندانیــان زمــان داوود خان بســر 
می بردنــد  حیــن خــروج ایــن زندانیــان از ســلول هــای شــان، بــه تــک تــک آنــان 
تبریــک می گفــت و اضافــه می کــرد کــه شــما مــورد عفــو رهبــری حــزب قــرار 
گرفتــه ایــد بــه شــرط آن کــه در برابــر انقــالب قــرار نگیریــد  هــر یکــی از ایــن 
زندانیــان را، همیــن کــه بــه صحــن بــالک قــدم می گذاشــتند، بــا انداختــن خریطۀ 
ــتارگاه  ــوص کش ــه مخص ــد ک ــری می کردن ــوار موت ــان س ــه سرش ــیاه ب س

ــون بود   پولیگ

تعــدادی از ایــن زندانیــان متوجــه شــدند کــه آن هــا را نــه بــرای رهایــی، بلکــه 
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بــرای اعــدام می برنــد  حینــی کــه می خواســتند خریطــه هــای ســیاه را بــه ســر 
آن هــا بــی اندازنــد بــا یــک حرکــت بــرق آســا ســالح چنــد ســرباز را از چنــگ 
شــان می رباینــد و بــا خلــع ســالح چنــد ســرباز دیگــر موفــق بــه تصــرف یکــی 

از بــرج هــای مراقبــت می گردنــد  

بــرج هــای مراقبــت انباری از ســالح هایــی مانند »زیگــو یک« و ماشــیندارهای 
ســبک و ســنگین بودنــد  بــا بدســت گرفتــن کنتــرول ایــن بــرج، درگیــری میــان 
ایــن زندانیــان و محافظیــن وســعت گرفــت و در وجــب وجــب زنــدان همــۀ شــب 
تــا صبــح روز بعــد ادامــه یافــت  قوماندانــی زنــدان از قــوای چهار زرهــدار کمک 
خواســت و ایــن قــوا تمامــی شــب بــا شــلیک تــوپ و آوان زنــدان را آمــاج حملــه 

قــرار داد     

بــا اصابــت مرمــی هــای تــوپ و آوان بــه آهــن پــوش هــای بــالک هــا تصــور 
ــرو  ــا ف ــره ه ــل پنج ــان داخ ــا زندانی ــن ب ــاق زمی ــا اعم ــدان ت ــه زن ــد ک می ش
ــان در بیــن آتــش تــوپ هــای قــوای چهــار و  ــا ایــن وضــع زندانی می رفــت  ب
درگیــری مســلحانه درون زنــدان شــب را تــا ســحر ســپری کردنــد  پنجــره هــا 
بــه روی آن هــا قفــل بــود و هیــچ کاری کــرده نمی توانســتند تــا ازیــن وضعیــت 
خــود را نجــات بدهنــد و بــه جــز ســوختن و ســاختن چــاره نداشــتند  حوالــی 
صبــح آتــش جنــگ آرام آرام فروکــش کــرد  فیرهــای مسلســل بــه تــک فیرهــا 
ــدان مســلط شــد و  ــر زن ــار ب ــاب ســکوت مرگب ــوع آفت ــا طل ــل می شــد  ب تبدی
زندانیــان خســته بــه خــواب رفتنــد  حوالــی ســاعت یــک بعــد از ظهــر ســربازان 
قفــل هــای دروازه هــای فلــزی را بــه ضــرب بــاز کردنــد و بــا هیبــت و وحشــت 

ــه«   ــره وان ــد کــه »ق صــدا می زدن

گل آقــای وحشــی در اطــراف دیــگ هــای ســیاه و کثیف قــره وانه قــدم می زد  
بــه هــر زندانــی کــه بــرای گرفتــن قــره وانــه نزدیــک می شــد کیــن توزانــه نــگاه 
می کــرد و از چشــمان خونبــارش پیــدا بــود کــه تمــام شــب زندانیان قیــام کننده 
را بــی رحمانــه کشــته و قــراری کــه بعدها معلوم شــد همه شــهیدان همان شــب 
را تــا ظهــر فــردا توســط تراکتورهــا و بولدوذرهــا در اطــراف زنــدان زیــر خــاک 
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کردنــد یــا جــای دیگــر انتقــال دادنــد  زندانیــان کــه تــا ظهــر از کســالت ســردرد 
ــا آرامــی روانــی پیــدا کــرده بودنــد بــا صــدا هــای دلخــراش ســربازان و  و ن
ــته و  ــا شس ــان ن ــد  روی و ده ــواب پریدن ــان از خ ــا گه ــزی ن ــای فل ــره ه پنج
وضــع ژولیــده کاســه هــای مســی را گرفتنــد و بــه طــرف دیــگ هــای بــی نمــک 
و بــی محتــوی خاموشــانه صــف بســتند  بعــد از توزیــع قــره وانــه پنجــره هــا 
دو بــاره قفــل گردیــد  زندانیــان دریــن یــک شــب و روز نــه تشــناب رفتنــد و نــه 
دســت و روی شــان را شســته بودنــد  هــر زندانــی مشــکلی داشــت کــه بایــد در 
قطــار ده ده نفــری ماننــد هــر روز تشــناب می رفتنــد  هیــچ کــس صــدای خــود 
را کشــیده نمی توانســت  بعــد از قفــل شــدن پنجــره هــا زندانیــان ناچــار شــدند 
در داخــل پنجــره هــا رفــع ضــرورت کننــد  ســید عبــداهلل و گل آقــا و تمامــی ایــن 
دار و دســته محافظیــن وحشــی قوماندانــی مشــکل تشــناب زندانیــان را واضحا 
می دانســتند  بــار بــار ایــن حالــت را بــاالی زندانیــان آورده بودنــد کــه آن هــا 
در داخــل پنجــره هــا رفــع ضــرورت نماینــد  در طــول شــب اگــر زندانیــان از 
خــوردن نــان غیــر صحــی و فاقــد ماهیــت غذایــی قــره وانه بــه تکلیف اســهال یا 
درد معــده مصــاب می شــدند جــرات نمی کردنــد پنجــره را دق البــاب کننــد تــا از 
ســرباز اجــازه تشــناب رفتــن بگیرنــد  اگــر کــدام زندانــی ایــن کار را می کــرد بــا 
تهدیــد مســئولین مواجــه می شــد  پایمــال کــردن کرامت انســانی زندانیــان و هم 
چنــان تمــام مــردم کشــور در دســتور کار حزبــی این باندیســتان خــود فروخته 
بــود  ســید عبــداهلل کــه تصمیــم جــدی گرفتــه بــود تــا همــه زندانیــان بی گنــاه را 
بدســتور حــزب شــان بــه کام مرگ بفرســتد، شــب قبل کــه از یک پنجره شــروع 
کــرده بــود بــه مقاومــت و قیــام زندانیان و کشــته شــدن تمامی زندانیــان مظلوم 
همــان پنجــره منجــر شــد و نتوانســتند کار کشــتار دو پنجــره دوصد نفــری که 
جملــه چهارصــد نفــر می شــد را یکطرفــه کنــد  روز بعــد، ۱5 جوزا ســاعت ســه 
بعــد از ظهــر، دوبــاره پــالن ناتمام شــب گذشــته را از ســر گرفتند تــا کار پنجره 
دومــی را تمــام کننــد و شــب هــای بعدی پالن ســایر زندانیــان را در منــزل اول و 
دوم بگیرنــد  زمانــی کــه بیــرون کــردن زندانیــان دوبــاره آغاز شــد یــک یک نفر 
زندانــی را بــه بهانــه ایــن کــه مــورد عفــوه رهبــر نابغــه شــان، نورمحمــد ترکی، 
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قــرار گرفتــه و مــژده آزادی را بــه آن هــا می دادنــد و بــا انداختــن کاله ســیاه و 
ولچــک زدن دســتان شــان از پشــت ســوار موتــر می کردنــد  ایــن سلســله ادامه 
داشــت تــا نوبــت بــه مرحــوم قهرمــان شــهید ســید اکبــر قنــدوزی که بــرادرش 
را در جمــع دو صــد کشــته شــب گذشــته از دســت داده بــود، رســید  موصــوف 
از قبــل آمــاده گــی حملــه بــاالی قوماندان سادیســت ســید عبــداهلل قاتــل را گرفته 
بــود  حینــی کــه ایــن قاتــل می خواســت با فشــردن دســت ســید اکبــر آزادی اش 
را تبریــک بگویــد، مــورد حملــۀ قهرمانانــۀ او بــا کارد یــا بــه روایتــی بــا برچــۀ 
تفنگــی کــه از یکــی از ســربازان خریــده بــود، قــرار گرفــت  ســید عبــداهلل، کــه بــا 
چنــد ضربــۀ کارد ســخت مجــروح شــده بــود، در حــال فــرار کــه گفته می شــود 
خــون کثیفــش از پاچــه هایــش جــاری بود دســت به تفنگچه کمــرش بــرده و به 
ســمت ســید اکبــر مرحــوم فیــر  کــرد امــا بــه او اصابــت نکــرد و توانســت کــه 
در تشــناب پنهــان شــود  مــا در منــزل اول صــدای چنــد فیــر تفنگچه را شــنیدیم 
و همزمــان بــا آن صــدای کســی را از طریــق هواکــش هــای ســلول هــا کــه تــا 
پشــت بــام بــاز اســت می شــنیدیم کــه از تــۀ دل شــعار مــی داد: »مــرگ بــر خلقی 
هــا و پرچمــی هــا ، اســالم پیــروز می شــود و شــوروی بــا نوکــران شــان نابــود 
می شــوند«  بعــد از چنــد لحظــه صــدای فیــر یک شــاه جــور تفنگ کال شــینکوف 
را شــنیدیم کــه بــا ختــم آخریــن مرمــی صــدای ســید اکبــر شــهید هــم خاموش 
شــد و او را بــا همیــن ضــرب بــه شــهادت رســانیدند  مــا را دوبــاره اضطــراب 
و سراســیمگی فــرا گرفــت و همــه متقیــن شــدیم کــه چنــد لحظــه بعــد نوبــت ما 
هــم می رســد  در داخــل پنجــره بــا هیجــان و پریشــانی بــا هــم تصمیــم گرفتیــم 
کــه وقتــی محافظیــن مســلح داخــل شــدند بایــد بــه ســادگی اجــازه ندهیــم همــه 
را دســته جمعــی بکشــند  بایــد بــاالی شــان حملــه کنیــم و آن هــا را خلع ســالح 
بســازیم و اگــر کشــته شــدیم آن هــا را هــم مــردار کنیم  هــر زندانی صــدا می زد 
کــه مــن اول حملــه می کنــم تــا دیگران نجــات یابنــد  ما مصــروف همیــن گفت و 
گــو هــا بودیــم کــه حوالی پنــج عصر ســروری، رئیــس »اگســا« از پشــت پنجره 
هــای قفــل زندانیــان را نظــاره کــرده و بســرعت رفــت  بعــدش قومانــدان جدیــد 
و عوضــی ســید عبــداهلل قاتــل بنــام محمد رســول کــه او هــم از والیــت قندهار و 
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وطنــدار ســید عبدالــه فاشیســت بــود دروازه های پنجــره هــارا باز کــرد و داخل 
پنجــره هــای کوتــه قفلــی و عمومــی آمــد و بــا زندانیــان احــوال پرســی را آغــاز 
کــرد  بــه زندانیــان اســتفاده از آفتــاب و تفریــح روزانــه را وعــده  داد و رفــت  
البتــه ایــن ترحــم حزبــی هــا نبــود  بــل بهــای خــون قهرمانــان یــک شــب قبــل 
و شــهید ســید اکبــر بــود کــه بــه قیمــت جــان هــای شــرین شــان دروازه هــای 
پنجــره هــای فلــزی را بــه روی زندانیــان بــاز کردنــد  آن هــا جــان بــه فنــا دادنــد 

تــا زندانیــان دیگــر زنــده بمانند  

رســول قومانــدان آدم نســبتا آرام بــود  زندانیــان در دوره او تفریــح روزانــه 
نســبتا طوالنــی داشــتند ومــی توانســتند در صحــن بــالک زیــر شــعاع آفتــاب 
ســر و جــان خــود را بشــویند و یــا کاال شــویی نماینــد  صحبــت کــردن آزاد 
بــود و پایــوازی هــا هــر پانــزده یــا بیســت روز اجــرا می شــد  زندانــی هــا بــرای 
ایجــاد ســرگرمی از مغــز نــان ســیلو دانــه هــای شــطرنج و تســبیح می ســاختند 
و بــرای رنــگ کــردن آن از واکــس هــای ســیاه و ســرخ بــوت کار می گرفتنــد و 
اکثــرا آن هــا را بــرای خانــواده هــای شــان بــه قســم تحفۀ زنــدان می فرســتادند 
کــه فامیــل هــا نیــز از دریافــت ایــن تحفــه هــا بــه زنــده مانــدن زندانیــان شــان 
بیشــتر امیــدوار شــده و ســبب خوشــی شــان می گردیــد  عــده یــی از زندانیــان 
چنــان افــراد بــا اســتعدادی بودنــد کــه دانــه های شــطرنج و تســبیح بــا کیفیت و 

مهــارت بســیار بــاال می ســاختند  

روزهــا و شــب هــا پشــت هــم می گذشــتند تــا یــک روز بــاز فضای خفقــان بر 
زنــدان مســتولی گردیــد  یــک گــروپ افســران حزبــی با لبــاس های شــخصی و 
تفنــگ هــای کالشــینکوف و لیســتی از زندانیان بــه بــالک دوم آمدنــد و زندانیان 
را در صحــن حویلــی جمــع کردند  از لیســتی که در دســت داشــتند نــام یکتعداد 
محــدود زندانیــان را خواندنــد کــه آزاد می شــوند  بــرای باقیمانــده هــا واضحــا 
اعــالم کردنــد و بــه پشــتو گفتنــد کــه: »نــور تــول پــه تــور لیســت کــی یاســت«  
)باقیمانــده همــۀ تــان در لیســت ســیاه هســتید( ایــن واقعــه مصــادف بــود بــه 
زمانــی کــه جنــگ قــدرت میــان جنــاح هــای حزبی بــا انحصار قــدرت به وســیلۀ 
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حفیــظ اهلل امیــن قتــل تــره کــی را در پــی داشــت  شــاگرد وفــادار اســتادش را بــه 
وســیلۀ بالشــت خفــک کــرده بــود و خــود بــه اریکــۀ قــدرت تکیــه زده بود  

چنــد هفتــه یــی از حکومــت امیــن ســپری گردیــده بــود کــه روزی قومانــدان 
محبــس تمامــی محبوســین را در صحــن بــالک زیــر بلنــد گوهــا جمــع کــرد و 
گفــت کــه رئیــس دولــت صحبــت می نمایــد  ســاعت هــا در انتظــار ماندیم امــا از 
ســخنرانی رئیــس دولــت خبــری نشــد  باالخــره گفتنــد کــه صحبــت تلویزیونی 
خواهــد داشــت و از مــا خواســته شــد دوبــاره به ســلول های مــان برگردیــم  در 
حالــی کــه در همــان روزحفیــظ اهلل امیــن بــه وســیلۀ نظامیان شــوروی مســموم 

