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   رحمانه جناياتافشاي بي

  سوسيال امپرياليزم شوروي
  از آن   و خارج در زندان پلچرخي

  امريكا  و مقايسه آن باجنايات
  هاي افغانستان  دانـدرزن

  وخارج ازآن ، و عراق
  امر خوبي است 

  درجهت ارتقاي سطح آگاهي
  سياسي مردم افغانستان

   يك مبارزه و برپايي
  مترقي و مردمي

  م جنايتكارامپرياليز تجاوز عليه 
  . وشركاء  امريكـا
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  اهداء به اسطورة مبارزه 
  وكمونيست سترگ

  !رفيق سيد بشير بهمـن 
  )كبير توخي       ( 

  
  )1(  بهمن

  
  مي ات اي گشـته نام نا

    زمـانة درج كتيب
 .درستايشت چه نارسايم  من 

    مقاومتت ةگاه اسطـورـاي  جاي
   از پرواز عقابان در سپـهر نيلگـونبلندتر

  كـه ازآن اوج ها ، از آن رفعتگه زيبا
  زغـن و كرگـس و كفتارنـد نظاره گر جنگ زاغ و

  .بر سر دريـدن سـرزمين  خونين  پيكر مـان 
  ايم ، منـدر ستايشـت چه نارس

*               * *  
  

   اي تـو در زنـدان،
  اي تـو در ميان كـام و دنـدان

  )دان اژدهاي هـزار دهـاندنـ( 
  در لحـظه هـاي زودگـذر
  در لحـظه هـاي دير پـاي
  لولسـتان قيرگـونـودر لحـظه هاي انجماد  س

  هـزاران بـار، 
  .المـاس تـن و پيكرت  جـويـده مي شـد 

   بشكـند ند و بـاز هـمكـتا بشكـند و بش
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  ندتـبلو قـامـت اسـتوار 
  .ـردنـتكه نه شكست قامـتـت و خـم نشـد گ

  تنه ها ، و نشسـتند به تـدبـير ـردند  فـدشمنان ك
   .» . . .  تـســلـيم  « فـرو بردنـت ، در مـرداب  از بـراي

*              * *  
  

  ان درد مـندـاي فـرجـاد  بـاورمنـد به امـر رهائـي انس
  - از اسـارت يـوغ خـونيـن سـرمـايـه -

     ؛   »ال ـوطزنان مـره«د    ـكه تهمتنت خوانن
  ته ســرـيه روي فروخـو دژخيـمان س

  ه بـنديِ  ديـوار وحـلـقه و قـفل و درـكشيدندت ب
  .ازهم حلـقه و بازهـم در ـاز هم  قـفل و بـب و

  ابـاحو جـالدان ؛ چـه بي مـ
   عضـله هـاي ورزيـده اتر تـابِـر پيـچ و هـمي ريخـتـند در ه

  مـذاب غـل و زنجـير را
   اسـرار نهـانـتةـنجيـنگ از   بربـاينـد سـتندو مي خـوا
     پنهـانـت  » لعـل  شـبچراغ «رمـز و راز 

   اسـتــوار  ِِ مقـاومـت هاةو تـو ، اي اسـطور
  كـه در بـرابـر هـر پـرسـش ،

  نـزدورانِ دشمـر خواست مـدر برابر ه
   -  » آمـو دريـا «  مهاجـم از آنطـرف   دشمنِ-

  حـوس چهـره هاي كـريـه  و كرگسي شانافشـانـدي  بر من
  تـف و تـف ، و بـاز هـم تـف

  .كـه نمـي ارزيـدنـد بـه تــف 
*               * *  

  و ز شكـنجـه هايـت كه تصـويرگـرش نـتـوانـم شـد،
  .ايم ، مـن ـ چه بگويـم كه نارس
   -  آغشـته به دلمـه هاي خـون -از  چوكـي چركيـن 

  كـه چـون تـو ،
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  اومت راـگاور سوگـوار و خونين تـن مقـتند هـزاران جن بس
   بـاتسـمه و حلـقه و زنجـيـر 

  » الكتريـك «هـاي »  شُـوك «از بـراي  
  و ؛ امـا  ، 

   بـس بلـنـد » ولـتـاژ «تـو را ؛ بـا 
  ال آن بر جانـتـ ي كـه اتص» ولـتـاژ«

  لـرزاندت  وتكـاندت و كـف آورد بـر دهـانــت 
  )شرمسار ( دشمـنِ زبـون ؛  مگـر 

  .حرفي  نشـنيـد  از زبـانـت 
*            * *  

   و بـاز هـم بـرق ،بـاز بـرق و بـرق
  نبـودت بيـمـي از بـرق  و مـرگ

  روش خـون هـر رگ  ايمـانـتـكـه از خ
  بر مي خاسـت  آذرخـش آرمـانـت ،

*                 * *  
  !  بـهــمـن 

   :ادـيه د بـته ات آمـگف
   »"ا ـر كجـحـق اسـت در هه ببه ضـد  اشـغال ،  شورش "« 

  بـبين ، بـبين ، كـه مفهـوم نـام پرشكـوهـت 
  جاريست در بستر نبرد كـار بـا سـرمايـه 

  هم در آغـاز و هـم در زنـدان  
  و هم اكـنون كـه در كشورت ،

  ران امريـكاـضد تطهيـر و تقديـس  تجاوزگه  ب
  .بـر پـــا  شــده  ـراره وب و شـور و شــآش

*                        *  *  *  *   
  
  

    )2008 / 6/ 20(   كبير توخي 
---------------------------  
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   از كبير توخي"خاطرات زندان"نظري بر جلد چهارم 

  و يا انتخاب چند الماس درخشان از يك مجموعة بي نظير
  

  علـي مشـرف
18 / 8 / 2015  

  
 نوشتة همرزم و همسنگر "خاطرات زندان"درادامة مجلدات سه گانة قبلي 

آزاد -افغانستان آزاد"گرانقدرم، رفيق توخي، جلد چهارم آن را نيز از طريق پورتال 
وقتي اطالع يافتم كه رفيق توخي . چيز ها از آن آموختم خواندم و بسا "افغانستان

تصميم دارد تا آن نوشته را به شكل كتاب چاپ نمايد، برآن شدم تا برداشتم را از 
كاري كه وقتي . آن اثر به صورت بسيار مختصر نگاشته، با ديگران در ميان گذارم