ســاخته شــده و بعــداً بــه قتــل رســیده بــود  

 شــب هنــگام همــه زندانیــان در پنجــره هــا در پــای تلویزیــون ها نشســتند تا 
بداننــد کــه پیغــام امیــن بــرای شــان چــی خواهــد بــود  عصــر روز یــک تعــداد 
از زندانیــان کــه دهاقیــن بدخشــان بودنــد از پنجــره هــای دهلیــز منــزل دوم کــه 
بیــرون را می دیدنــد متوجــه شــدند کــه یــک هواپیمــای نظامــی هیــچ نشســت 
ــن یــک هــوا پیماســت و  ــان عامــی تصــور داشــتند کــه ای ــد  آن زندانی نمی کن
راه میــدان را غلــط کــرده و نشســت نمی توانــد  شــام روز بــا اســتاد و شــاعر 
ــا،  ــد زهم ــی محم ــرم عل ــخ محت ــتاد تاری ــری، اس ــف باخت ــن واص ــزرگ میه ب
محتــرم انجنیر ســرور، کوشــانی صاحــب، انجنیرعتیق و ســایر دوســتان تبادل 
نظــر کردیــم و دریافتیــم کــه هواپیمــا مســیرش را غلــط نکــرده بلکــه پــل هوائی 
بســته شــده بــرای انتقــال  قــوای نظامــی متجــاوز شــوروی بــه کابــل  شــب فرا 
رســید و در طــول شــب تمــاس پرچمــی هــای زندانــی از طریــق پنجــره هــای 
ــی کشــتمند و  ــد  از بــالک اول ســلطان عل ــرار گردی ــن بــالک یــک و دو برق بی
دیگــر پرچمــی هــا تغییــرات وضــع سیاســی را و پســت های مقامــات دولتــی را 
یکــی بدیگــر گــزارش می دادنــد  دریــن لحظه ببــرک کارمــل در تاجیکســتان بود 
و ســخنرانی اش از رادیــوی همانجــا پخــش می گردیــد کــه خبــر کشــته شــدن 
حفیــظ اهلل امیــن را نیــز اعــالم کــرد، در حالــی کــه جنــگ در اطــراف قصــر تــاج 
بیــگ میــان طرفــداران حفیــظ اهلل امیــن و عســاکر روســی ادامــه داشــت  حوالــی 
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ســاعت دوازدۀ شــب یــک قطعــه قــوای نظامی شــوروی داخــل بــالک دوم زندان 
شــدند و تفنــگ بدســت عقــب پنجــره هــای ســلول هــا رســیدند  پرچمــی هــای 
داخــل پنجــره هــا بــرای اســتقبال دوســتان بین المللــی شــان از داخل پنجــره ها 
قشــون متجــاوز شــوروی را خــوش آمدیــد می گفتنــد و با ســر دادن شــعارهای 
»هــورا« بــه عســاکر ارتــش ســرخ دســت تــکان می دادنــد  بــا جمــالت فارســی و 
گاهــی روســی ماننــد »خراشــو، اسپاســیبه و غیــره« بــا آن هــا اظهــار همنواهــی 
می کردنــد  شــب را پرچمــی هــا بــا پــای کوبــی و شــعار و رقــص عقــب پنجــره 
هــا بســحر بردنــد  ســایر زندانیان تمــام شــب از دیدن قــوای معترض شــوروی 
و اشــغال کشــور درغــم و انــدوه غــرق بودند  بســا کســان بــه احساســات آمده 
و از محبــت و وطندوســتی اشــک میریختاندنــد  پــای کوبــی پرچمی هــا بر زخم 
هــای ناشــی از اشــغال کشــور نمــک می پاشــید  حتــی بعضــی از زندانیــان از 
دیــدن قشــون ســرخ کامــال امیــد شــانرا از دســت داده بودنــد کــه آیــا ممکــن 
خواهــد بــود تــا وطن شــانرا دوباره مســتقل و عــاری از قشــون متجــاوز بیابند  
رســیدن قشــون ســرخ در پشــت میلــه هــای زنــدان در همــان شــب کامــال از 
ــد  ــده بودن ــم آم ــخت بخش ــا س ــاهدۀ آن ه ــان از مش ــود  زندانی ــور دور ب تص
و حالــت همــه برهــم خــورده بــود و هــر یــک از دیگــری می پرســید کــه آیــا 
کشــور واقعــا اشــغال شــده ؟ چــون تعــدادی از رده هــای باالیــی دســته پرچــم 
زندانــی بودنــد ببــرک کامــل و دیگــر هم کیشــان شــان قشــون ســرخ را توظیف 
کــرده بودنــد کــه اعضــای پرچــم داخــل زنــدان دریــن لحظــات ســقوط خلقــی 
هــا صدمــه نبیننــد  دلیــل رســیدن واحــد هــای قشــون ســرخ در زنــدان صــرف 
حفاظــت پرچمــی هــا بــود  فردا بــا طلــوع آفتاب دیده شــد کــه محافظیــن دروازه 
هــای عمومــی و بــالک هــای یــک و دو از قشــون ســرخ تعییــن شــده بودنــد  در 
ظــرف یکــی دو روز دیگــر تمامــی پرچمــی هــا را آزاد کردنــد  آن هــا تمام اشــیا 
و بیــک هــای شــان را گرفتــه از بیــن زندانیــان کــه از دروازه بــالک تــا نزدیــک 
دروازه عمومــی صــف بســته بودنــد بــا ســرهای خمیــده و شــنیدن ســخنان و 
همهمــه هــای نیشــدار ســایر زندانیــان گذشــتند و بــه خانــه هــای شــان رفتنــد  
زندانیــان غیــر پرچمــی مــدت چنــد روز دیگــر آزاد نشــدند  باالخــره یــک شــب 
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همــه تصمیــم گرفتیــم کــه تــا مــا خــود را آزاد نکنیــم دولــت وابســته پرچــم در 
فکــر رهائــی مــا نیســت  علــت عــدم رهایــی ســایر زندانیــان ایــن بــود کــه اکثــر 
پرچمــی هــا آزادی تمامــی زندانیــان را نمی خواســتند و اصــرار داشــتند کــه باید 
یــک تعــداد تصفیــه شــوند  شــب آخــر در زندان ایــن نظریه شــان را بــه زندانیان 
درجریــان مشــاجره هــای لفظــی واضــح می گفتنــد کــه همــه تــان نمی توانیــد 
آزاد شــوید، مــا تصمیــم خواهیــم گرفــت کــه کــی هــا آزاد شــوند و کــی هــا 
نشــوند  همــان بــود کــه ســایر زندانیــان برنامــه یــک اعتصــاب را بــه توافق همه 
بــرای رهایــی شــان طــرح کردنــد  زندانیــان اعتصاب شــانرا اعــالن کردنــد و دو 
روز مکمــل اعتصــاب غذایــی را ادامــه دادنــد  تــا ایــن کــه در شــب ســوم ببــرک 
کارمــل در تلویزیــون ظاهــر شــد و در حالــی کــه ســگرت بــه دســت داشــت و 
می لرزیــد آزادی زندانیــان را چنیــن اعــالن کــرد: »کســانی کــه از زیــر ســاطور 
امیــن میرغضــب جان بســالمت بــرده انــد، فردا ســاعت ده  قبــل از ظهــر دروازه 
زنــدان مرکــزی پلچرخــی بــاز شــده و همــه زندانیــان بــدون قیــد و شــرط آزاد 
می شــوند«  زندانیــان بــا شــنیدن ایــن اعالمیــه شــب را زنــده از خوشــی بســحر 
بردنــد  امــا مادامی که کشورشــان را اشــغال شــده می دیدنــد حتی از ایــن آزادی 
هــم چنــدان لــذت نبــرده و چنــدان خوشــحال بــه نظــر نمی آمدنــد  بهــر صــورت 
شــب ســحر شــد همــه زندانیــان آمــاده بودنــد تــا طبــق وعــده کــه داده شــده 
بــود آزاد شــوند  ولــی ســاعت موعــود فــرا رســید  محافظیــن پنجــره هــا را بــاز 
نکردنــد  صاحــب منصبــان با لیســت های مخفــی باز مانند ســابق داخــل پنجره 
هــا شــدند  الحــاج محمــد نــادر وکیــل ترکمــن چنــد مراتبــه با شــک به مــن گفت 
کــه شــاید همــه مــا را آزاد نکننــد  مــن برایــش روحیــه مــی دادم کــه ایــن مراتبــه 
آزاد می شــویم امــا در فکــر آینــده باشــیم  مرحوم حاجــی صاحب وعــده می داد 
کــه انشــااهلل دیگــر بــار بــه ســاده گــی زنــدان را انتخــاب نخواهیــم کــرد  بعــد از 
رهایــی از زنــدان و گذشــت کــم وقــت کابــل را بــه قصــد ترکمــن تــرک کــرد 
تــا در آنجــا کار مبــارزه ضــد شــوروی اش را ســازمان دهــد  زنــدان سیاســی 
و تماســش بــا افــراد روشــن و مترقــی بــر او اثــر گذاشــته و او کــه ابتــدا یــک 
شــخص ناسیونالیســت افراطــی بــود بعــد از رهایــی از زنــدان بــه یــک شــخص 
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متوســط و معتــدل و ملــی تبدیــل شــده بــود  در وطــن بــا گــروه هــای وابســته 
بــه ایــران در گیــر شــد  ســو قصــد علیــه اش صــورت گرفــت مجبــورا تصمیــم 
ــا همراهــان و هــم  گرفــت از راه هــای صعــب العبــور و اونــی و سرچشــمه ب
فکرانــش بــه پاکســتان برونــد  دشــمنان وطــن کــه افــراد وطندوســت و ملــی را 
تحمــل نداشــتند در بیــن راه علیــه مرحــوم بدســتور باداران شــان توطئــه کردند 
و او را بــا همراهانــش بــه بهانــه رفــع خســتگی بــه اتاقــی دعــوت کردنــد  در 
جریــان صــرف غــذا توســط فرماندهــان حــزب حرکــت اســالمی شــیخ آصــف 
قندهــاری تنظیــم جهــادی مســلط آن منطقــه و قومانــدان مســئول آن حــوزه نــا 
مردانــه خلــع ســالح شــدند و بــاالی ســفره بــه شــهادت رســیدند  حاجــی ظاهر 
وکیــل شــکردره از تشــویش زیــاد در وقــت معاینه مریض شــد و ضعــف نمود  

زنــدان ســاعت ده بــاز نشــد  پایوازهــا کــه تعــداد شــان چنــد هزارنفــر بــه 
ــد و  ــده بودن ــاب آم ــوع آفت ــل از طل ــدان قب ــرون دروازه زن ــید بی ــر می رس نظ
بــی صبرانــه منتظــر رهایــی زندانیــان شــان بودنــد  زمــان بــه کنــدی ســپری 
ــاز شــدن  ــی از ب ــب دوازده می شــد ول ــازده و باالخــره قری می شــد  ســاعت ی
دروازه زنــدان خبــری نشــد  صبــر و حوصلــه پایوازهــا در بیــرون زندان بســر 
رســیده همــه شــان مجبــور شــدند بــا غریــو و هیاهــو بــاالی دروازه عمومــی 
زنــدان حملــه ور شــوند و دروازه عمومــی را شکســتاندند  دریــن وقــت زندانیان 
از داخــل ســرو صــدا بلنــد کردنــد و بــزور از پنجــره هــا بــر آمدنــد  در صحــن 
حویلــی بــا پایــواز هــا مقابــل شــدند  تعــداد مجموعــی زندانیــان بشــمول چنــد 
صــد نفرکــه شــب آخــر از بــالک ســه بــه بــالک دو آورده شــده بودنــد از هــژده 
صــد نفــر تجــاوز نمی کــرد  امــا تعــداد پایوازهــا بــه هــزاران می رســید کــه از 
کابــل تــا زنــدان صــف کشــیده و محبوســین شــان را می پالیدنــد  مــن دقیــق در 
بیــرون دروازه بــالک دو و احاطــه بــالک اول نزدیــک دروازه عمومــی زنــدان که 
بــه دســت پایوازهــا یــک پلــه آن بزمیــن افتــاده بــود و پلــه دیگــر نیمــه آویــزان 
بــود رســیده بــودم و بــا پایــواز هــا مقابــل شــدم کــه چــون ســیل خروشــان 
بــه زنــدان داخــل می شــدند  از بــس تعــداد شــان زیــاد بــود از بیــن شــان بــه 
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بیــرون راه کشــیده نمی توانســتیم ماننــد طوفــان مــا را عقــب می زدنــد و هــر 
کــس در مــورد محبــوس و گــم شــده شــان می پرســید  زن و مــرد، پیــر و جوان 
می پرســید فــالن کــس بــا شــما نبــود؟  فــالن کــس را ندیــدی؟ فــالن کــس هــم 
آزاد می شــود؟ کســی دیگــری هــم در داخــل پنجــره هــا بــود؟ واقعــا صحنــه 
پرماجرایــی کــه شــاید در روز محشــر هــم دیــده نشــود دریــن دشــت بــال و 
زندانســرا بــر پــا بــود  ایــن چنیــن صحنــه دلخــراش شــاید در تاریــخ بشــریت 
کمتــر تکــرار نشــده باشــد  مرتکبیــن ایــن اعمــال ضــد انســانی امــروز خــم بــر 
ابــرو نمی آورنــد تــو گویــی هیــچ چیــزی نشــده  بزعــم آن هــا مــردم مالمــت 
بودنــد کــه چــرا ایــن رژیــم خــون آشــام را نپذیرفتند  به بســیار مشــکل و حالت 
پریشــان خــودم را بــه پایوازهایم رســاندم  زمین و آســمان از اشــغال کشــور و 
اســارت ایــن ملــت بــه چنــگ دژخیــم ســرخ شــوروی و داد و فریاد صدهــا هزار 
انســان بدنبــال گمشــده گان شــان دریــن دشــت بــال می گریســت  ملــت بــداغ 
اولیــای گمشــده و حضــور لشــکر متجــاوز اجنبــی بــه ماتــم نشســتند  هــزاران 
پایــواز کــه گمشــده گان شــان را نیافتنــد داخــل زنــدان شــدند و خواســتند تمــام 
بــالک هــای یــک، دو، ســه و چهــار را ببیننــد و زندانیــان شــان را دریابنــد  از آن 
جایــی کــه ایــن زندانیــان اصــال در زنــدان نبودنــد قبــال همه شــان توســط رژیم 
جــالد و خــون آشــام خلــق و پرچــم بــه شــهادت رســیده بودند  هــزاران انســان 
مظلــوم، کراچــی وان، حمــال، تبنــگ فــروش و عابریــن بــی گنــاه از حــوادث و 
قیــام هــای چنــداول و باالحصــار و ســایر نقــاط اصال به زنــدان نرســیده بودند 
و از محــل حــوادث راســا بــه پولیگــون هــا و کشــتارگاه هــا انتقــال داده شــده 
و کشــته شــده بودنــد  محافظیــن در برابــر پرســش پایوازهــا جــواب نداشــتند، 
پایوازهــا از الجوابــی محافظیــن بــه خشــم آمــده و بعد از مشــاجره هــای  لفظی 
برخــورد فزیکــی بیــن شــان صورت گرفتــه و تعــداد زیــادی از پایوازها توســط 
محافظیــن زنــدان تهدیــد گردیــده ، مــورد لــت و کــوب قــرار گرفتــه و زندانــی 
شــدند  مــن بــا پایــواز هایــم از راه ارزان قیمــت طــرف شــهر و خانه آمدیــم؛ زیرا 
از جــادۀ عمومــی کابــل و جالل آباد امکان نداشــت و آن مســیر توســط هــزاران 

پایــواز و وســایط شــان مســدود شــده بــود  

ZendanFinal.indd   195ZendanFinal.indd   195 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



196

 فرهاد لبیب

زندان پلچرخی درششم جدی

ــت،  ــن می گذش ــظ اهلل امی ــد روزۀ حفی ــت ص ــد روز از حکوم ــاه و چن ــه م س
زنــدان پلچرخــی تــا خرخــره ُپــر بــود  زندانیــان در آن وحشــتکده نمی دانســتند 
کــه آیــا تــا فــردا زنــده خواهنــد بــود و یــا خیــر؟ گرچه شــرایط نســبت بــه زمان 

تــره کــی در ظاهــر فــرق کــرده بــود 

اولیــن بــار در زمــان امیــن و یــا هــم آخریــن بــار در دورۀ تــره کــی-   امیــن 
بازرســان گماشــته شــده به عنــوان »بازرســی از احــوال زندانیان« به ســرکردگی 
عزیــز »اگســا« )خواهــر زادۀ اســداهلل ســروری(، عبیــداهلل تــالش و غــالم مصطفی، 
ُمعییــن وزارت داخلــه بــه زنــدان پلچرخــی رســیدند  آن هــا در ضمــن جســت 
وجــوی اطــاق بــه اطــاق ســی و یــک نفــر را نــام نوشــتند و بــرای آن ها گفتنــد که: 
در آینــده بــا شــما در بــارۀ زنــدان و زندانیــان مشــورت صــورت خواهــد گرفــت 

مگــر یــک هفتــه بعــد همــان لســت نشــانی شــده بــه زنــدان مواصلت کــرده و 
همــه کســانی کــه نــام شــان در آن درج بــود، بــه غیــر از یــک نفــر )حســن خــان 
جنــرال قــوای هوایــی، پــدر احمدشــاه حســن( همــه از زنــدان خــارج و ســر بــه 

ــت گردیدند  نیس
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از آن جملــه کســانی را کــه مــن بــه یــاد دارم عبــارت بودنــد از: جنــرال صفــر 
نورســتانی، واحد بشــر دوســت )پنجشــیری( از نــو آبــاد ده افغانــان، دگرجنرال 
عیســی نورســتانی، جمیــل نورســتانی مدیــر ســینما    و بــرادر صفرخــان کــه 

اســمش را فرامــوش کــرده ام 

جگتورن شایســته، ســومین قومانــدان پلچرخــی )۱(، که در میان ظاهرســازی 
انقالبــی و جانــی بــودن ذاتــی اش در تقــال بــود، می خواســت خــود را عاقــل تر و 
بــا انظبــاط تــر از دو قومانــدان ســلفش وانمــود ســازد  می گفتنــد وقتی قاســم و 
ببــرک، دو محافــظ نــور محمــد تــره کــی، را بــه پولیگــون پلچرخــی بــرای اعدام 
آوردنــد، او صــدا زده بــود کــه: کشــتن آن هــا وظیفــۀ هیــچ کــس نمی باشــد جــًز 
خــودش  آنــگاه بــا تفنگچــۀ کمــری خــود آن هــا را بــه هالکــت رســانیده بــود  او 
بعــد از انتصابــش بــه حیــث قومانــدان در زنــدان پلچرخــی، تقریبــاً روزانــه بــه 
وســیلۀ بلندگویــی کــه در صحــن حویلــی زنــدان نصب شــده بــود، خطابــه ها و 
اعالمیــه هــای غــرا و انقالبــی صــادر می نمــود و بــا اســتدالل و صحبــت هایــش 
زمینــه خنــدۀ محافــل شــبانه زندانیــان را مهیــا می ســاخت، خــالف آنچــه گفتــه 

ــد که: بودن

به شب نشینی زندانیان برم حسرت

که ُنقل مجلس شان دانه های زنجیر است

نقــل مجلــس زندانیان صحبــت های این آقا )شایســته( بــود  او در یکی از خطابه 
هایــش گفــت: »بعــد از تالشــی دیــده شــده یــک تعــداد از خائنیــن و وطنفروشــان 
وســایل ناریــه و جاریــه از قبیــل قلــم پنســل و آبگرمــی را نــزد خویش نگهداشــته 
انــد کــه حکومــت خلقی بــا آن ها برخــورد انقالبــی خواهد نمــود « و یا هــم روزی، 
بعــد از دیــدن تعــدادی از زندانیــان کــه در اوقــات تفریــح و رفــع ضــرورت بــا بلند 
کــردن ســنگی و حرکــت دادن دســت و پــا ورزش می کردنــد، اعــالم داشــت کــه: 
»یــک تعــداد از خائنیــن و وطــن فــروش هــا بــا پــرورش بــدن خــود می خواهنــد 
حکومــت خلــق را ســقوط دهنــد، مگر مــا آن هــا را چنان ضعیف خواهیم ســاخت 
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کــه دوســتان شــان بــه حــال آن هــا گریــه کنند «

بــاری بــا همــه ظاهــر ســازی هــا و چهــره بــدل کــردن هــا و بــا ســر دادن 
شــعار »مصئونیــت، قانونیــت و عدالــت« در زمــان امیــن، حــال و احــوال زنــدان 
و زندانیــان همانگونــه بــود کــه در زمــان تــره کــی    صالحیــت گل آغــای دلگــی 
مشــر و معاونــش کشــمیرخان بــه همــان انــدازه کــه در زمــان قوماندانــی ســید 

عبــداهلل  یعنــی باالتــر از قاضــی القضــات و قومانــدان ژانــدارم و پولیــس   

بلــی! زنــدان پلچرخــی بــا چنیــن اوضــاع و احوالــی منتظــر فــرود آمــدن برف 
ــواری  ــا چهاردی ــه تنه ــا، ن ــرزمین م ــخ س ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــه، ب ــود ک ب
وحشــت آفریــن، بلکــه کابلســتان و چارســویش )افغانســتان( شــاهد رســیدن و 
ــه  ــده ب ــه روز مان ــد  دو س ــوا گردی ــن و ه ــاکر روس از زمی ــدن عس ــرود آم ف
ــت را از  ــواب و راح ــا خ ــر روس ه ــول پیک ــارات غ ــدی کاروان طی ــم ج شش

چشــمان همــه دزدیــده بــود 

زندانیــان پلچرخــی از شــنیدن ایــن آواز کریــه و دوامــدار و همچنــان از دیــدن 
ــه یکدیگــر گوشــزد  ــده اســارتباری را ب ــه، آین ــد قیاف ــگ و ب ــن کاروان همرن ای

می کردنــد  فقــط عمــال و ذخایــر شــوروی دلخوشــی داشــتند  

آن هــا بــه خاطــر ایــن کــه: یــک هفتــه قبــل توفیــق، آتشــۀ نظامــی افغانســتان 
در شــوروی، همــراه چنــد نفــر بــه زنــدان آمــده و بــه گمــان اغلــب خبــر ورود 
عســاکر شــوروی و احــراز قــدرت بعــد از امیــن را بــه آن هــا گوشــزد کــرده 

ــود  )2(  ب

بعــد از دیــدار توفیــق بــا افضــل لودیــن در زنــدان، چنــد ســاعت بعــد جلســه 
پرچمــی هایــی کــه بــا ایــن جانــب در یــک ســلول زندانــی بودنــد، تحــت ریاســت 
افضــل لودیــن صــورت گرفــت و بعــد از ختــم جلســه کریــم ُســرخه، یکــی از 
پرچمــی هــای شــامل در آن حلقــه وقتــی از جا برخاســت، بــا کمــال وقاحت گفت: 
»ایتــو روزی باشــه کــه روس هــای ُســرخ، ُســرخ بــا کالشــینکوف هــای نــو، نــو 
داخــل محبــس گردنــد « کــه ایــن ســخنان او بــا عکــس العمــل شــدید ســید باقــر 
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راســخ، صاحــب منصــب قــوای هوایی کــه از یکاولنگ بامیــان بود، مواجــه گردید 

قابــل یــاد دهانــی اســت کــه قبــل از آمــدن توفیــق بــه زنــدان مــورال و روحیــه 
پرچمــی هــا بــه نازلتریــن حــد آن ســقوط کــرده بود  

روز پنجشــنبه 5 جــدی ســاعت هشــت یا ُنه صبح بــود که شایســته، قوماندان 
محبــس، از طریــق بلنــد گــو اعــالن نمــود کــه تمــام زندانیــان بــه صحــن حویلی 
جمــع شــوند کــه امیــن، رهبــر ســپیده دم انقــالب، می خواهــد بــرای شــان بیانیه 

ایــراد نمایــد  شــاید کلمــات عیــن آن اعالمیــه نباشــد اما، معنــی آن همیــن بود   

ایــن امریــه و یــا احضاریــه بــرای زندانیــان غیرعــادی و غیــر مترقبه شــمرده 
می شــد و ســواالتی را مطــرح می کــرد کــه رهبــر انقــالب! بــرای زندانیــان چــی 
می خواهــد بگویــد؟! ایــن بلنــد گــو کــه بــا دســتگاه رادیــو افغانســتان وصــل 
ــا آرام  ــد؟ و ســواالتی ن ــا می آی ــدان آمــده و ی ــه زن ــر خــود ب ــا رهب نیســت، آی

کننــده دیگــر   

بایــد یــاد آور شــد کــه از چنــد روز قبــل، آوازه یــی در بیــن زندانیــان پخــش 
گردیــده بــود کــه امیــن در نظــر دارد همــه زندانیــان سیاســی را یکبارگــی ســر 

بــه نیســت کنــد  

خالصــه همــه بــا کنجــکاوی و دلهــره بــه پــای بلندگــو جمــع شــدند  لحظه ها 
بــه کنــدی می گذشــت  شایســته، قومانــدان محبــس، بعــد از هــر پانــزده دقیقــه 
و یــا نیــم ســاعت اعــالن می داشــت کــه »رهبــر ســپیده دم    چنــد لحظــه بعــد 

صحبــت هــای خــود را آغــاز مــی دارد « 

لحظــه هــا بیشــتر بــه سســتی و آهســتگی میــالن داشــتند و افــکار پراکنــده 
و پریشــان بــر دل و دمــاغ مــان گرانتــر و ســنگین تــر می شــد  یــک ســاعت، 
دو ســاعت    خالصــه بعــد از دو ســه ســاعت انتظــار تــوام بــا پرســش هــای 
ناخــوش، شایســته اعــالن نمــود کــه: »نســبت مصروفیــت هــای زیــاد، رهبــر 
نتوانســت بیانیــۀ خویــش را ایــراد نمایــد، لهــذا شــما می توانیــد بــه ســلول هــای 

تــان برگردیــد «
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بــا وصــف دوبــاره برگشــتن بــه دخمــه هــا، هجــوم ســواالت گوناگــون از دل 
و دمــاغ مــا ُگــم شــدنی نبــود کــه نبــود  روز بــا لحظــه هــای نــا آرام بــه پایانــش 
نزدیــک می شــد و شــب کابــوس گونــه با نفــس هــای ســردش، زنــدان پلچرخی 

را بــا دیوارهــای بلنــد و »کانکریتــی« اش می فشــرد  

بســتره هــای خــواب زندانیــان ماننــد اولیــن روز ورود شــان بــه زنــدان، هفته 
هــا و مــاه هــا، در اطــاق هــای یــک نفــره و چنــد نفــره متحدالشــکل در هــر ســه 
طبقــۀ زنــدان بــه روی زمیــن »ســمنت شــده« همــوار بــود  دروازه هــای میلــه 
آهنــی اطــاق هــا و در هــای ورودی متصــل بــه حویلــی همــه قفــل شــده بودنــد، 

طبــق معمــول، ماننــد روزهــا و شــب هــای دیگــر   

ســاعت هشــت و یــا ُنــه شــب بیســت و هفتــم دســمبر ۱979 بــود کــه صــدای 
آتــش مرمــی در نزدیکــی زنــدان همــه را بخــود متوجــه ســاخت، تا چشــم برهم 
ــی از در و  ــو گوی ــدان شــد  ت ــد، چن زدن صــدای وحشــتناک آتــش مرمــی چن
دیــوار زنــدان بــارش مرمــی و آتــش آغازیــده اســت و صــدای دلخــراش آن قلب 

ــرد  ــینه را می فش و س

در همیــن لحظــات موضــوع کشــتار دســته جمعــی بیشــتر در منطــق ذهــن 
مشــوش زندانیــان غلبــه کــرده بــود  کســانی که بیشــتر مذهبــی بودند، خــود را 
خــم، خــم بــه تشــناب هــا جهــت گرفتــن وضــو می رســانیدند، تــا پاکیــزه تــر به 

پیشــواز مــرگ آمــاده شــده باشــند 

دراطاقــی کــه مــا بودیــم، تنهــا افضــل لودیــن، همــان کســی کــه چنــد روز قبل 
بــا توفیــق صحبت خصوصــی داشــت، نزدیــک دروازه و یــا هم پنجره ایســتاده 
ــد کــه  بــود  دیگــران هیــچ کســی بــه شــمول دلیرتریــن هــا، جــراًت نمی کردن
چنیــن بــی بــاک نزدیــک دروازۀ اطــاق و یــا هــم پنجــره ایســتاد شــوند، چــه هــر 
لحظــه تصــور آن می رفــت کــه آدمکشــانی از پشــت پنجــره بــه روی زندانیــان 
ســلول آتشــباری را جهــت ازبیــن بــردن آن هــا بیاغازنــد    و یــا هــم مرمیی بعد 
از اصابــت بــه دیــوار کانکریتــی کمانــه کــرده و از راه دروازه میلــه یــی بــه داخل 
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اطــاق ره کشــد   )3(

دقیقــاً بــه خاطــرم نمانــده اســت که یک ســاعت و یا بیشــتر و کمتر آتشــباری 
بالوقفــه و دوامــدار ادامــه داشــت و زندانیــان هــم قــراری کــه گفته آمــد در حالی 
کــه هیــچ راه بیــرون رفتــی از ســلول هــا بــرای شــان میســر نبــود، در میــان 
افــکار آنچنانــی و آن اوضــاع و احــوال گفتــه شــده، خــود را بــه خداونــد ســپرده 

و منتظــر لحظــات نامعلوم و سرنوشــت نامعلومتــر بودند 

در چنیــن حــال و احــوال بــا فروکــش کــردن اندکــی غریــو آتــش، صدایــی که 
از دهلیــز بــه زبــان روســی بــه گــوش رســید »ُتوریش«   رفیق   بود  

)پرســونل کــی  جــی  بــی  اولتــر در فکــر رهایــی اعضــای افغانــی خــود از 
زنــدان بودنــد  افــرادی ماننــد عبدالقــادر، صمــد ازهــر    را بــه زودی رهــا کردند  
ــرال  ــد و جن ــوع را می گوی ــن موض ــود، ای ــرات خ ــاب خاط ــادر در کت ــرال ق جن