چه از . ر مي نمودمبدان اقدام نمودم، آن را دشوار تر از آن يافتم كه از اول فك
دنيائي مفاهيمي كه هريك الماس درخشاني را مانند اند، انتخاب يك و يا چند 
پارچه، گذشته از دقت نظر به سالمت شناختي نيز نيازمند بود و است كه گاهگاهي 

  .خود را در انتخاب ناتوان احساس مي نمايم
كه به بقية نوشته با آن هم دل به دريا زده از ميان كوهي از تجربه، بدون آن 

بخواهم كم توجهي نمايم، اين مختصر را در چهار نكتة ذيل محدود مي سازم، اميد 
ساير خوانندگاني كه قلم تواناتر و روان تر از من دارند، بي هراس دست به اين تودة 
الماس دراز نموده، آنچه را خود درخشانتر مي يابند، بيرون كشيده ديگران من 

  :ز فيض كارشان مستفيد بسازند، و اما آن چهار نكتهجمله اين قلم را ا
 اولين و برازنده ترين نكته اي كه توجهم را به خود جلب نمود، دقت نظر -1

يعني با وجودي كه فردي از . رفيق توخي در برخورد با افراد تازه معرفي شده بود
ف  به رفيق توخي معرفي مي شد، اين رفيق خود را موظ"ساوو"جانب تشكيالت 

مي دانست تا ضمن پيشبرد كار با آن شخص، شناخت خود را از وي كامل نموده، 
  . آن شناخت را با مقامات باالتر تشكيالتي در ميان گذارد

  :از اين واقعيت، دو نكته سخت قابل توجه است
   در قبال جذب افراد جديد"ساوو"برخورد سهل انگارانة مقامات : الف
  .ي در تشخيص افراد و اصالح كار مقاماتبرخورد مسؤوالنة رفيق توخ: ب
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 كه چه بسا به مثابة يك مرض "ساوو"به ارتباط بر خورد سهل انگارانة مقامات 
در آحاد جنبش انقالبي افغانستان، حاكم بوده و يكي از علل ضربت پذيري و 
سركوب خشونت بار آنها به وسيلة مزدوران روس و سوسيال امپرياليستها گرديد، 

وشت كه با تأسف در اكثر اين تشكالت، رابطه بين گسترش تشكيالتي و مي توان ن
استحكام آن ناديده گرفته شده، برخي ها در امر گسترش آن قدر بي باكانه گام مي 
گذاشتند كه در نهايت به عوض يك سازمان منضبط كمونيستي يك اجتماع بي 

 شد در آن يافت و يا شكلي از آن عرض اندام مي نمود كه از هر گروه و طيفي را مي
به عبارت . هم نهادكي را نمايندگي مي نمود كه از هر طرفش به خاد وصل مي شد

ديگر به جاي اين كه حين ساختن تشكيالت يك سازمان، ديالكتيك بين استحكام 
و گسترش طوري مراعات مي گرديد كه يكي در خدمت ديگر قرار گرفته، با به 

 افراد و فلتر هاي الزم ضد اطالعاتي، افراد تازه وجود آوردن معيار هاي دقيق جذب
وارد را از آن فلتر ها عبور داده، بستر گسترش نهاد را فراهم مي نمودند و از جانب 
ديگر با تكيه بر همان ديالكتيك، گسترش نهاد را در خدمت، استحكام تشكيالتي، 

شخيص افراد ايدئولوژيك و سياسي قرار داده، درك و ذهنيت آحاد نهاد را در ت
خودي و تمايز آنها با افراد  متزلزل، مشكوك و دشمن ارتقاء مي بخشيدند، چيزي 

  .ايجاد مي نمودند، كه همه چيز بود، به غير از نهاد و تشكالت لنيني
نقطة مقابل حركت بي باكانه در گسترش تشكالت، تئوريزه كردن انزوا گرائي 

مري كه باز هم در جنبش چپ ا. زير نام جلو گيري از نفوذ دشمن مي باشد
افغانستان، ريشه هاي كهن خود را چنان بر تار و پود تشكالت پيچانده بود و است 
كه گذشته از آن كه با كنار ماندن هزاران داوطلب واقعي مبارزه از بستر مبارزات 
انقالبي و در نهايت به فساد غوطه ور شدن آنها، از تشكالتي كه بدين مرض دچار 

 چيزي به جز همان حلقة اولي محدود كه هميشه خواسته اند با باال گرفتن بوده اند،
دامن هايشان خود را از آلودگي نجات داده باشند، بدون آن كه به اين انديشيده 
باشند كه انقالب كار توده هاي ميليوني يك كشور است و مي بايد جهت 

نها را براي انقالب تربيت سازماندهي، تربيت و بسيج آنها شجاعانه بين آنها رفته، آ
نمود و جلو نفوذ دشمن بين صفوف انقالب را با فلتر هاي ايدئولوژيك، سياسي و 
تشكيالتي سد نمود، در عمل به يك مشت حراف بي عمل، جدا از توده هاي آمادة 

  . انقالب و مبارزه، خورة درون جنبش انقالبي استحاله يافته اند
عة بي شكل كه بيشتر به يك ديگ دلده جهت جلو گيري از ايجاد يك مجمو

شباهت داشته باشد و يا هم يك هسته اي كه خود و ديگران را بخورد و كمترين 
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مؤثريتي در پيشبرد امر انقالب نداشته باشد، دقيقاً همان برخوردي درست است كه 
 به مثابة بخشي از پراتيك خود "خاطرات زندان"رفيق توخي در جلد چهارم كتاب 

يعني مراعات ديالكتيك جذب و استحكام و آنهم بدان . نگشت مي گذاردبر آن ا
وسيله كه هر فرد نهاد در موجوديت و عدم موجوديت بخش ضد اطالعات در آن 
نهاد، مي بايد خود را در قبال تشخيص افراد و حفاظت از پاكيزگي تشكل مسؤول 

ن گذاشته، از آنها احساس نموده، شناختش را از افراد با مقامات سازماني در ميا
  .بخواهد تا حين جذب افراد، ضوابط و فلتر هاي الزم را نا ديده نگيرند