عمــرزی در کتــاب شــب هــای کابــل  یادداشــت تــازه بــر ایــن نبشــته(

همزمــان بعــد از شــنیدن ایــن صــدا بــه زبــان روســی، پرچمــی هــای زندانــی 
بــا ســر دادن »هــورا« فضــای زنــدان را دگرگونــه ســاختند و ایــن »هــورا« گفتــن 
هــا دیگــر صــدای غریــو مرمــی را کر ســاخت  شــاید آتــش و غریو مرمــی دوام 
داشــت امــا شــنیده نمی شــد، بــه غیــر از آواز پرچمــی هــا که مصــروف »هــورا« 
کشــیدن بودنــد  امــا دیگــران )بــه غیــر از پرچمــی ها( شــوکه شــده و یــک حالت 
تعجــب و پرســش آمیــز همــه جــا را فــرا گرفته بــود  زندانیــان دیگر کــه پرچمی 
نبودنــد )شــاید تعــدادی از پرچمــی هــا نیــز( تــازه درک می کردنــد کــه بــر وطــن 
شــان چــی گذشــته و چــی سرنوشــتی بــر تاریــخ شــان رقم خــورده اســت  لهذا 

یــک حالــت خشــم توام بــا شکســتگی بــه اکثریــت زندانیــان دســت داده بود  

تــا ایــن لحظــه تمامــی نگهبانــان زنــدان ُگــم و نیســت شــده بودند یــا هم خــود را 
پنهــان کــرده بودنــد  در میــان زندانیــان نیــز در چنــد لحظــه همــه چیز تغییــر کرد  
انســان هــا، هــم در بیــرون ســلول هــا و هــم در داخــل ســلول هــا    بــاری در عرض 
چنــد لحظه و ســاعت مشــاهده می شــد که تعــدادی، چــه گونــه ورای ایدیولــوژی و 
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آنچــه می گفتنــد و یــا در ایمــان شــان ظاهــر می ســاختند، تغییراتــی ُرخ داده اســت 

تــا یــک هفتــه قبــل تــورن رشــاد کــه همکوچــه هایــش در چنــداول کابــل او را 
علــی آغــا صــدا می زدنــد، بــرای هــم ســلولی هــای ضــد روســش گفتــه بــود که 
مــن »انتــی سویتیســت« شــده ام یعنــی ضــد روس می باشــم  امــا بعــد از آن کــه 
صــدای آن روســی را شــنید و دریافــت کــه عســاکر روســی داخــل افغانســتان 
شــده انــد، در طــول شــب آنقــدر »هورا« گفــت و اشــعاری را به ســتایش پرچمی 
هــا زمزمــه کــرد کــه فــردای آن روز توگویــی ُســرمه قــورت کــرده اســت، کــه 
آوازش نمی برآیــد  )احمــد رشــاد بعــد از رهایــی بــه حیــث رئیس امور سیاســی 
دســتگاه جاسوســی اردو »خــاد نظامــی« احــراز مقــام نمــود(  خالصــه ایــن کــه 
همــه چیــز دگرگونــه شــد، چهــره ها تغییــر کردنــد، تعــدادی از چهره ها شــگفته 

شــدند و تعــداد زیادی مغمــوم و پژمــرده   

ــرای  ــتورش را ب ــوی ترانزیس ــل رادی ــات قب ــالف لحظ ــظ خ ــکر محاف عس
زندانیــان عرضــه داشــت وهمــه بــه دقــت بــه امــواج رادیــو گــوش داده بودنــد و 
معلــوم شــد کــه حکومــت حفیــظ اهلل امیــن ســقوط داده شــده و به جایــش ببرک 

کارمــل نصــب گردیــده اســت  

دریــن شــب خــواب بــه چشــم هیــچ کســی راه نیافــت، همــه زندانیــان در حلقــه 
هــای دو نفــره، ســه نفــره و زیادتــر باهــم گفــت و گو داشــتند  همانگونــه که گفته 
آمــد، چنانکــه چهــره هــا متفــاوت شــده بــود، صحبــت ها نیــز از هــم فرق داشــت  

ــر  ــح گام ب ــرف صب ــه ط ــو ب ــه رادی ــوش دادن ب ــا و گ ــت ه ــا صحب ــب ب ش
می داشــت و روشــنی دلگیــر وغــم انگیــز ســحرگاهان مــاه جــدی کابــل، تــوام با 
چهــره هــای بیگانه و متجــاوز روس ها به ســر و روی شــیر دروازه و آســمایی 
ســنگینی می کــرد  گرچــه زندانیــان از درون ســلول هــای کانکریتــی خویش این 

چهــره هــا را بــا چشــمان خویــش دیــده نمی توانســتند، امــا حــس می کردنــد 

دروازه هــای ســلول هــا همچنــان قفــل بــود، زنــدان بــان هــا ُگــم شــده بودنــد، 
یــگان محافــظ کــه شــاید از تــرس روس هــا بــه حویلی هــم ره نداشــت در دهلیز 
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هــای پیــچ در پیــچ قــدم مــی زد  نظــم و نســق زنــدان برهــم خــورده بود 

ــه  ــن ب ــع ضــرورت )رفت ــرای رف ــود کــه دروازۀ ســلول را ب دیگــر کســی نب
مســتراح( در زمــان معیــن بــاز کنــد و یــا زندانــی را کــه مشــکل داشــته باشــد 
اجــازه رفتــن بــه مســتراح دهــد  ایــن وضــع بــرای تعــداد زیــادی از زندانیــان 
طاقــت فرســا شــده بــود  بعــد از دو ســه ســاعت تاًخیــر از زمــان معمــول، درب 
ســلول بــا شــرنگ و ُشــُرنگ قفــل ها بــاز شــد و زندانیان بعــد از طــی دهلیزهای 
پیــچ در پیــچ بــه حویلــی رســیدند  بــرای اولیــن بــار، بلــی بــرای اولیــن بــار بــود 
کــه چشــمان نابــاور شــان بــه عســاکر روس می افتــاد کــه بــه دو صــف مقابــل 
هــم ایســتاده بودنــد و بــرای زندانیــان بــا ایــن قطــار رهــروی بــه وجــود آورده 

بودنــد تــا مســتراح   

بلــی! ســرانجام همــان آرزوی کریــم ُســرخه بــه حقیقــت پیوســت )۴( که گفته 
بــود: »ایتــو روزی باشــه کــه روس هــای ســرخ، ســرخ با کالشــینکوف هــای نو، 
نــو داخــل محبــس گردنــد « و چنیــن هــم شــد، عســاکر روســی نــه تنهــا داخــل 

زنــدان پلچرخــی، بلکه داخل افغانســتان شــدند  

همــان طــوری کــه گفتــه آمــد، بعــد از ایــن لحظــات همــه چیــز دگرگونــه شــد، 
تعــداد زیــاد انســان هــا آنــاً تغییر کردنــد، چنانکه رشــاد خــالف گفتار چنــد روز 
قبلــی اش مبنــی بــر ضــد روس بودنــش، آن قــدر هــورا کشــید و شــعر خواند که 
فــردا صدایــش بــه مشــکل شــنیده می شــد  همــان گونــه گفتنــد و مــا شــنیدیم 
کــه: وقتــی اناهیتــا راتــب زاد فــردای آن شــب موتــری را بــرای بــرادرش جــواد 
)خــدا کنــد اســمش را اشــتباه نکــرده باشــم( بــه زندان فرســتاد تــا او را بــه منزل 
برســاند، بــرادرش گفتــه بــود کــه مــن آرزو نــدارم بــه دســت روس هــا از زندان 

رهــا شــوم و از بیــرون شــدن ابــا ورزیــده بــود  

همچنــان می گفتنــد کــه »خلیــل زمر« یکــی از پیــش کســوتان این حزب نیــز از 
خــارج شــدن زنــدان بــه دســت روس هــا کراهــت خــود را اظهــار داشــته و گفته 

بــود کــه مــا آرزومنــد آمــدن چنیــن روزی نبودیم 
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خــوب بــه یــاد دارم که گل محمد پنجشــیری )5( یکــی از اعضای ســابق »ادخا« 
کــه بعــداً بــا گروه طاهر بدخشــی همــکاری داشــت، وقتی یکــی از دوســتانش به 
شــکل مــزاح برایــش گفتــه بــود کــه: »چنــد روز بعــد حــد اقــل در جایــی رئیــس 
ــود، جــواب داد:  ــه شــده ب ــر افروخت ــی کــه ســخت ب خواهــی شــد«، او در حال
»هنــوز شــرف و نامــوس نــزد مــا قدســیتش را از دســت نــداده، تــا تحمــل آن را 

داشــته باشــیم کــه عــزت و آبــروی مــا بــه دســت بیگانــه بربــاد شــود « )۶(

بــه همیــن سلســله وقتــی نظــر محمد جاجــی، مســئول ملکــی پرچمیــان اطاق، 
رو بــه طــرف لمــری بریدمــن انجنیــر بســم اهلل تــوردی قــل میمنگی نمــوده گفت: 
اینــه رفیق بســم اهلل توســط ارتــش آزادی بخش از زنــدان آزاد می شــویم، انجنیر 
بســم اهلل خــالف نرمــش همیشــگی اش بــا نــا آرامــی جــواب داد: »کاش به دســت 

امیــن جــالد کشــته می شــدیم و ایــن حالــت ذلتبــار را نمی دیدیــم «

امــا برخــالف، یکــی از رًوســای پوهنتــون کابــل کــه گفتــه می شــد اندیشــۀ 
ضــد روســی نیــز داشــت، بعــد از همــان لحظــات دخــول روس هــا فــوری ریش 
خــود را اصــالح نمــوده، بــا چهرۀ بشــاش خــود را بــه روی بلند پایــگان پرچمی 
مــی زد و بــدون مقدمــه می گفــت: »هیــچ امــکان نداشــت کــه امیــن را قدرتــی بــه 

غیــر ار ارتــش آزادی بخــش شــوروی از اریکــۀ قــدرت بــر افگنــد«   

وقتــی یکــی از دوســتانش پرســید: داکتــر صاحــب شــما آمــدن روس هــا بــه 
افغانســتان را تاًییــد می داریــد؟ جــواب داد: »آقــای    حکومتــی کــه فرزنــدان خود 

را بــرای آزادی مــا بــه قربانــگاه می فرســتد آیــا مــورد تاًییــد مــا نباشــد؟«

او این سخنان را طوری ادا می کرد که پرچمی ها آن را بشنوند 

همچنــان، یکــی از نشــریه داران کــه قبــالً در زمــان داوودخــان، عالقــه دار و 
ولســوال شــده بــود، فــردای آن شــب بــر دیــوار اطــاق تــک نفــره اش نوشــت: 
اینجانــب    بــه همــت بــازوی ارتــش آزادیبخــش شــوروی بــه تاریــخ هشــتم 

ــدم   ــدان آزاد ش ــدی ۱358 از زن ج

 و بدیــن گونــه بعــد از ششــم جــدی در زنــدان پلچرخــی، چهــره هــا تغییــر 
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کردنــد و ماهیــت اصلــی و ذاتــی انســان هــا، خــالف ظاهرشــان و حتــی خــالف 
آنچــه ادعــا می کردنــد، از ایدیولــوژی و ایمــان آشــکار گردیــد  همــان گونــه کــه 
احساســات درونــی انســان هــا بــا بیــرون شــدن آشــکار شــد، همانگونــه مــردم 

مــا بــه دو خــط از هــم متفــاوت تقســیم گردیدنــد  

توضیحات:
۱-   جکتــورن شایســته ســومین قومانــدان محبــس پلچرخــی بعــد از ســید عبــداهلل و 

رســول قندهــای در زمــان حکومــت خلقــی هــا بــود.

۲-   جگتــورن توفیــق از جملــه پرچمــی هایــی بــود کــه قبــل از کودتــا در فرقــه هشــت 
وظیفــه داشــت و در زندگــی شــخصی مالــك رســتورانت »ماکســیم« در شــهرنو بود 
کــه توســط اعضــای فامیلــش اداره می شــد. موصــوف بعــد از کودتــا به حیث اتشــۀ 
نظامــی بــه ماســکو وظیفــه گرفــت. یکــی دو هفتــه قبــل از ششــم جــدی بــه زنــدان 
پلچرخــی آمــده و در اطاقــی کــه مــا زندانــی بودیــم بــا افضــل لودیــن مالقــات نمــود. 
بعــد از آن مالقــات پرچمــی هــا مــورال از دســت رفتــه خــود را بــاز یافتنــد. افضــل 

لودیــن بعــد از رهایــی اوالً قومانــدان کمانــدو و بعــدا«...

۳-   زندانیــان فــردای آن شــب متوجــه در و دیــوار بــالك شــدند کــه هیــچ نشــانۀ از 
اصابــت مرمــی درآن هــا دیــده نمی شــد. بعــداً دانســته شــد کــه مرمــی هــای شــلیك 
شــدۀ شــب گذشــته، همــه تکتیکــی بــوده کــه بــه خاطــر ضعیــف ســاختن مــورال 
زندانیــان بــکار گرفتــه شــده بــود. )شــاید افضــل لودیــن توســط توفیــق از آن آگاه 

بــوده اســت(

۴-   کریــم ُســرخه )کــه خــدا کنــد اســمش را اشــتباه نکــرده باشــم(، قیافه اش بیشــتر به 
روس هــا شــباهت داشــت تــا بــه افغــان هــا. او قبــل از کودتــای ثــور در فرقــه نهریــن 
ــد.  ــه می کــرد و دوســتان پرچمــی اش او را »پلنــگ« انقــالب می خواندن ــای وظیف ایف
موصــوف شــخص ُلچك مــزاج، سبکســر و الابالــی بــود و در میان رفقــای پرچمی اش 

ادا و اطــوار دلیــری می کــرد، امــا...
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۵-   گل محمــد پنجشــیری بــه راســتی بعــد از تجــاوز شــوروی بــه حیــث رئیــس »تخم 
ــۀ  ــه جبه ــی ب ــاه مدت ــرر شــد. بعــد از کوت هــای اصــالح شــده« وزارت زراعــت مق
پنجشــیر اعــزام و در آن جــا کشــته شــد. گفتــه شــده کــه فرســتادن و کشــتن او کار 
دســتگاه »خــاد« بــوده اســت، ورنــه رئیســی را چنیــن آســان به جبهــه نمی فرســتادند.

ــداری  ــه طرف ــاروی ب ــداً در ن ــتان و بع ــود را اوالً در پاکس ــریۀ خ ــوف نش ۶-   موص
ظاهرشــاه نشــر می کــرد و بــا آمــدن طالبــان تغییــر جهــت داده و بــه طرفــداری آنان 

ــاخت. ــر می س ــتان منتش ــل افغانس در داخ
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طاهر پرسپویان

آمادگی برای مقاومت بیشتر

بــا خــود گفتــم اگــر اینچنیــن جــا بجــا بنشــینم، شــل خواهم شــد  کمی دســت 
و پایــم را شــور دادم تــا آزاد شــوند و خونــم بــه گــردش آیــد  ســلولم تنــگ و 
تاریــک و نمنــاک بــود و مــن خســته و زخمــی، امــا ضــرور بود که کمــی حرکت 
می کــردم  از همــان فضــا و شــرایط ضیــق بــرای حفــظ تندرســتی ام اســتفاده 
کــردم  در شــرایط خاصــی کــه مــن قــرار داشــتم، آن گونــه شــورخوردن هــا 
هــم می توانســت ورزش بــه شــمار آیــد  یــک قطــعٔە کوچــک کوماندوی روســی 
بــاالی بــام همیــن ده ســلولی کــه مــن در یکــی از آنهــا )اتــاق شــمارٔە ششــم( 
ــد   ــذار می کردن ــت و گ ــد و گش ــتند، آواز می خواندن ــودم، می نشس ــی ب زندان
ــم  ــب مزاح ــرف ش ــید و از ط ــن می رس ــلول م ــا س ــان ت ــای ش ــا ه ــدای پ ص
خــواب مــن می گردیــد  ایــن قطــعٔە کوچــک مســوولیت نگهبانــی ایــن ســاحه را 

بــر عهــده داشــتند 

آن شــب بــا همــه دشــواری هایش گذشــت  فردایــش زود از خواب بیدارشــدم  
خوشــحال بــودم زیــرا شــبی کــه ســپری گردیــد، ریاســت تحقیق مرا نخواســته 
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بــود  شــکمم خالــی بــود، امــا از طالع بــدم برایــم صبحانــه نیاوردند 

نورضعیــف آفتــاب بهــاری از روزنٔە کوچــک به درون ســلولم می تابید  تابش 
یــک نیــزه نــور در درون تاریــک خانــه هــای صــدارت موهبــت بزرگــی بــود  
تصورمــی کــردم فرشــته هــا داخــل ســلولم پــا گذاشــته انــد  چارچــوب کوچک 
روزنــه از بیــرون بــاز و بســته می شــد  بــه دل گفتــم، ایــکاش می توانســتم آن 
را بــاز کنــم تــا مقدار بیشــتری نــور آفتــاب و هــوای پاکیزه داخل ســلولم شــود  
شــکمم از گرســنگی بــه درد آمــده بــود  تختــه گک آهنی ســوراخ اتاقم پــس زده 
شــد  پاســبانی قــاب پــر ازبرنــج را روی چــوکات ســوراخ تکیــه داد و صــدا کرد: 
»نانــت را بگیــر!« نــان را گرفتــم و بــا شــتاب شــروع بــه خوردنــش کــردم  بــه 
زودی تشــنه گــی بســراغم آمــد  نبــود آب نوشــیدنی معضلــه دیگــری بــود کــه 

مــن دچــارش بــودم  

آرام آرام شــب نزدیــک شــده رفــت  چــراغ کــم نــوری در ســلول بــود کــه نور 
کافــی بــه اطــراف نمی پراکنــد  کاش وجــود نمی داشــت زیرا شــب و روز روشــن 
بــود و چــون خنجــر تیــزی بــر چشــمانم می خلیــد  وقتــی بــرق می رفت، ســلول 

بــه گــور ســیاه مبــدل می شــد 

موهای دراز، عذاب جان:
درســلول تــک وتنهــا نشســته بــودم وافــکار گونــه گونــی مــرا احاطــه کــرده 
بــود  ناگهــان دروازٔە ســلولم بــاز شــد و ســرباز مــرا بــه اتــاق تحقیق بــرد  ِداخل 
اتــاق تحقیــق چهارنفــر نشســته بودنــد  آنهــا انتظــار مــرا می کشــیدند  دو تــن 
شــان را بــار اول بــود کــه می دیــدم  بــدون هیــچ ســالمی عبــداهلل از مــن پرســید: 
»مــا برایــت دو روز مهلــت دادیــم کــه بــا آرامــش فکــر کنــی و تصمیمــت را برای 
مــا بگویــی  ایــن یــک فرصــت طالیــی بــرای تــو اســت کــه از ِشــق بــازی کار 
نگیــری و بــا مــا همــکاری کنــی  الزم نیســت کــه بیشــتراز ایــن خــودت و مــا را 
عــذاب بدهــی « عبــداهلل چنــان وانمــود می کــرد کــه بــا کودکــی طــرف اســت کــه 
ازدنیــا و سیاســت چیــزی نمی دانــد  مــن معنــای »ترحــم«، »اخــالق«، »حقیقــت« 
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ــه  ــه خوبــی می دانســتم امــا، صــالح آن بــود کــه خــود را ب و »همــکاری« را ب
»نادانــی« بزنــم  او بــا کشــاده رویــی ســاختگی گفت:»چرا ایســتاده اســتی، روی 
چوکــی بنشــین!« هــر چهــار شــکنجه گــر بــه طرفــم می دیدنــد و منتظــر بودنــد 
کــه کلیــد صنــدوق اســرارم را بــا رضــا و رغبــت در اختیــار شــان قــرار دهــم  
ــته ام   ــای گذش ــپ ه ــرار گ ــر از ِتک ــتم غی ــری داده نمی توانس ــواب دیگ ــن ج م
وقتــی انــکارم را از شــناخت اعضای ســاما شــنیدند، قهقهــه خندیدند  عبــداهلل در 
جــواب دادن از دیگــران پیشــقدم شــد و گفت:»مــا بــه ایــن ســادگی چطــور قبول 
می کنیــم کــه تــو عضــو ســاما باشــی و رفیــق هــای خــود را نشناســی!؟ خــوب 
شــاید میخواهــی کــه از ِزیــر ریــش ما خرســوار تیرشــوی « من ســرم را ســوی 
عبــداهلل برگردانــدم وگفتــم: »هموکســی که راپــور مــرا داده،ً  لطفــا بیاریش تاعلیه 
مــن شــهادت بدهــد « عبــداهلل باعصبانیــت گفــت: »اوکثیــف پســت فطــرت! تــو ما 
را مثــل خــود احمــق فکــر کــرده ای؟« او نزدیکــم آمد و یک ســیلی محکــم برویم 
کوفــت  میخواســتم دســتم را بــر رویــم ســپر کنــم، امــا ســه تــای دیگــر از جــا 
هــای شــان برخاســتند و بــر مــن حملــه ور شــدند  بــا مشــت )بوکس( به ســر و 
شــکمم می زدنــد  بــا ِ ضربــات مشــت و لگــد توازنــم را از دســت دادم و بــر روی 
زمیــن دراز کشــیدم  نوبــت بــه فوتبــال رســید  چــون تــوپ فوتبــال بــه هر ســو 
پرتــاب می شــدم و فریــاد می کشــیدم  دلــم مــردن می خواســت و مــرگ را بهتــر 
از آن حالــت می دانســتم  بــه یکبارگــی در ذهنــم آمــد کــه اگــر کســان دیگــری را 
قلمــداد کنــم، حــال و روز شــان بــد تــر از مــن خواهــد شــد، پــس بهتــر اســت 
خــودم بــه تنهایــی ایــن عــذاب را تحمــل کنــم  ایــن ذهنیــت مــرا اســتوار ســاخت 
و اراده ام قــوی تــر شــد  دیگــر از مــرگ خــود نمی ترســیدم، مرگــی کــه بهایــش 

حفــظ شــرافت خــودم و جــان یارانــم بــود 

شــکنجه گــران بــه ایــن اکتفــا نکردند عبــداهلل صــدا زد: »ایــن بیشــرف را بــرق 
بدهیــم کــه خــودش تمــام گپهــا را بگوید « ِ مســتنطق دیگــر به عالمت تآیید ســر 
تــکان داد  مــن روی زمیــن بــه حالــت زار افتیــده بــودم  شــقیقه ام ترکیــده بــود  
ــتردم   ــتینم آن را س ــا آس ــانید  ب ــمهایم را می پوش ــد و چش ــون از آن می آم خ
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یــادم نیســت کــه کــدام یکــی ازشــکنجه گــران دو لیــن بــرق را بــه دو بند دســتم 
وصــل کــرد  انتهــای ســیم هــای بــرق بــه چیــزی شــبیه صندوقــچٔە کوچکــی 
بســته شــده بــود  بــه تدریــج گرمــای بدنــم افزایــش یافــت  دیــری نگذشــت کــه 
وجــودم چــون کــورٔە آهنگــر داغ شــد  گونــه هــا و پیشــانی ام مثــل قــوغ آتــش 
شــده بودنــد  حــس کــردم حوصلــه ام بــه پایــان رســیده اســت  شــکنجه گــران 
فریــاد می کشــیدند ومــرا بــه »حقیقــت گویــی« وادارمــی کردنــد  اینکــه بعــد ازآن 
چــه شــد، نمی دانــم  یــک وقتــی بخــود آمــدم کــه ســیم هــا از بنــد هــای دســتم 
ــای آب  ــر ارادی تقاض ــور غی ــردم  بط ــنگی ک ــاس تش ــد  احس ــده بودن دور ش
کــردم  گیــالس آب را نوشــیدم  کمــی هــوش بــر ســرم آمد  بــا دســتها و پاهایم 
درحالــی کــه شــکم وســینه ام بــر روی زمیــن بــود، بــه اصطالح»چارغــوک« 
گونــه حرکــت کــردم  یکــی از شــکنجه گــران دســتم را بگرفــت و بــه شــدت کش 
کــرد  دیگــرش بــا لگــد بــه پشــتم کوفــت  یــک ورق را پیــش رویــم ماندنــد کــه 
آن را بــه درســتی خوانــده نتوانســتم  وقتــی دیدنــد تــوان نوشــتن نــدارم، هرچه 
بــد و بیــراه بــود، نثــارم کردنــد  شــکنجه گــر قــوی هیکلــی ازموهایــم گرفــت و 
روی زمیــن چرخانیــد  موهــای ســرم دراز شــده بــود و ایــن عــذاب جانــم شــد  
بــه دل آرزوکــردم: ایــکاش مــوی هــای بلنــدم را کوتــاه می کــردم! مــرا روی یــک 
پــا ایســتاده کردنــد و گفتنــد دســت هایــت را هــم بــاال بگیــر  ایــن کار بــرای مــن 
آســان نبــود  طاقــت نیــاوردم و بر زمیــن خــوردم  وقتی دیدنــد که از حــال رفته 
وهیــچ گونــه حرکتــی از مــن ســاخته نیســت، بــه ســرباز دســتور دادنــد کــه مرا 

بــه ســلول انفــرادی ام برســاند 

زمانــی کــه بــه حــال آمــدم خــود را تنهــای تنهــا یافتــم  بــه تنهایی نشســتن در 
ســلول هــای مــرگ آفریــن خــاد صــدارت زجــر دهنــده تــر از هــر مرگــی اســت، 
امــا تحمــل ایــن همــه جــور و جفــا بخاطــر یــک هــدف و یــک آرمــان بــود کــه من 
هنــوز بــدان بــاور داشــتم و برایــم گرامــی تــر از جانــم بــود  شــدت عمل شــکنجه 
گــران و بــد رفتــاری آنهــا مــرا بــه تســلیم شــدن نزدیــک نمی کــرد بلکــه نفرتــم 
را نســبت بــه سیســتم اســتعماری شــوروی و دلقــکان خلقــی-   پرچمــی بیشــتر 
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وبیشــتر می نمــود  اگــر بگویــم کــه بــه زندگــی امیدوارنبــودم، بــودم اما باال تــر از 
آن توجــه و تکیــه ام بــه عشــقم بــود کــه نســبت بــه مردمــم و آزادی آنها داشــتم 

درب آهنــی ســلولم تــک تــک شــد  چهــره ســربازرا دیــدم کــه غــذای چاشــت 
را آورده بــود  ایــن ســرباز را بــرای اولیــن بــاری بــود کــه دیــدم  او بــا مــن هیچ 
حرفــی نــزد  بــه تیــزی نــان را داد و دوبــاره کلکینچــه را بســت و رفــت  پالیســی 
ریاســت عمومــی تحقیــق صــدارت چنــان بــود کــه ســربازان حــق نداشــتند بــا 
زندانیــان ســخن بگوینــد و رفتارنیــک نماینــد  کمترین کمک بــا زندانــی مجازات 
داشــت  از همیــن ســبب بــود کــه ســرباز دل نمی کــرد بــا زندانــی نزدیــک شــود 

و یــا همــدردی کنــد 

اعتراف مرگ آور:
در یکــی از شــب هــا بــود کــه ســرباز مــردی را داخــل ســلولم آورد  او ریــش 
انبــوه داشــت  ســرباز دروازه را بســت و رفــت  تصــور بفرماییــد کــه مــن بــه 
تنهایــی در ایــن اتاقــک جــای نمی شــدم، چــه رســد بــه دو نفــر  امــکان نداشــت 
کــه هــر دوی مــا تختــه بــه پشــت در کنــار هــم بخوابیــم، بــه ناچــار بــه بغــل 
خوابیدیــم و آن بــه گونــه یــی کــه تــازه وارد پاهایــش را بــه طرف ِســر مــن دراز 
کــرد و مــن پاهایــم را بــه طــرف ِســر او دراز کــردم  او شــب اول مجــال گــپ 
زدن نداشــت، مــن هــم چیــزی نپرســیدم  او از درد شــکنجه می نالیــد و عــذاب 
می کشــید  شــب دوم شــد کــه شــروع بــه ســخن زدن کــرد و غم های ســینه اش 
را بــا مــن شــریک ســاخت و گفت:»مــن زده و زخمــی اســتم  مــرا از کــوه صافی 
درجریــان جنــگ دســتگیرکرده انــد  حالــم خیلــی خــراب اســت  مــرا بــه اتهــام 
حــزب اســالمی حکمتیــار گرفتارکــرده انــد  در جریان شــکنجه در ریاســت خاد 
ششــدرک از مــن اعتــراف گرفتنــد  حــاال نمی دانــم کــه چــه خواهد شــد؟« صالح 
نبــود کــه ادعایــش را رد یــا تأییــد کنــم  فضای زنــدان این بــی اعتمادی را ســبب 
ــد و  ــد  او را بردن ــن مان ــا م ــلول ب ــب را در س ــه ش ــه روز و س ــد  او س می ش
ســپس در بــارۀ او نــه در نظــارت خانــه و نــه هــم در زنــدان پلچرخــی تبصــره 
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یــی ً شــنیدم  احتمــاالً او را بــه جــوخٔە اعدام ســپرده بودند  شــکنجٔە متفاوت ســه 
شــب ســپری شــده بــود کــه شــکنجه گــران صــدارت مزاحمتــی نکــرده بودنــد  
شــب چهــارم حوالــی ســاعت دوازده بــود کــه مــرا بــه تحقیــق خواســتند  بازهم 
بــا عبــداهلل و شــیفته مقابــل شــدم  همــان گپهــای پیشــینه را تکرارکردنــد  بــه 
مــن گفتنــد کــه کناردیــوار ایســتاده شــوم  از زدن و کنــدن خبــری نشــد  ایــن 
»مالیمــت« هدفــی را در خــود نهفتــه داشــت وآن اینکــه شــیوه هــای کار شــان 
را تغییــر داده بودنــد تــا بــرای مدتــی بــه عوض خشــونت و شــکنجٔە جســمی، از 
نیرنــگ و فریــب کار بگیرنــد  شــب تا صبــح کنار دیــوار ایســتاده بــودم و دمادم 

صبــح مرا بــه ســلولم برگشــتاندند  

مــرد ریــش دار را از ســلولم بــرده بودنــد  دیگــر از تنگــی جــای )عــذاب گــور( 
نجــات یافتــه بــودم  ورزش را ادامــه دادم و روز تــا روز شــمار حــرکات بدنــی ام 