 دومين نكته اي كه از نظر من مي بايد براي كار در آينده آن را يك لحظه -2
هم فراموش ننمود، انتقاد صريح و سالم در تمام ابعاد آن از سياست نفوذ اين و يا 

بدان معنا كه .  نهاد هاي مبارزاتي برادر مي باشدآن تشكل در ساير سازمانها و
خالف مجاز بودن نفوذ در بين احزاب و نيروهاي دشمن آنهم با مراعات شرايط 
خاصي، هيچ نهاد و سازماني انقالبي نبايد به خود اين حق را بدهد تا سياست نفوذ 

يت سازمان بين  سازمان هاي انقالبي ديگر را پيشه نموده، از آن طريق هويت و امن
  .ديگري را به مخاطره بيندازد

چنين سياستي به همان اندازه كه ضد انقالبي است زيان آور نيز بوده، در صد 
ضربت پذيري خود آن سازمان را در مقابل نفوذ ساير نهاد هاي دوست و دشمن باال 

به خون غلتيدن زنده يادان داكتر فيض احمد و مينا، شاهد و سند . مي برد
  .چنين سياستي مي باشدمذموميت 

نمي خواهم بگويم كه هيچ سازماني حق ندارد از وضعيت سازمان ديگري چه 
رقيب چه دوست و همكار، با اطالع باشد، بلكه مي خواهم بنويسم كه راه اطالع 
داشتن از سازمان هاي ديگر، كار نفوذي بين آنها نيست، بلكه برخورد رفيقانه و 

جود اختالفات  في ما بين تشكالت گوناگون، روابط كمونيستي با آن است كه با و
رفيقانه بين هم را حفظ نموده با تدوير جلسات مشترك از وضعيت همديگر به 

  .مثابة وضعيت بخشي از جنبش مطلع گردند
 چه در زمان رهبري زنده ياد "ساما"اگر بنويسم اين درست همان كاري بود كه 

 آن را عملي مي نمود، نبايد "رهبر"  و چه هم حين رهبري زنده ياد"كلكاني"
 را نسبت به ديگران گوشزد "ساما"چنين تعبير گردد كه گويا من مي خواهم برتري 

نمايم، بلكه هدفم از اين تذكر صرف بيان عملي بودن چنين سياستي است، بدون 
 بيان نمونه هاي آن در حيطة - .آن كه ضربتي را متوجه اين و يا آن تشكل بسازد

  -صر نيستاين مخت
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 "خاطرات زندان" يكي از نكات ديگري كه از ديد من جلد چهارم كتاب -3
اثررفيق توخي را نسبت به ساير كتابهائي كه در همين زمينه نگارش يافته اند، 
برتري مي بخشد، توجه اين رفيق گرانمايه و نستوه به چگونگي دستگيري و زنداني 

 ساير سازمانها و افرادي كه از اين چه خالف.  مي باشد"ساوو"شدن هيأت رهبري 
بابت ضربات كشنده و مرگباري را متحمل شده اند و با تأسف به ارتباط دستگيري 
شان چيزي ننوشته اند، تا با مطالعه كسان ديگري از آن آموخته، عين اشتباه را 
تكرار نكنند، رفيق توخي با شهامت قابل تحسيني سؤال چگونگي دستگيري رفقاي 

 هاي موجود را نيز زير سؤال "مگر" و "اگر" را مطرح نموده، حتا "ساوو"رهبري 
اهميت اين كار زماني مي تواند بدرستي درك گردد كه بدانيم ضربات . مي برد

مهلكي كه جنبش انقالبي افغانستان در كل و سازمانهاي پيشرو به صورت خاص بر 
العاتي دشمنان مردم پيكر شان متحمل گرديدند، اگر قسمتي از توانائي هاي اط

افغانستان، اعم از روسها، مزدوران شان و اخوان دهن دريده و دامن آلوده منشاء مي 
گرفت، قسمت ديگر آن به علت عدم درس آموزي از اشتباهات گذشته تحقق يافته 

  .اند
 سال 34 يعني دقيقًا 60 در اسد سال "ساما"به صورت مثال وقتي مركزيت 

 قرار گرفته بخش اعظم از رهبري سازمان در بند افتاده، قبل از امروز زير ضربت
متعاقب آن توسط مزدوران روس به جرم ميهن پرستي اعدام گرديدند، بقية 
مركزيت به جاي آن كه آن واقعه را كه در حيات سازمان كمتر از فاجعه نبود، علت 

ويسندة يابي نموده با درك عامل اصلي ضربت در وجود باند كشتمند كه از طريق ن
 وارد "ساما" در سازمان نفوذ نموده آن ضربت مرگبار را بر "تاريخ غرجستان"

كردند، امكان نفوذ مجدد همان شاخة اطالعاتي روسها را در وجود حسين جاسوس 
اين شارلتان هزارچهره و وابستگانش از قماش انجنير صاق، قادر و امثال آنها را سد 

گوئي به چنان ضربتي انديشيده باشند، حاتم نمايند، بدون آن كه به چرائي پاسخ
بخشي هاي تشكيالتي را پيشه نموده افراد و عناصر بي مايه و بي اعتقاد به برنامة 

 لنينيزم انديشة مائو تسه دون را باال كشيده، در عمل -  يعني به ماركسيزم"ساما"
ناصر مقدمات انشعابات و انقياد طلبي هاي بعدي و امروزي را در وجود همان ع

  .فراهم نمودند
اگر از واقعيت نگذشته حين قضاوت حب و بغض له و عليه رفيق توخي معيار 
قرار نگيرد، به جرأت مي توان نوشت كه توجه رفيق توخي به پاسخدهي چگونگي 

 نه تنها در نوع خود در افغانستان عمل بكر و بي سابقه "ساوو"دستگيري رهبري 
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 توان و مي بايد از آن آموخت، به عالوة آن كه از اي مي باشد، بلكه درسهائي كه مي
گسترة زمان فرا تر مي رود، محدودة مكاني را نيز شكستانده، هر آن كسي كه به 
زبان دري آشنائي داشته باشد، مي تواند از آن آموخته، آسيب پذيري اش را كاهش 

  .دهد
 با  چهارمين نكته از ديد من، بحثي است كه رفيق توخي حين مواجهه-4

بدان معنا كه . دشمنان مردم در زندان آغاز نموده و در جلد پنجم ادامه خواهد يافت
خالف دشمنان مردم اعم از روسها و مزدورانش كه افراد شان براي استنطاق، 
بازجوئي و شكنجه تربيت نموده، هريك با شيوه و يا شيوه هائي خاصي فرا گرفته 

زاويه برخورد نمايند، تا مقاومت زنداني را در بودند كه با زنداني چگونه و از كدام 
اسرع وقت ممكن شكستانده، به داشته هاي مغزش دست يابد، با كمال تأسف 
جنبش انقالبي افغانستان در آن زمينه يا اصوالً كمترين كاري انجام نداده و در 

يا بهترين صورت از رفيق خود مقاومت آرمانگرايانه و اسطوره ئي توقع داشته است و 
هم اگر توجهي بدان مبذول داشته است، آن توجه در بهترين صورت از مطالعة 

  . رفيق پويا فرا تر نرفته است"اصول مخفي كاري"
نفس اين عمل بدان معناست كه ما از كسي بخواهيم تا در مسابقة شنا با كساني 
 رقابت كند كه همه مدالهاي چندي از مسابقات گذشته به گردن دارند، مگر خود

فراموش نموده باشيم كه فرد مورد نظر را حد اقل با آب آشنا ساخته باشيم، شنا 
  .پيشكشش

با چنين سياستي نتيجه از قبل روشن است، يا فرد مورد نظر جهت زنده ماندن 
از رقابت دست كشيده، به دامن دشمن مي افتند يعني همان كاري را كه رهبري 

 مقاوله با دولت جان شان را به قيمت آبروي  انجام داد و با نوشتن"پيكار"سازمانك 
تمام جنبش انقالبي افغانستان نجات دادند تا امروز عنصر مزدوري چون داكتر غفور 

 بر همه بتازد و يا هم با مقاومت اسطوره ئي و آرمانگرايانه "پوالد"در زير نقاب تزوير 
 "ساما" و "ساوو"به پيشواز مرگ محتوم مي شتابند، يعني كاري كه رهبران دربند 

  .انجام دادند
از ديد من هر چند ممكن است شخص رفيق توخي در ختم اين مبحث، درس 
هاي آموزنده اي از مواجهه با پوليس سياسي دشمن بيرون كشيده، رزم آوران آينده 
را براي نبرد دوران ساز شان كمك نمايد، مگر به هيچ صورت هيچ يك از ما حق 

اء نموده تجارب مان را در چنان نبردي با ديگران در ميان نداريم به آن مقدار اكتف
انتقال چنين تجاربي چيزي نيست مگر غناي جنبش، غناي جنبش .  نگذاريم
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به همين لحاظ بر خود الزم . نتيجه اي ندارد، مگر پيروزي محتوم جنبش
مي دانم تا به رفيق توخي به خاطر سهمي كه در پيروزي جنبش در آينده 

  ◙ ايد تبريك گفته، دستانش را رفيقانه بفشارم اداء مي نم
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
Mirvais Mahmoudi  

شناخت  علي مشرف ، ،انقالبي  رفيقةباتائيد تحليل عالمان 
انقالبي كبير توخي دارم واقعاً   كه از رفيقةچندين سال

زماني كه از فرد و   منضبط و اصولي بوده و تاايشان يك فرد
 شناخت خود را مكمل نسازد هيچگاهي روابط ،يا افرادي
 من از تجارب مبارزاتي. سياسي برقرار نمي سازد فردي و

رفيق انقالبي كبير توخي آموخته ام و خود را مديون و 
  . مي دانم مرهون محبت هاي ايشان
 سياسي برخوردار است از آن شم ،رفيق انقالبي كبير توخي

وي در . سياسي از آن برخوردار مي باشد كه كمتر فردي
 بيشتر از ،سياسيون تشخيص افراد جامعه باالخص شناخت و

حس شناخت وبرتري ايشان نسبت به  ،همه مي داند 
  . تجلي مي كند،»خاطرات زندان پلچرخي  «در ،ديگران
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  آغـاز سخـن 

 
پردازم ، بيشتر به نمايشي از يك طنز تاريخي مي ماند سخني كه بايد  بدآن ب

اعم از دوست و ( كه در شرايط مناسبات في مابين افراد از طيف هاي مختلف 
  .در خارج از كشور اتفاق افتاده باشد ) دشمن 

ابعاد و گسترة جنايات بزرگ و فاجعه هاي انساني سوسيال امپرياليزم شوروي و 
آنقدر » خاد«و » كام«و » اكسا« چم ، و پنهاني اش مزدوران علني اش خلق و پر

 اگر بتوان در چند جلد  وسيع الساحه است كه محتواي آنهمه جنايت و خيانت را ،
  . كتاب گنجانيد و به كتيبة خارائين تاريخ سپرد ؛ كاري خواهد بود در خور ستايش 

 ، با نام زماني كه از طريق يكتن از دوستان با فردي بنام  داكتر غفور سنا
به » شخصيت « مقيم كشور هالند آشنا شدم ؛ پنداشتم اين »  پوالد « مستعار 

شعلة «( » جريان دموكراتيك نوين افغانستان«واقع يكتن از انقالبي هاي شامل 
روابط ما طي ماه ها ، تا آن درجه از مناسبات و همكاري . مي باشد ) » جاويد

« توسط وي را درج نخستين صفحات سياسي صعود كرد كه تقريظ نوشته شده 
  .نمودم ) جلد اول ( » خاطرات زندان پلچرخي 

خيلي ها پر نيرو و نهايت ) در شرايط جامعة انساني ( از آنجائي كه واقعيت ها 
سرسخت اند ، و با هيچ  ذكاوت و لياقت و مهارتي نمي شود آنها را در زير هزاران 

تاريك و هولناك ، و اعماق تيره و تار خروار سنگ و خاك و در درون مغاره هاي 
كه محصول [ ابحار مدفون كرد ، و از انظار دور نگهداشت ؛ سرانجام  واقعيت ها 

؛ بنا به خصلت ذاتي ] مناسبات درست و يا نادرست  افراد در يك جامعه  مي باشد 
ان كه درمتن واقعيت ها نهفته است ، و همواره به انتظار رشد پراتيك اجتماعي  انس