را بیشــتر ساختم 

سعی برای تضعیف روحیه:
یــک روز بعــد مــرا نســبت بــه شــبهای دیگــر وقــت تــر بــه تحقیــق خواســتند  
دو شــکنجه گــر بــا کبــر وغــرور روی چوکــی لمیــده بودنــد  روی کــف اتــاق 
دو جــوان کــه گردنهــای شــان پــت و ســیمای شــان افســرده معلــوم می شــد، 
ــا نــزده ســال عمــر داشــت و  ــد  یکــی حــدود هجــده ی ــه افتیــده بودن یــک بغل
دیگــری پانــزده یــا شــانزده ســال  نظرم بــه همان چاینــک افتاد کــه عــذاب آن را 
تجربــه کــرده بــودم  از نولــه و دهــان چاینــک تفــت می برآمــد  معلــوم بــود کــه 
ایــن دو نوجــوان بــه سرنوشــت مــن دچــار شــده بودنــد  درد آنهــا را تنهــا مــن 
می دانســتم کــه چــه کشــیده انــد  بــدون تردیــد کــه آنهــا نیــز ماننــد مــن چندیــن 
مرتبــه بــر زمیــن خــورده بودنــد  رنــگ چهــرٔە ایــن دو نوجــوان مثــل زعفــران 
زرد شــده بــود  دلــم بــرای آنهــا ســوخت امــا هیــچ کمکــی از مــن ســاخته نبــود  
در حالــی کــه ایــن دو نــو جــوان فــرش زمیــن شــده بودنــد و از درد می نالیدنــد، 
عبــداهلل شــکنجه گــر روی بــه آنهــا نمــوده و مــرا مخاطــب قــرار داده گفت:»اینهــا 

ZendanFinal.indd   212ZendanFinal.indd   212 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



213

در رابطــه بــا حــادثٔە میــدان هوایــی کابــل گرفتــار شــده انــد  بــدون هیــچ جبــر 
و فشــاری همــه حقایــق را بــه زبــان خــود اقرارکــرده اند دولــت درمورداینهــا 
ازترحــم کارگرفتــه وبــه زودی رهــا می شــوند « عبــداهلل رو بــه طــرف آن هــا 
کــرد و گفــت: »قضیــه را خــود تــان بگوییــد « یکــی از آن دو نــو جوان عــذر کنان 
گفــت: »مــا مایــن هــا را در میــدان هوایــی گذاشــتیم  بمــب هــا انفجــار کردنــد، 

دیگــر نفهمیدیــم کــه چــی شــد «

غــرض از ایــن نمایــش مســخره »انــدرز دادن« بــه من بــود  خوبــی کار در این 
بــود کــه مــن از اول تــا آخــر ایــن درامــه را می دانســتم  راه انــدازی ایــن صحنــه 

هــا تجربــه ام را زیــاد تــر می کــرد و اراده ام را محکــم تــر 

آن شــب بازهــم مــرا یــک لنگــه ایســتاده کردنــد  شــکنجه یــی کــه تــا نــا وقــت 
هــای شــب ادامــه یافــت  پاهایــم پندیــده بودنــد  ضعــف و سســتی بر مــن چیره 
شــده بود گویــی ذره یــی انــرژی در وجــودم باقــی نمانــده بــود  به نگهبــان گفته 

شــد کــه مرا بــه ســلولم برســاند 

وقتی داخل ســلول شــدم و تنها نشســتم، فکرم به وضعیتِ زار آن دو 
نــو جــوان بنــد مانده بود. کســی نگوید کــه زندانــی ازرنج وماتم همبندش 
فــارغ می مانــد. انســانیت در هــر مکانــی حضــور دارد. روی توشــک 
نمنــاک اســفنجی بــه خــواب رفتــم و وقتــی بیدار شــدم کــه پاســبان غذای 
چاشــت را آورده بود. نصف غذا را خوردم و بقیه را در تشــناب ریختم. 
ــا  ــد. ب ــا خــود پیونــد می زن آرام آرام دشــواری هــای زنــدان زندانــی را ب
گذشــت زمــان چیزهایــی کــه در روزهای نخســت برایم شــوک آور بودند، 
بدانهاعــادت کــردم. ســلول تنــگ و نمناک مثل گذشــته نبــود. هوای نفس 
گیــر ســلول، تنگــی جــای، بوی تشــناب، لبــاس های چرکیــن وپاره پــاره. 
. . بســیارهم زننــده بــه نظــرم نمی آمدنــد.ِ  شرشرهمیشــگی آب تشــناب 
چــون غلغلــە آب زالل جویبــاری کــه از بیــن دهکــدٔە مــا می گذشــت، بــه 

گوشــم می رســید.
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شــبی دیگــر بازمــرا بــه اتــاق تحقیــق بردنــد  شــیفته درآن جــا تنهــا نشســته 
بــود  دوبــرگ کاغــذ ســفید را پیــش رویــم انداخــت  یادم نمانــده که چه پرســیده 
بــود ومــن چــه جوابــی داده بــودم  همیــن قــدر یــادم هســت کــه پاســخ هایــم در 
دل او جــای نگرفــت و دشــنام بارانــم کــرد  امــر کــرد تــا روی یــک پــا ایســتاده 
شــوم  حــدود یــک ســاعت گذشــته بــود کــه گفت:»بیــا روی چوکــی بنشــین « 
چنــد ســوال دیگــر را در اســتعالم نوشــت کــه مــن باید پاســخ مــی دادم  خــط او 
بســیاربد بــود و خوانــده نمی شــد  چنــد جــای را پرســان کــردم کــه بــا کراهــت 
جــواب داد  اگــر چــه شــیفته بــه مــراد نرســیده بــود، امــا خــدارا شــکر که دســت 

از ســرم برداشــت و دوبــاره بــه ســلولم برگردانــد 

مــاه ثورفرارســیده بــود  قریــب چهارهفتــه شــده بودکــه در صــدارت ِزیــر 
شــکنجه قرارداشــتم  طــی ایــن یــک مــاه مــن عــذاب فراوانــی کشــیدم، امــا اجازه 

نــدادم کــه حریــف بــه مــراد برســد 

شکنجٔه برقی و مویٔه یک دختر:
ــیفته  ــتند  ش ــق خواس ــه تحقی ــاز ب ــرا ب ــه م ــود ک ــده ب ــپری ش دو روز س
در اتــاق تنهــا بــود  بــدون هیــچ ســالم و علیکــی لــب بــه نصیحــت گشــود و 
پســانترک تهدیــد و سرزنشــم کــرد و ورقــی را داد کــه جــواب آن را بنویســم  او 
می خواســت مــرا گــول بزنــد  جوابــات را مطابــق خواســت خــودم نوشــتم و بــه 
او تســلیم دادم ً  طبعــا جــواب هایــم شــیفته را خوشــحال نمی کــرد  ورق را پــاره 
کــرد و بــر صورتــم زد  بــا شــتاب از اتــاق برآمــد  وقتــی برگشــت دو تــن دیگــر 
نیــز او را همراهــی می کردنــد  یکــی از شــکنجه گــران صندوقچــه یــی را نیــز بــا 
خــود آورده بــود  نــگاه دقیقــی بــه آن افکنــدم  متوجــه شــدم کــه ایــن صندوقچه 
همــان ابــزار شــکنجه اســت کــه آن را »تیلفون انــده لکــی« می گفتند کــه در زمان 
حاکمیــت جابرانــهء تــره کــی-   امیــن، از ایــن وســیله بیشــتر اســتفاده می شــد 
تــا از زندانیــان اعتــراف بگیرنــد  مــن راجــع بــه تیلفــون انــده لکــی پیــش از بندی 
شــدنم چیزهایــی شــنیده بــودم  وقتــی آن را دیــدم، فهمیدم کــه این همان اســت  
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ســیم تیلفون را در انگشــتان دســت هایم بسته کردند و دســتهء آن را چرخاندند  
بــه هــر انــدازه یــی کــه دســتهء تیلفــون بــا ســرعت بیشــتر دور داده می شــد، 
ــا دور  ــد  ب ــاد ش ــم زی ــرارت بدن ــه زودی ح ــت  ب ــاال می رف ــم ب ــرق ه ــدرت ب ق
دادن دســتهء انــدل تیلفــون وجــودم بــه لــرزه می آمــد وتــکان می خــوردم  تــوان 
چیــغ زدن نداشــتم، چشــمانم ســیاهی کــرد و بیهــوش شــدم  وقتــی بــه هــوش 
آمــدم کــه در گوشــهء اتــاق افتــاده بــودم  دو ســرباز از ِزیــر بغلــم گرفتنــد و از 
پلــه هــای زینــه پاییــن بردنــد  درختــی کــه پیــش روی ِ تعمیــر ِ ریاســت تحقیــق 
ایســتاده بــود بــه نظــرم ســرچپه معلــوم می شــد  وقتــی بــه حیــاط رســیدم، 
چندیــن بــار نفــس عمیــق کشــیدم  حالــم کمــی بهتر شــد  مرا بــه ســلول دیگری 
بردنــد  ایــن ســلول در طبقــهء دوم کوتــه قلفــی )اتاق هایــی را که قفــل می نهادند( 
هــای صــدارت موقعیــت داشــت  بیتــاب و ناراحــت بــودم  نمی دانســتم که شــب 
بــه کجــا رســیده و ســاعت چنــد اســت  کوشــیدم بخوابــم امــا نشــد  دلیلــش 
جریــان بــرق در سیســتم عصبــی ومغــزم بــود  در چنیــن حالتــی بــودم کــه داد 
وفریــاد ســوزناکی بــه گوشــم رســید  ابتــدا فکــر کــردم کــه درعالــم رویــاء ایــن 
آواز را شــنیده ام  وقتــی فریــاد هــا تکــرار شــدند، فهمیــدم کــه ایــن صــدا خیــال 
نیســت، واقعیــت اســت  جیــغ و فغانــی کــه از گلــوی نــازک زنــی بیرون می شــد  
منبــع فریــاد نــا معلــوم بــود  شــنیده بــودم کــه شــماری از دختــران آزاده نیز در 
صــدارت ِزیــر تحقیــق قــرار دارند، نتیجــه گرفتم که دختــری ِزیر شــکنجه افتاده 
اســت و از درد فریــاد می کشــد  بــا شــنیدن ایــن ضجــه و نالــه ناراحتــی ام دو 
چنــدان شــد  بــا خــود گفتــم، ایــکاش روییــن تــن می بــودم و می توانســتم دختــر 
را از چنــگال ســتم پیشــگان نجــات دهــم  شــب بــه روز رســید امــا مــن همچنان 

بــه فکــر نجــات دختــر خیــال پــردازی می کــردم 
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م. پايمرد مهاجر

از دفترچه ی خاطرات يک زندانی

ــا  ــرا ب ــر، اخی ــری از همدیگ ــي خب ــا دوری و ب ــال ه ــد از س ــل، بع ــدی قب چن
دوســتم ع  ک  تمــاس ایمیلــی مــا بــا ابتــکار او برقــرار گردیــد، چنــد روز قبــل 
بــاز نامــه ی ایمیلــی گرفتــم از آن دوســت عزیــز و هــم ســلول زنــدان پلچرخــی 
ام محتــرم انجنیــر صاحــب ع  ک از داخــل کشــور، کــه از خاطرات زنــدان حکایت 
داشــت  راســتش دریــن دنیــای آواره گــی از یــادم رفتــه بــود کــه روزهــای فــت-  
نــه ســاز هفتــم و هشــتم ثــور نزدیک اند  ســال قبــل در یادداشــت جوابیــه ای که 
بــه جــواب محتــرم »اباســین« نوشــته بــودم، برایشــان وعــده داده بــودم کــه هر 
ســال بــه مناســبت همیــن روز یــاد داشــتی از خاطــرات خــود خواهم نوشــت، تا 
ایشــان را متوجــه خطــاکاری هــای رفقــای شــان نموده باشــم  تشــکر از انجنیر 

صاحــب ع  ک  کــه نامــه ی شــان باعــث آن شــد تــا وعــده خــالف نگــردم  

نامــه ی ایــن دوســت عزیــز، هــم زنجیــر و هــم سرنوشــت روزهــای دشــوار 
پلچرخــی را بــا انــدک تصــرف، اینجــا نقــل مــي کنــم:»    مــا در خانــه همــواره از 
شــما و از آن روزهــای بــد زنــدان یــاد می کنیــم  بایــد بگویــم کــه یــاد یــاران 
صــرف منــوط بــه روزهــای زنــدان نیســت چــون کــه افغانســتان خودش ســال 
هاســت یــک زنــدان دیگــر اســت  مــا از یارانــی کــه درتــالش انــد ایــن زنــدان را 
نیزعــوض کننــد بــه تقدیــر یــاد کــرده ایــم و خواهیــم کــرد  مــا از یــاران رفتــه با 
تاثــر و ماتــم داری و رودبــار اشــک )بیــاد رفتــه گان و دوســت داران موافــق گرد 
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بــا ابــر بهــاران( ولــی از یــاران موجــود بــا شــادمانی یــاد می کنیــم 

وقتــی کــه از زنــدان پلچرخــی یــاد کردید ایــن یــاد آوری از یــک دوزخ در روی 
زمیــن اســت  همیــن لحظــه بیــاد آن    جــوان کــه نامــش میرافغــان یــا چیــزی 
مشــابه بــه آن بــود، افتــادم کــه با خوشــی نزد مــا آمــد، از مــن 5۰ افغانــی کرایه 
موترخواســت کــه او را تــا کابــل برســاند چــون در لیســت خــالص شــده گان 
اســت  هرچنــد کســی بــه او گفتــه بــود کــه ایــن شــما نیســتید نــام پدرتــان کمی 
فــرق دارد، او اصــرار کــرده بــود کــه منــم، منــم کــه نامــم در لیســت خــالص 

شــده گان آمــده اســت 

او از مــا بــا شــادمانی خداحافظــی کــرد و در جمــع خــالص شــونده گان رفــت 
امــا رفــت کــه رفــت  وقتــی کــه از زنــدان رهایــی یافتیــم از او اثــری نبــود، دیگــر 
هیــچ کســی هیــچ جایــی او را ندیــد  تنها او نبود بلکــه آن جمعی که در آن لیســت 
ســیاه آمــده بودنــد دیگــر در هیــچ جایــی دیــده نشــدند، حتــا کســی شــعری هم 