ها در مناسبات شان ، به انتظار مي نشيند و باشكيبائي و گاهي هم با بي حوصلگي 
و شتاب براي نشان دادن شان بر اين مناسبات فشار وارد مي كنند ، تا هر چه زودتر 

مناسبات سياسي اين قلم هم از اين قاعدة جهانشمول بدور . بر مال ء و آشكار گردند 
رشد و شدت خود در پراتيك پرحرارت مبارزاتي گام نبوده ، به آن مرحله اي از 

پوالد « پوشالي ، يعني داكتر غفور سنا با نام مستعار » شخصيت« گذاشت ، كه اين 
) كذائي و اكت و تمثيل انقالبي گري دروغينش » آراستگي نمائي «با تمام ( را  » 

 - ماركسيزم «اجازه نداد بيشتر از اين ، از ماسك و مكياژ و سرخاب به اصطالح 
يا به بيان رساتر در . كذائي اش ، چون گذشته  حفاظت نمايد »  مائويزم - لنينيزم 
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واقع تاريخ ، كار خطير و دشوار شناخت و برداشتن نقاب منقوش انقالبي گري 
» اكسا« دروغين اين جاسوس وجدان فروخته و كارآزموده در نهاد هاي استخباراتي 

من . را به دوش اين قلم نهاد »  دموكراتيك خلق « ند مربوط با) » خاد«و » كام«و 
خشنودم كه اين رسالت واگذار شده را به ياري رفيق هاي مبارز ،كاوهشگر ، بادرايت 

پيروزمندانه انجام دادم ) با تمام جار وجنجال و دغدغه ها و پي آمد هايش ( وشجاع 
» اخگر « ر درون سازمان، و براي نخستين بار نقاب  از سـيماي  اين اجنت نفوذي د

، بسان ديگر اجنت هاي نفوذي درون آن سازمان ، » اخگر« برداشتم كه در نابودي 
نقش اطالعاتي اش را موفقانه انجام داده » پيكار«و بعد ها سازمان تسليم طلب 

اين فلوته باز و شياد استخباراتي ، » تقريظ « از همين سبب به اصطالح . است 
» خاطرات زندان « را كه در جلد اول »  پوالد « نا با نام مستعار يعني داكتر غفور س

  .اين قلم چاپ شده  ؛ بدين وسيله منتفي اعالم مي دارم 
و ؛ اما اين كه از كجا وطي كدام روندي موفق به شناخت ماهيت واقعي داكتر 

ا گرديده  ماسك كاذبش را برداشتم ، از دو جهت طرح آن ر) » پوالد « ( غفور سنا 
  :در اينجا مفيد مي بينم 

اعتقاد عميق و خلل ناپذير اين قلم به ماركسيزم ، لنينيزم ،  : نخستين علت
اعتقادي كه در تمام ابعاد زندگاني رهنماي عملم بوده و . انديشة مائوتسه دون است 

هيچ گاهي به خود اجازه نمي دهم با عدول از آن ، لكة ننگي براي ساير رهروان 
همين اعتقاد صادقانه و تعهد راستين به آن ، حكم مي . انقالب بگردم راستين علم 

نمايد ، تا تصاميمي را كه اتخاذ مي نمايم با وضاحت كامل ، با رفقاء ، كليت طيف 
جنبش انقالبي و مردم خود در ميان گذارم ، تا آنها نيز متوجه باشند كه انقالبيون 

آنها به .  و نه هم دشمني هايشان نه دوستي هايشان بي پايه و بي اساس است ،
همان ساني كه براي دوستي هايشان پايه و اساسي دارند و حاضر اند جهت حفظ 
آن از جان مايه گذارند ، وقتي طي يك روند منطقي و ديالكتيكي به اين نتيجه نايل 
آيند كه مي بايد بر آن دوستي نقطة پايان گذاشته و به آنهائي كه ارزش و لياقت 

 با يك انقالبي را دارا نيستند ، با نفرت طبقاتي و انقالبي نگريست ، در بيان دوستي
آن هيچ چيزي نتواند جلو آنها را بگيرد ؛ نبايد روي هيچ دليلي به همچو پيوند هائي 

  .ادامه بدهد 
درس آموزي از آن معيار هائيست كه من را در شناخت اين عنصر  : دومين نكته

داكتر غفوز سنا پنهان شده زير ( ه كار امپرياليزم روس ضد انقالبي و جاسوس كهن
كمك نمود ؛ چه با وجود آن كه هر انساني در پراتيك ) » پوالد « نام مستعار 
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اجتماعي خود جهت شناخت افراد و پديده ها ، معيار هاي خاص خود را دارد و 
يد ؛ اما هيچ گاهي نمي توان از فردي خواست ، تا معيار هاي شناختش را عوض نما

طرح معيار ها ، به يقين مي تواند كمك مؤثري در تكميل شناخت افراد و پديد ها 
در ذيل به برخي از آنها اشارات گذرائي نموده ، تكميل آن را مي . داشته باشد 

  .گذارم به زمان ديگري 
 از همان نخستين روزي كه به مثابة يك فرد عادي به مبارزه آغاز نمودم ، در -1

ذهني خود تمام انسانهاي مبارز را ، انسانهاي صادق ، نترس ، از خود گذر ، دنياي 
حافظ منافع مردم ، پاكدامن ؛ بيزار و متنفر از تملق ، چاپلوسي ، مزدورمنشي و 

  .جاسوس مشربي ، نزد خود تصور مي نمودم 
 اعتقاد به همين معيار ها ، قبل از آن كه با ماركسيزم ، لنينيزم ، انديشة مائو

تسه دون آشنائي الزم حاصل نمايم و بر مبناي آن رفاقتم را استوار سازم ؛ باعث 
 ، از ميان تمام 50 و 40گرديد تا درجوشاجوش مبارزات روشنفكري دهة 

روشنفكران پر مدعا و يا هم كم ادعا ، زنده ياد رفيق سيد بشير بهمن و از آن طريق 
 جريان سالهاي مديد مبارزه ، به در. جريان شعلة جاويد را به دوستي برگزينم 

ارتقاء مي يافت به موازات آن متوجه مي ) ا . ل . م ( همان اندازه كه شناختم از 
شدم كه اكثر رفقائي كه چيزي در چنته داشتند در واقع با همان صفاتي متصف 

  .بودند كه برايم حكم يك ارزش را داشتند 
كه خود آن دوست نيز با  [ خالف تمام رفقاي گذشته ، وقتي توسط يك دوست