بــرای آن هــا نســرود و منــار گمنامــی هم نیافراشــت 

م  جــان، یــادت اســت کــه روزهــا و شــب هایــی پــا فشــاری داشــتی برویــم به 
نــزد هیــات تحقیــق تــا تحقیقــات مــارا بــه پایــان برســاند چــون مــا کــه گناهــی 
نداریــم، تحقیقــات مــان تکمیــل شــود، خــالص می شــویم  خــودت هــم مالمــت 
نبــودی ازیــن کــه هجــوم زندانیــان بــی گنــاه بــرای رســیدن بــه هیــات تحقیق به 
امیــد رهایــی را می دیــدی بــاورت بــود کــه مــا هــم از شــمار همــان زندانیــان بی 
گنــاه اســتیم  اگــر بــه هیــات تحقیــق برســیم گــره از بنــد مان گشــوده می شــود  
ســر انجــام رفتیــم  تــو و شــمس کــه دلــش بیشــتر از مــن بــرای آزادی می تپیــد 
ــه  ــان آن هم ــران درمی ــت زده و حی ــن به ــا م ــاندید ام ــات رس ــه هی ــود را ب خ
زندانیــان داد خــواه مانــدم تــا ببینــم شــما از هیــات تحقیــق چه نتیجــه می گیرید  
چنــد لحظــه پســانتر بــا رنــگ پریــده و حالت نا خــوب برگشــتی وقتی پرســیدم 
چــه گپــی شــد؟ دســت مــرا گرفتــی و از میــان جمعیــت بیــرون شــدیم و بعــد 
گفتــی: همیــن کــه یکــی از کارمنــدان آن هیــات دوســیه ی مــرا از میــان دوســیه 
)پرونــده( هــا بیــرون کشــید در بــاالی آن با خط ســرخ نوشــته بــود: اعدام شــد  
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آن کــس بــه دلیلــی کــه معلــوم نیســت درآن لحظــه برایــت گفــت: برگــرد بــه 
درون زنــدان  شــاید بــه خاطــر آن کــه عنقریــب بــروی بــه اعدامــگاه 

تــو اعــدام شــده گــی در میــان مــا زنــده می گشــتی امــا میرافغــان )یــا میــر 
دولــت-   شــاید نامــش دقیــق تــر بــه یــاد شــما باشــد(، آن     دیگــر کــه خــالص 

شــده بــود )رهایــی یافتــه بــود( اعــدام شــد 

پــس معلــوم اســت  آن لــت و کــوب شــحنه کــه از اثــرش مــن شــنوایی یــک 
گــوش خــود را تــا ابــد از دســت دادم و تــو از ســم پــا تــا گــردن زخمــی بــودی 
مجــازات چندانــی نبــود  آخــر تــو هــم از همــان دیار بــودی بایــد اعدام می شــدی 

آن طــوری کــه صدهــای دیگــر شــدند 

آری! م  عزیــز تــا هنــوز هــم مردمــان آن دیــار را کســی تســلیم نمی گیــرد امــا 
دیــدی کــه شــحنه گان و شــکنجه گــران دوبــاره بــه کرســی هــا نشســتند  آن 
هــا کــه بــاری رفقــای خلقــی بودنــد، بــرادران حزبــی شــدند، راه هــا و شــاهراه 
هــا را مســدود می کردنــد، حتــی گذرنــده گان را ســگوار دنــدان می گرفتنــد تــا 
بــاج بســتانند، ســپس ازطلبــه هــای کــرام ســر در آوردنــد و از آن کــه ماندنــد 
دموکــرات شــدند بــار دیگــر کــه ازین هــم پــران شــوند، آنچه انــدر وهم نایــد آن 
شــوند  انجنیــر گرامــی ام-   امیــدوارم نامــه هایــت را ادامــه بدهی  به امیــد دیدار

به دوستان پیام سرودی فرست        به یاران رفته درودی فرست«  

م  ع  ک  

زنــدان پلچرخــی محبــس وحشــتناک و عجیبــی بــود  هــم از نقطه نظــر آن که 
حــد اقــل وســایل و امکانــات زندگــی وجــود نداشــت و هــم از آن نــگاه کــه هیــچ 
زندانــی یــی محاکمــه نگردیــده بــود و سرنوشــت خــود را نمــي دانســت  هــر 
زندانــی منتظــر آن بــود کــه چــه وقــت نوبتــش میرســد تــا او را روانــه ی اعــدام 
گاه در پولیگــون هــای قــوای چهــار یــا پانــزده ی زرهــدار یــا اعــدام گاه هــای 
دیگــر مــي نماینــد  شــاید در تاریــخ کمتر ســراغ داشــت کــه زندانیــان از حق گپ 
زدن بــا همدیگــر نیــز محــروم گردیــده باشــند و یــا برای مســتراح رفتــن حتا در 
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حالــت مریضــی و اســهال هــم در بیســت وچهــار ســاعت صــرف یــک بار حــق 
داشــته باشــند  انســان هــا و آنهــم بافهــم تریــن، منورتریــن و بــا اعتبــار تریــن 
شــخصیت هــای کشــور مجبــور ســاخته شــوند تــا مدفوعــات طبیعــی خــود را 
در اتــاق خــود در خریطــه ی پالســتیکی بــرای یــک شــبانه روز نگــه دارنــد تا در 
نوبــت دیگــر آنــرا روز آینــده بــا دســتان خــود بــه کنــارآب ببرنــد و بــه بدرفــت 
بریزنــد  فقــط بــرای یــک لحظــه بــه چنیــن حالــت و مجبوریــت باندیشــید که چه 
قــدر اهانــت بــار وغیــر انســانی اســت! لعنــت بــر آنانــي کــه نخبــه گان و انســان 
هــای شــریف وطــن را چنیــن مجبور ســاخته بودنــد  نامه ی دوســت عزیــزم ع  

ک چنــد خاطــره را در مــن زنــده کــرد کــه در ذیــل مــي آیــد:

تسبيح: 
در زنــدان پلچرخــی، زندانیــان دانــه هــای تســبیح و شــطرنج را از خمیــره ی 
نــان ســیلو یــا برنــج مــي ســاختند و بــه خاطــر آنکــه دانــه هــا رنــگ ســیاه را 
بخــود بگیرنــد کمــی ذغــال را ســاییده و بــا خمیــره مخلــوط مــي کردنــد  مــن 
تصادفــآ هنــگام دســتگیری یــک تســبیح کوچــک ســی وســه دانه یــی کــه دارای 
مهــره هــای کوچــک بــه رنــگ هــای ســیاه و ســرخ بــود، بــا خــود داشــتم  یــک 
مــاه قبــل از زندانــی شــدن دو دوســت دوران کودکــی و نوجوانــی ام، تــازه از 
ایــران بعــد از چنــد ســال برگشــته بودنــد و بــرای مدتــی در ســراچه ی کرایــی 
مــن و پســر مامایــم »خالــد« در شــهرنو کابــل مهمــان مــا بودنــد  در آن شــب به 
اصطــالح دســتگیری مــا تصادفــا »دولــت نظــر« جــای دیگــری بــود یــا خانــه ی 
کــدام دوســتش بــه مهمانــی رفتــه بــود  مــن و پســر مامایــم و مهمــان دوم مــا 
»عمــر« را در نیمــه ی شــب بــه وزارت داخلــه بردنــد، چنــد روز بعــد در زنــدان 

دیدیــم کــه »دولــت نظــر« را نیــز زندانــی کــرده انــد 

بعــد از یــک ســال و چنــد مــاه، یــک روز کــه بــه اصطــالح نــام زندانیــان »آزاد 
شــده« را میخواندنــد، او از اتاقــش کــه در بخــش عمومــی بــالک دوم بــود، نــزد 
مــن در کوتــه قلفــي هــا آمــد و با خوشــحالی برایــم گفت کــه: »نام من در لیســت 
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آزادشــده گان اســت و بخیــر خانــه مــي روم « مــن برایــش گفتم: »مــن نیز نامت 
را شــنیدم، ولــی نــام پــدرت درســت نبــود، بهتــر اســت نگویــی کــه تــو هســتی 
و نــروی « ولــی او اصــرار داشــت کــه حتمــآ او اســت و آزاد شــده اســت  چــون 
هیــچ گنــاه و خطایــی نداشــت و مطمئــن بــود کــه آزاد شــده اســت  دوســت هــم 
ســلول مــن انجنیــر صاحــب ع  ک مبلــغ پنجــاه افغانــی برایــش داد کــه تــا مرکــز 
شــهر خــرچ راه کنــد  مــن کــه در بســاط جــز همان تســبیح چیــزی نداشــتم، آن 
را برایــش دادم و از او خواهــش نمــودم کــه بــه خاطــر اطمینان مــن در»پایوازی« 
بعــدی همــان تســبیح را بــا دو قــرص نــان گــرم و یکــی دو کیلــو انگــور برایــم 
بفرســتد  بعــدآ او را در آغــوش گرفتیــم و خــدا حافظــی کردیــم  چندیــن نوبــت 
پایــوازی منتظــر مانــدم ولــی از دوســتم َدَرکــی نشــد  بــر او خیلی عصبی شــده 
ــای بــی مهــری اســت کــه دوســت ات  ــم کــه چــه دنی بــودم و در دل مــي گفت
حاضــر نمــي شــود، تــا پشــت دروازه ی زنــدان بیایــد و احوال ســالمتی خویش 
را برایــت بفرســتد  غافــل از آن کــه او را »آزاد« کــرده بودنــد و هرگــز بــه خانــه 

نرســید  یــادش گرامــی باد!

اعدام شد:
بعــد از قتــل »ترکــی« و بارکــردن همــه جنایــات بــر گــردن او، هیاًتــی مؤظف به 
بررســی زنــدان هــا و تحقیــق بر دوســیه هــای زندانیان شــده بود  یــک هیات پنج 
نفــری طــی یکــی دومــاه همــه روزه در بــالک دوم می آمدنــد )شــاید هیــات دیگری 
در دیگــر بــالک هــا هــم توظیــف شــده بودنــد ( و مطابــق بــه دوســیه هایــی کــه 
شــاید از طریــق وزارت داخلــه در اختیار شــان گذاشــته شــده بــود، زندانیــان را به 
نوبــت نــزد خــود می خواســتند و بــه اصطــالح بــه دوســیه هــاي شــان رســیدگی 
می کردنــد  ولــی طــی حــدود دومــاه از برخــی زندانیــان از جملــه مــن نامــی بــرده 
نشــد  مــن بســیارعصبی شــده بــودم کــه چــرا مــرا بــه تحقیــق نمی خواهنــد  فکر 
مــي کــردم شــاید کســانی راکــه بــه تحقیــق خواســته انــد، زودتــر در مورد شــان 
فیصلــه صــورت خواهــد گرفــت و آزاد خواهنــد شــد  باوجــود آن که دوســت هم 
ســلولم انجنیــر ع  ک مخالــف بــود، مــن در صــف زندانیانــی کــه نــام شــان در 

ZendanFinal.indd   220ZendanFinal.indd   220 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



221

لیســت بــرای تحقیــق خوانــده نشــده بــود، ایســتادم تــا ثبت نــام کنم  چنیــن کردم 
و باالخــره بعــد از چنــد روز مــرا نیــز بــه تحقیق خواســتند 

چنــد میــز کوچــک، پهلــوی هــم در یکــی از اتــاق هــای منــزل اول بــالک دوم 
گذاشــته شــده بــود و چنــد نفــر پشــت ســرآن نشســته بودنــد  قــرار معلــوم هر 
یکــی ازیــن اعضــای هیــات همزمــان یــک نفــر را می خواســتند؛ چــون زمانــی 
کــه مــرا خواســتند، دو زندانــی دیگــر نیــز در میــز ســمت راســت و میز وســطی 
نشســته بودنــد  ســالم دادم و بــه جانــب میــز طــرف چــپ راهنمایــی شــدم  در 
پشــت میــز یــک مــرد جــوان چهــل تــا چهــل و پنــج ســاله نشســته بــود  مــرد 
ــم  ــوم مــي شــد  دوســیه را ورق زد و برای ــان معل ــود و مهرب خــوش ســیما ب
یــک صفحــه ی آنــرا بــدون آن کــه حرفــی زده باشــد، بــه گونــه ی کــه ســایر 
اعضــای هیــات متوجــه نشــوند، نشــان داد  در آن صفحــه به قلم ســرخ نوشــته 
شــده بــود کــه »اعــدام شــد«  بعداً بــه آرامــی برایــم گفــت: »بعــدآ شــما را دوباره 
مــي خواهیــم « از طــرز ادای کلمــات و حــرکات اش معلــوم مــي شــد کــه بــا مــن 
ــد  مــن کــه خیلــی وارخطــا  دلســوزی دارد و شــاید می خواهــد مــرا کمــک کن
شــده بــودم و رنگــم پریــده بــود، کوشــیدم تــا برخــود مســلط شــوم و بعــداً 
بــا گفتــن خــدا حافــظ، آهســته اتــاق را تــرک کــردم  در دهلیــز عــالوه بــر ســایر 
زندانیــان منتظــر تحقیــق کــه شــمار شــان زیــاد بــود و دهلیــز را شــلوغ کــرده 
بودنــد؛ دوســت همســلولم انجنیــر ع  ک نیــز حاضــر بــود  او بــه خاطــر مــن در 
آنجــا آمــده و منتظــر بــود  از ســیمای مــن دانســته بــود کــه چیــز بــدی شــنیده 
ام  پرســید کــه: چــه گــپ اســت؟ دســتش را گرفتــم و از جمــع دیگران به گوشــه 
ــه  ــت ک ــي داد و می گف ــداری م ــم دل ــم  او برای ــش گفت ــه را برای ــردم و قص ی ب
حتما«همــان محقــق کمــک ات خواهــد کــرد  خوشــبختانه پنــج تــا ده روز بعــد 
تــر حکومــت »امیــن« پایــان یافــت  دومــاه بعــد از آزادی از پلچرخــی روزی بــه 
وزارت امــور داخلــه جهــت اخــذ تصدیــق شــهادت یــک دوســت و خویشــاوند 
خــود، م  خــان بــه خاطــر اجــرای حقوق تقاعــدش رفتم، تــا آن تصدیــق را گرفته 
و بــه محــل وظیفــه اش بســپارم تــا حقــوق تقاعــدش اجــرا و اطفــال یتیمــش از 
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گرســنگی نجــات یابنــد  مســئول بخــش مربوطــه ی شــعبه ی محبوســین چنــد 
کتــاب را پیــش رویــم گذاشــت و گفــت: »بــرادر خــودت نــام را پیداکــن تــا بعــداً 
مــن تصدیــق کنــم؛ چــون مــن زیاد مصــروف هســتم « مــن کتــاب را ورق زدم و 
پالیــدم  قبــل از آن کــه نــام دوســتم م خــان را در لیســت اعــدام شــده گان بیابــم؛ 
بــه نــام خــودم برخــوردم  شــاید کــدام بیچــاره ی دیگــری بنام مــن اعدام شــده 

باشــد و مــِن »اعــدام شــده« هنــوز هــم زنــده ام 

ZendanFinal.indd   222ZendanFinal.indd   222 20/07/2021   18:1420/07/2021   18:14



223

همایون ساحل 

اطاق نمبرسیزده نظارت خانه صدارت 
)سنبله سال ۱۳۶۰(

زندانیم من
خواب های بربادرفته پریشانیم من

اگردریابگویی
اگرموج بگویی 

یاصخره ازقله کوه بابابگویی 
منم من

دروازه بان دژ آزادی 
سپاهی گمنام وطنم من 

زندانیم من 
دربان!