به وسيلة ]  هالندي در اروپا آشنا شده بود » پوالد « داكتر غفور سنا و يا همان 
تيلفون آشنا شدم ، از اين فرد نه تنها كمترين صداقتي در زندگاني مبارزاتي 

رفيق باسابقه « مشاهده ننمودم ؛ بلكه برخورد هايش با من زير عنوان تكريم از يك 
تا به آن درجه مزدور منشانه و انباشته از تملق و چاپلوسي بود » دان ديده زن« و » 

كه نمي شد با مالحظة آنهمه تملق و چاپلوسي به شك نيفتاد كه چرا چنين كاري 
  . را انجام مي دهد 

در آغاز خواستم طي يكي دو صحبت راجع به روابط متقابله بين دو رفيق كه 
احترام متقابل استوار باشد و نبايد روابط رفيقانة مي بايد بر همترازي ، صداقت و 

كمونيستي را تا سرحد روابط مزدور منشانة ارباب رعيتي پائين آورده با چاپلوسي و 
تملق ، اخالق كمونيستي رفيق مقابل را صدمه زد ، به صورت غير مستقيم برخورد 

اشد، اصالح نمايم؛ هاي غير انقالبي و مزدور منشانه اش را اگر پاية معرفتي داشته ب
مگر در طي زمان متوجه شدم كه فهم وي از قضيه درحدي است كه بتواند نا 

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

20 

درستي آن را درك نمايد ، در نتيجه وقتي علت چنان برخورد هاي ضد انقالبي و 
مزدورمنشانه اش را دركمبود فهمش تشخيص ننمودم ، به مثابة يك انقالبي بدان 

يشتر مورد مداقه قرار داده ، جهت تكميل شناخت انديشيدم ، تا برخورد هايش را ب
  .خود راجع به وي از ساير دوستان و رفقاء معلومات اخذ نمايم 

 با وجودي كه در بين واليات افغانستان ، واليت هرات يكي از والياتي بود كه -2
گفته مي توانيم شعلة جاويد در آنجا نه تنها چراغ رهنماي تمام روشنفكران بود ؛ 

 و - زنده ياد كريم چوچه از بارزترين آنها - به علت كادر هاي توده ئي توانمند بلكه 
روشنفكران برجسته و برازنده ، زنده يادان رستاخيز ها ، غالم محمد ها ، ضابط 

مردم عوام ، دانشمندان و ؛ حتا طيف وسيعي از طالب مدرسة مذهبي ... ضياء ها و 
د را شعله ئي و يا منسوب به شعله جاويد در آنجا بدين افتخار مي نمودند كه خو

  .معرفي بدارند 
اين طيف گسترده ، براي پژوهشگر اين امكان را به وجود مي آورد ، تا در مورد 

بر همين مبنا ، از هر . فرد و يا افراد معيني آدرسهاي بيشتري را دق الباب نمايد 
ر شعلة جاويد معرفي كسي كه سر راهم قرار مي گرفت و خود را طرفدار و يا هوادا

مي داشت ، وقتي متوجه مي شدم كه طرف يا از هرات است و يا سابقة كار در 
استفسار مي نمودم ، اگر ) غفور سنا (  هرات دارد ، به شكل تلويحي راجع به وي 

بگويم هيچ كسي را نيافتم كه در هرات يك شعله ئي را به نام داكتر غفور سنا 
... ) داكتر (  ؛ حتا از يكتن از خويشاوندان ما مقيم اروپا بشناسد ، مبالغه نكرده ام

در فاكولتة طب كابل باوي در يك صنف بود ؛ در بارة  » پوالد «كه طبق ادعاي 
كسي را به نام غفور به « : داكتر غفور سنا پرسيدم ، داكتر موصوف اظهار داشت 

 و صــدا مي خاطر مي آورم كه از اهالي هرات بود و در عقب صنف ما بي سر
ما شـعله ئي هاي همـدورة خــود را به . نشست ؛ مگر اين شخص شعـله ئي نبود 

  .» ... خاطر داريم 
اين عدم شناخت ، هرگاه با آن اخالق ضد شعله ئي توأم نمي بود ، شايد مي 

نموده است ؛ مگر وقتي از لحاظ اخالقي » مخفيكاري « داكتر غفور سنا : شد گفت 
  .ابل شعله ئي ها مي يافتم ، شَـكّم به تدريج فزونتر مي گرديد وي را نقطة مق

 حال ، اين كه انساني شناخته شده نباشد ، نمي تواند به تنهائي گناهي تلقي -3
شود ؛ مگر مسألة داكتر غفور سنا به آن خالصه نمي شد ، نامبرده وقتي از گذشتة 

موديها ، ياري ها ، فيض ها ، افراد اعم از رفقاي بنيان گذار شعلة جاويد ، چون مح
شاهپور ها و يا هم كادر هاي بزرگ و برجستة شعلة جاويد در هرات و يا كابل 
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قهرماناني ، چون لهيب ها ، رستاخيز ها و يا ساير اسطوره هاي شعله ئي صحبت به 
عمل مي آمد ، با چنان نفرتي از آنها ياد مي نمود ، توگوئي دشمنان درجه يك 

اين تنفر از انقالبيون پاكباز . ي خود را در وجود آنها يافته است طبقاتي و سياس
كشور به عوض داشتن عشق رفيقانه به آنها ، مزيد بر دو عامل فوق ، ذهنيتم را 

از اينكه تمام اعضاي [ راجع به وي بيشتر از پيش مخدوش و مغشوش مي نمود 
را بطور اعم و ) پيكارسازمان (كميتة مركزي سازماني را كه درآن نفوذ كرده بود 

سرمعلم صاحب قادرخان ، زنده ياد سلطان احمد سهراب و معلم صالح را بطور 
اخص مي كوبيد ؛ باشد به وقت ديگر ؛ همينطور نظرخاينانه اش در مورد رستاخيز 

  . ] .مي خواند ... كه با پرروئي و هيجان كذائي آن زنده ياد را مسلمان نما  و 
ت از بزرگان جنبش انقالبي ، شادي عجيبي كه به وي از هر  در كنار ابراز نفر-4

گونه آسيب رسيدني به آحاد جنبش چپ ، دست مي داد ، باز هم مزيد بر عوامل 
  .ديگر باعث مي گرديد ، تا علت را بدانم 

 سال سابقة مبارزه در طيف 40اين را بدانم كه چرا فردي كه ادعا دارد بيش از 
وكراسي نوين دارد ، هيچ كسي وي را نمي شناسد ، چرا شعلة جاويد و دفاع از دم

چنين فردي ازتمام رهبران و پيشكسوتان جنبش چپ انقالبي كشور با انزجار و 
نفرت عميق ياد نموده  ؛ حتا حاضر نيست در نوشته هايش با آوردن كلمات رفيق و 

ز آسيب  تكريمي به عمل آورد ، و چرا ا- قبل از آشنائي اش با من - يا زنده ياد
رسيدن به احاد جنبش چنان لذت مي برد ، توگوئي فرد معتاد به ترياك ، بعد از 

  .مدتها به شيره دست يافته ، بر اثر استفاده از آن به خلسه فرو رفته است 
 تفاوت فاحش بين ادعا ها و عملش كه از يك سو بر همه برچسپ مرتجع را - 5

چه [ » و ان يكاد «  در زير حمايت حواله مي نمود ؛ اما در زندگاني شخصي اش ،
حيات ]  سال اقامت با مصونيت و با امنيتش در پاكستان ، چه در هالند 14در مدت 

به سر برده  هنرمندانه تمثيل مسلمان نمائي مي نمود ، نشانگر آن بود كه من با 
يك فلوته باز ماهرو مرموز مقابل استم ، نه با يك كمونيست ؛ چه صدر مائو تسه 

ن در معرفي يك كمونيست ، نخستين اصل را صداقت و وفاداري به منافع مردم دو
آن كه صداقت انقالبي ندارد مي تواند هر چيزي باشد  ؛ مگر يك . معرفي مي دارد 

  .كمونيست شده نمي تواند 
 خودش در يكي از روز ها كه تا حدودي فكر مي كرد كه من هيچ گونه -6

ا جنرالهاي روسي و ادامة سياست كميتة مركزي شكي بر وي ندارم ، از سازش ب
هرچند بعد از آن ديگر هرگز در آن مورد . سازمان پيكار در جبهه ياددهاني نمود 
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چيزي نگفت ؛ مگر براي من كافي بود تا در مواجهه باوي احتياط الزم را مراعات 
  .نمايم 
ز اسم مستعار از  با آن كه خود نبايد آنقدر احمق باشد تا نداند كه استفاده ا-7

طريق كمپيوتر شخصي و از منزل، جهت مخفي داشتن خود از امپرياليزم، مسخره 
تر از پنهانكاري كبك مي باشد و در عين حال با ايقان به اين كه بر مبناي روابط 

 پرچمي ها، خوب مي دانست كه آنها نيز مي -خانوادگي مختلط آلوده با خلقي
ر از داكتر غفور سنا نمي باشد ، با تمام قواء كوشش كسي به غي» پوالد«دانستند كه 

به عمل مي آورد تا باز هم اين ارتباط را به خصوص از چشم طيف جنبش انقالبي 
شعلة جاويد پنهان دارد ، نفس اين پنهانكاري يك جانبه ، به خودي خود بر آن 
شهادت مي داد كه داكتر غفور سنا چيز مهمي جهت مخفي كردن از چشم طيف 

  .جنبش انقالبي كشور دارد
در نتيجه وقتي فيصدي شكم نسبت به هويت وي آنقدر باال رفت تا نقاب تزوير 

را از چهرة كاذب داكتر غفور سنا بردارم ، همين بود كه افراد متعهد جنبش » پوالد«
خلقي » داكتر كريم زرغون« چپ وي را معرفي داشته و از سوابق همكاري وي با 

  . بودن باوي و همكاري هايش با روسها پرده برداشتند معروف ، هم اتاقي
در پاكستان كه يكي از » كميتة اتريش«  سكوت مرگش راجع به كارش در -8

  و ISIو سپردن آنها به » خوجه ئي« اساسي ترين محراقهاي جذب اخگري هاي 
CIA ا  بود ، بعد تر از پرده بيرون افتادن روابط ضد انقالبي اش در پاكستان ، ب

 انجو ، توطئه چيني در كشتن زنده ياد سلطان احمد سهراب عضو 3اشتغال در 
 سال اقامت 14و ) كه بعد از رهائي از زندان به پاكستان رفت ( كميته مركزي پيكار 

آنهم به مثابة يك شعله ئي ( با مصونيت و مستمرش با تمام اعضاي فاميل 
 جبهة نظامي را نيز به عهده سرشناش كه گويا در واليات غربي كشور رهبري يك

در آن » تداوي مريضان « علني گويا  براي » معاينه خانة « و داشتن ) داشته است 
، عواملي بودند كه روابط ما را به دشمني آشــكار و آشتي ناپذير ... و... كشور و 

  .مبدل نمود 
كار اميد تذكرات مختصر ، براي رفقاي جوان ، حين مواجهه با افراد ناشناس 

  .   آمد باشد 
  )2015 مارچ 7    (كبيرتوخي         
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  ياد آوري
با اندك ويراستاري  تقديم » چهارم خاطرات زندان پلچرخي«   اينك جلد 

  يرتوخيكب.  خوانندگان گرامي  مي شود 
 
 

  
  :تذكرالزم 

خاطرات زندان كه  در جلد   بر روال معمول  ، محتواي بخش يازدهم
ام مي شود ، مي بايد سر آغاز جلد سوم اين اثر چهارم  به نشر آن اقد

 كه جنايتكاران 1361 قوس2قرار داده مي شد ، يعني از فرداي شب 
 دست به - درآن شب -  خادي تحت نظر باداران روسي شان -پرچمي 

 تن از فرزندان آزاديخواه كشور را به 372كشتار  دسته جمعي زدند و
 حوت 18 يا 15تادند ، تا تاريخ قربانگاه سوسيال امپرياليزم روس فرس

 كه بخش زندانيان تعيين حبس شده را به زندان دايره ئي 1362سال 
تحت فرمان وزارت داخله انتقال دادند ، وقايع و رخداد  هائي كه در 

 اتفاق افتاد ، بايد سر " 1بالك" ماه و چند روز در سمت غربي 15مدت 
 كه علت آن –يري سياسي آغاز جلد سوم قرار داده مي شد ؛ مگر ناگز