برای خدا در را بازکن 
که ادرارم لبریزشده

تنم میترکد
توگویی درونم درآتش میسوزد

سوزی عجیبی تنم رامیپیچد
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توانم به آخررسیده
در را باز کن

زندان بان میگوید!
نه من نمیتوانم در را بازکنم

اجازه بازشدن برایم داده نشده است
میخواهم مقاوت بدن تورا امتحان کنم 

خاموش باش دیگرنعره مکش
اینجا قفس است نه مهمان خانه تان

زندان بان!
ترا برای خدا در را بازکن

اینجا 
دریک اطاق کوچک 

بدون فرش روی یک لحاف کهنه وچرکین 
بیست پنج نفرپهلوی هم خوابیده 

من کجا ادرار کنم
ترا برای خدا در را بازکن 

تا من رفع حاجت کنم 
زندانی ها از وحشت تحقیق ازبی تابی جوان بیدارند

به عمق این وحشت می اندیشند
به فریاد یک پرنده درقفس می اندیشند

برشب تاریک بی ستاره می اندیشند
عقربه ساعت ازساعت دوازده شب

تابه ساعت پنج صبح 
چنان به آهستگی میخزد 

که گویی وزن سال را باالی شانه هایش حمل میکند 
تک تک تک

براعصاب خورد شده زندانی میخ میکوبد
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برشکنجه گاه تاریخ میخ میکوبد
و برای جوانک که ازدرد میتپد

زندانی ها میگویند!
برادردرگوشه اطاق بنشین 

ما برایت پرده میزنیم
ما باهم برادرهستیم

ما با هم همبازو و همسنگرهستیم
اما او نمیتواند درمقابل همه 

رفع حاجت کند
ممکن بادش بخطا رود

برننگ وغیرتش بربخورد
خودرا درمقابل همه ضعیف و ناتوان احساس کند

مانند مار باخود میپیچد
وناخودآگاه توانش به آخرمیرسد

تنش ترمیشود
بیحال درگوشه می افتد

اطاق رابوی زننده فرامیگیرد
شب درهجوم وحشت خود قدرت نمایی میکرد
شب که ازنیمه های سیاه ترین خط گذشته بود

جنگش باسپیده آغازشد 
 شفق خونین آسمان راغرق خون کرد 

سپیده های صبح 
از دودرو تاریک اطاق

براسارت گاه ما اشک آغشته بخون میریخت
وصبح دیگرنیرنگ دیگررا پیام داشت
گذشت یک شب ننگین را ورق میزد 

ویک شب تاریک و تلخ را
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و درگوشه دیگرنظارت خانه 
مستنطقین

با نوشیدن ودکا ازمجرمین شان تحقیق میکردند
تاریک اندیشان اجیرشده

فریاد دموکراسی و آزادی را
درپشت میله ها و پولیگون ها دفن کردند

فراموش تاریخ نخواهد شد 
گورهای خونین فریاد میکشند

زندان بان!
کاش صدای پنجره های زندانت رامیشنیدی 

 که من هنوزدرآن اسیرم 
وعقابان سرکش 

دسته دسته 
زنده درگورهای پولیگون دفن شدند

آیا گاهی فکرنموده یی 
که  وجدانت ترا به محاکمه میکشد

اگروجدان داشته باشی
و تو قاتل ملیون ها انسان آزاده هستی

و تو از خود فرارمیکنی
بیابه پیشگاه مردم 
جرمت را اقرارکن

 تا تاریخ تکرارنشود 
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سیف شیرزاد

حدیث زندان

کنون که تیره شد، از ظلم شب زمانۀ ما
نشد به هیچ لبی، آشنا ترانۀ ما

سپید شد سر و فرسود، تن درین غربت
فضای خانه، پر از شور بیکرانۀ ما

حدیث رفتهِ ما، قصه های زندان است
هنوز تازه بود، زخم تازیانۀ ما

ندیده ایم، نگاهِ پر از درخشش مهر
نه نور اختری، بر زخم روی شانۀ ما
سپهر غرقه شد، از ابر های بی باران

که سایه کرده، به عطشان خشِک النۀ ما
چه غنچه های جوان، سرد و بی روح اند

نه برگ و بار دهد، تکدرخت خانۀ ما
نه از جوانی و نی از بهار، هیچ مپرس

نه قصه یی گلگشت عاشقانۀ ما
نه چیده ایم گل از، مزرع جوانی خود

مگر که نسلی دگر، پی کند فسانۀ ی ما
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عتیق الله نایب خیل

دادخواهی

جنایــات ســازمان یافتــه یــی که بعــد از هفت ثــور ۱357  و شــش جــدی ۱358 
خورشــیدی، در میهــن مــا اتفــاق افتــاده اســت، در نوع خود کــم نظیــر و در ابعاد 
خیلــی وســیع بــوده اســت  بی گمــان کــه کشــتار زندانیــان سیاســی در آن دوره 
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یــک قتــل عــام تمــام عیــار بــود  امــا عاملیــن آن، بــا وجــودی کــه همــه ی شــان 
قابــل شناســایی انــد، تــا حــال پــای میزعدالــت آورده نشــده انــد و ایــن نیــازی 

اســت انکارناپذیر 

ــی نیزســنگینی  ــر وجــدان قضــاوت آنان ــاوردن آن هــا ب ــت نی ــای میزعدال پ
می کنــد کــه از محاکمــه کــردن طفره رفتنــد و فرهنگ معافیــت از جــرم و جنایت 
و نقــض حقــوق بشــر را درکشــورنهادینه ســاختند  تجربــه نشــان داده اســت 
کــه دولــت هــای مســتبد مســئولیت فجایــع انســانی در شــکنجه گاه هــای خــود 
را نمی پذیرنــد  عــدم پیگیــری قتــل هایــی کــه درچهــارده ســال حاکمیــت حــزب 
دموکراتیــک خلــق اتفــاق افتــاده عاملیــن آن را گســتاخ تــر ســاخته تــا جایــی که 
بــه آن افتخــار می نماینــد و جنایاتــی را که بعد از دوره ی خودشــان اتفــاق افتاده 
ســند برائــت شــان می داننــد  امــا نیــک می دانیــم و از جهــات زیــاد بــه اهمیــت 
ایــن موضــوع تاکیــد می نماییــم کــه نبایــد آن جنایتــکاران بــا نوشــتن مقــاالت و 
ســخنرانی هــا بــر زخــم های خونیــن مــردم نمک بپاشــند؛ ولــی از پاســخ گویی 

هــا مصئــون بمانند 

دادخواهــی از قربانیــان آن جنایــات یــک نیــاز ملــی اســت و بــه معنــی انتقــام 
کشــیدن از کســی و تصفیــه ی حســاب سیاســی و شــخصی نیســت  دانســتن 
حقیقــت حــق مــردم اســت  مخصوصــاً بازمانــده گان و خانــواده هــای ناپدیــد 
شــده گان و اعدامیــان بایــد دریابنــد کــه عزیــزان شــان چــه جرمــی داشــتند و 
بــه وســیله ی کــدام مرجــع بــه قتــل رســیده و در کــدام گــور جمعــی خفتــه انــد 

ــه  ــان خالص ــه قربانی ــت علی ــه جنای ــا ب ــریت تنه ــه بش ــت علی ــم جنای جرای
نمی شــود؛ بلکــه علیــه کل جامعــه اســت  عدالــت بایــد تاًمیــن گــردد، قبــل ازیــن 
کــه عمــر مرتکبیــن و عاملیــن جنایــت و شــاهدان عینــی بــه ســر آیــد  حافظه ی 
هــر زندانــی خاطــرات بســیاری از آن شــکنجه هــا و قتــل هــای بــدون محاکمه و 
محاکماتــی کــه ظــرف یکــی دو دقیقــه صــورت گرفته انــد، در خــود ذخیــره دارد 
کــه بعضــاً منحصــر بــه فــرد انــد  در آلمــان، بعــد از هفتــاد ســال ختــم جنــگ 
جهانــی دوم، هنــوز هــم کســانی را کــه در اردوگاه هــای آشــویتس مســئول قتل 
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بــوده انــد، شناســایی و بــه محاکمــه می کشــانند  در برازیــل کمیتــه ی حقیقــت 

یابــی تشــکیل گردیــد تــا در مــورد دو دهــه ی حکومــت نظامیان بر آن کشــور 
کــه هــزاران نفــر طــی  ســال هــای ۱9۶۴-   ۱985 شــکنجه و ناپدیــد شــده انــد، 
رســیده گــی نمایــد  بــه همیــن ترتیــب در شــیلی، الســلوادور، افریقــای جنوبــی، 
و دربســیاری از کشــورهای دیگــری کــه در گذشــته هــا نقــض حقــوق بشــر 

صــورت گرفتــه، عاملیــن آن بــه ســزای اعمــال شــان رســانیده می شــوند 

درکشــورما کــه شــاهد بیشــترین نقــض حقــوق بشــر بــوده تــا به حــال حتی 
یــک فــرد هــم بــه عنــوان مســئول آن جنایــات محاکمــه نگردیــده اســت  بهترین 
فرزنــدان ایــن ســرزمین در تــک تــک ســلول هــای زنــدان هــا لحظــه هــای آخــر 
زندگــی شــان را ســپری کردنــد  در شــرایط قحط الرجالــی افراد تحصیــل کرده، 
خیلــی از ســرمایه هــای معنــوی و افراد نخبه ی کشــور از دســت رفتند  هــزاران 
زندانــی بــا دســت هــای بســته بــه پولیگــون هــا انتقــال داده شــده و در گورهای 
جمعــی زیــر آوارخــاک شــدند  هــزاران خانــواده بــه تباهــی ســوق داده شــده و 

از راست به چپ: سلطان علی کشتمند، ببرک کارمل، اسداهلل سروری
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مــادران و پــدران بیشــماری را در ســوگ فرزنــدان، اطفال بســیاری را در ســوگ 
پــدران، زنــان بســیاری را در ســوگ شــوهران و باالخــره وســیعترین بخــش 
ــوگوار  ــدار و س ــان داغ ــای ش ــه ه ــزان و جگرگوش ــوگ عزی ــه را در س جامع
ســاختند  حــزب دموکراتیــک خلــق بــا اعــالم لیســت دوازده هــزار نفــری اعــدام 
هــا، کــه ســند جنایــت علیه بشــریت اســت، بــه اثبــات رســانیده بود که پتانســیل 
و ظرفیــت ارتــکاب هــر نــوع جنایتــی را داراســت  همچنــان لیســت پنــج هــزار 
زندانــی اعــدام شــده کــه بــه وســیله ی دادســتانی کشــور هالند به نشــر رســید، 
و هــزاران اعــدام مخفــی دیگــر در قبل از شــش جــدی ۱358 و بعــد از آن، حکایت 
از عمــق جنایــت دارد  بــه یقیــن کــه آمــار اعــدام شــده گان بــه مراتــب بیشــتر از 

لیســت هــای دوازده هــزاری و پنــج هــزاری اســت 

نبایــد از روی ایــن جنایــات تاریخــی بــه ســاده گــی گذشــت  گرچــه عاملیــن 
آن هنوزعقــب میلــه هــای زنــدان نرفتــه انــد  امــا، پــای میــز محاکمــه کشــانیدن 
آنــان امــر تحقــق پذیراســت  مجــازات عاملیــن جنایــات بــه مثابه ی اصلــی ترین 
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خواســت دادخواهــی بایــد بــه یــک صــدای همگانــی مبــدل گــردد و بــه تصــور 
فــرار ازعدالــت نقطــه ی پایــان گذاشــته شــود 

بعــد از ســقوط حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق، انتظــار می رفــت کــه ایــن 
ــگ  ــروز جن ــا ب ــا ب ــوند  ام ــانیده ش ــان رس ــال ش ــزای اعم ــه س ــکاران ب جنایت
هــای داخلــی و بــاز شــدن صفحــات جدیــدی از جنایــت، احــزاب جهــادی بــه 
منظورتحکیــم قــدرت خــود، هرکــدام بــه نوبــه ی خویــش بــه یارگیــری و جــذب 
نیروهــای بازمانــده و جنــرال هــای حــزب پرداختند و محاکمه جنایتــکاران تحت 
تاًثیــر اوضــاع نــا هنجــار وقــت قــرار گرفــت  آقــای حامــد کــرزی در دوره ی 
حکومــت ســیزده ســاله اش نیــز بــه منظــور تحکیــم و قــوی ســاختن جبهــه ی 
خویــش عــده یــی ازیــن افــراد را بــه خدمــت گرفــت و بــا  فیصلــه ی شــورای 
ملــی درعفــو جنایــت کاران، حقــوق بازمانــده گان قربانیــان فــدای مصلحت های 
سیاســی شــد و فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در کشــور را نهادینه ســاخت  
ایــن بدتریــن جفــا در برابــر جــان باختــه گان و بازمانــده گان آنــان بــود  اما باید 
اذعــان نمــود کــه بخــش بــزرگ مســئولیت متوجه اشــخاص و نهــاد هایــی بوده 
اســت کــه اصالتــاً وظیفــه ی دفــاع از حقــوق بازمانــده گان آن جنایــات را بــه 
عهــده داشــتند؛ کــه یــا بــه دلیــل غفلــت و ســهل انــگاری و یــا بــه دلیــل نبــود یک 
آلترناتیــف واحد و مشــترک نتوانســتند تالش های منســجم و متشــکلی بنمایند 
تــا صــدای واحــدی از حنجــره بیــرون دهنــد و فشــار الزم را بــه دولــت وارد 

بیاورنــد کــه ایــن مامــول بــه ســرانجام برســد 

در عصــر حاضــر، دولــت هــا بــه همــان پیمانــه کــه مجبــور بــه پیــروی از 
قوانیــن جهانــی حقــوق بشــر انــد، بــه همــان پیمانــه هــم وظیفــه دارنــد ناقضین 
حقــوق بشــر را مجــازات نماینــد  بایــد بــا تشــکیل یک کمیســیون حقیقت یــاب و 
دادگاه ویــژه، رســیدگی بــه جنایــات گذشــته در دســتور کار قــرار گیــرد  بــه این 
تصورخاتمــه داده شــود کــه پیگیــری ناقضیــن حقــوق بشــر تشــویق بــه انتقام 
جویــی اســت و پرداختــن بــه آن صلــح و آرامــش در جامعــه را برهــم می زنــد  
ــات  ــدن جنای ــن ش ــا روش ــه ب ــد ک ــا نماین ــن ادع ــد چنی ــانی می توانن ــا کس تنه
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گذشــته منافــع شــان بــا خطــر مواجــه می گــردد  امــا، از نظــر اکثریــت جامعــه، 
عدالــت زمانــی تامیــن می گــردد کــه عاملین و مســببین جنایــت به ســزای اعمال 
شــان رســانیده شــوند و ایــن پیــام همــه گانــی گــردد کــه در صــورت تکــرار آن 
فجایــع کســی نمی توانــد بــرای همیشــه از میزعدالــت فرارنمایــد  دســتیابی بــه 
ایــن امــر مســتلزم تحــت فشــارقرار دادن دولــت اســت که بایــد به وظیفــه اش در 

عدالــت انتقالــی عمــل نماید 

بایــد ایــن تــک صــدا هــا را لبیــک گفــت و در انتشــار هرچــه بیشــتر آن ســهم 
گرفــت  بــه ایــن وســیله اســت کــه می تــوان ادای َدینــی در برابــر بازمانــده گان 
آن قربانیــان کــرد و ســر تعظیــم و احتــرام در برابــر آنانــی  فــرود آورد که ســر 
هــای نازنیــن شــان را در ســیاهچال هــای حــزب دموکراتیــک خلــق از دســت 

دادنــد و در آرامــگاه ابدیــت خفتنــد 

پایان
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