 پيش آمد ، و از نشر در جلد سوم  باز -را در جلد سوم  تذكار  داده ام 
  .ماند 

 2 اينك مي پردازم به تشريح آن بخش از وقايعي كه از فرداي شب 
 ، كه به زندان 1362 حوت سال18 و يا 15 آغاز و تا تاريخ 1361قوس

   .امه يافتمربوط وزارت داخله انتقال داده شديم ؛  اد
                                                        كبير توخي

     )2015/ فبروري                                                 ( ..../ 
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  خاطـرات زنـدان
  

  جلد چهارم
 )شانزدهم ( بخش (

 
  : قوس ، شب كشتار دسته جمعي 2 نگاه گذرا به شب - 1
  

 13را نشان مي دهد ؛ حاوي » خاطرات زندان«بخش دهم را ،كه پايان جلد دوم 
 ةاشاره به نكاتي چند در بار - 13« [ اين قلم با همين عنوان آخري . عنوان است 

 جلد ]»  خورشيدي 1361 قوس 2  در شب ) تن زنداني237 (سته جمعي كشتار د
در آغاز جلد سوم بايد جريان انتقال زندانيان را كه بعد از . دوم را به پايان رساندم 

به سمت غربي آن صورت گرفت و » 1بالك« كشتار دسته جمعي  از سمت شرقي 
مادگي پيوستن و انتقال اقامت آنان را در سمت غربي و آ  ماه و چند روز15مدت 

، )  بود -  خاد -كه  مربوط  وزارت امنيت دولتي ( » 1بالك « آنها از سمت  غربي  
با عرض . به زندان هاي مربوط به وزارت داخلة گالب زوي خلقي را مي نوشتم 

معذرت به عوض اينكه همين بخش درآغاز جلد سوم زندان تشريح مي شد ، 
« غاز جلد سوم ننويسم و در شروع جلد چهارم مسايلي سبب شد كه آنرا در آ

  .تشريح نمايم » خاطرات زندان
 بايد جريان آن شب خونين را بازگو نمايم تا خوانندگان ، آن جنايت عظيم را بار 

پايان جلد دوم را در  ) 10از بخش  ( 13ديگر به خاطر بياورند ؛ لهذا  متن عنوان 
ل مي نمايم ؛ آنگاه تصميم مشاوران روسي نق) با اندك ويراستاري جمالت ( اينجا 

را در بارة آناني كه شامل اعدام دسته جمعي در آن شب هولناك نبودند و به سمت 
غربي انتقال داده شدند ؛ جريان اقامت آنان را تا روز انتقال شان به زندان خلقي ها 

  : دنبال خواهم كرد ) جلد چهارم ( در آغاز اين جلد 
دن اعدامي ها در يك زمان معين از دو سمت غربي و شرقي بيرون كشي....  « 

 شب  توسط دو تيم 8از ساعت  تر  و يا چند دقيقه بعد8زندان چند دقيقه  پيش از 
 و با بيرون ،كار انتقال براي كشتار از منزل سوم هر دو سمت آغاز شد . آغاز گشت 
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 تا «  : كه گفته شد... كشيدن اعدامي هاي منزل اول هر دو سمت ، انجام پذيرفت 
خاطرم نمانده ، چه ه دقيقاً ب« ؛ » شب ادامه يافت ) 1:40(ساعت يك و چهل دقيقه 

وقت شب بود كه ما چهار تن زنداني دراتاق خود صداي فير دو مرمي را درمنزل اول 
بعد از بردن ميرزا .   ...)هر دو مرمي برجمجمه رهنورد جاي گرفت . ( ؛ شنيديم 

 دهليز مارا باز كرد  و در پي آن ة پنجرة غالم علي درواز  ...ينمحمد و غوث الد
 من ...زماني كه دروازه ها باز شد «  ؛ »...سلول ها را باز نمود  ساير   دروازةنوكريوال

 خواست ... . داخل شدم  ،زنداني بود) مصور(به اتاق مقابل كه در آن عارف جان 
) سمت شمالي(فتن به اتاق هاي  مقابل اصلي من و ساير زندانيان سمت جنوبي از ر

درستي ه كه ميدان بالك و دروازه بزرگ آهني خروجي و دخولي از آن اتاق ها  ب
 ...) مصور(عارف جان  . ...ديده مي شد ، اين بود تا نظري به صحن بالك بيندازيم 

ه  توخي صاحب گمشكو گمشكو حالت ضعف ب«: ت ـ گف...د ـمجردي كه مرا ديه ب
حساب گرفته توانستم ، ديگر نمي   نفر را خودم ، من خودم371 داده تا من دست

هر كدام تا ... انديوال هاي اتاق وضع شان خوب نيست  .  سرپا استاده شومتوانم
جاي خود دراز كشيدند ؛ ه چند اعدامي را شمار كردند ، بعد از آن رفتند بي حال  ب

من از ...  » ما را بردن به كشتن   نفر 371حال حساب كردم  ببين ه مگر من تا ب
متوجه شدم . ميله هاي دريچه گك با دو دست محكم گرفته به بيرون نگاه كردم 

 متصل به ة كه از برابر دو پته زين- كه چراغ هاي كم نور دو طرف سرك باريك 
  - بزرگ خروجي بالك ختم مي شد ة شروع و به درواز» 1 بالك« تعميرةدرواز

در دو طرف همان سرك . وپ هاي كم نور ، روشن ساخته بودند همان خط را با گر
 را ديدم دو سرباز. باريك دو صف از سربازان درحالت آماده باش قرار گرفته بودند 

چشمان وي را با . برد  خروجي بالك با خود مي ةطرف دروازه  يك اعدامي را بكه
ديده شد كه هر يك ، دو   در پي آن دو سرباز ... .رنگ سپيد بسته بودند ه تكه اي ب

. تذكره را كه بر روي آن يك نفر قرار داشت ، محكم گرفته حمل مي كردند ة دست
 كدام اعدامي مرده است كه او را «:  هاي  عارف جان گفتم  اتاقيبا هيجان به هم
يكتن از ه وقت ما نمي دانستيم كه اين جسد مربوط ب تا آن . »بيرون مي برند 

ه پايان رسيده و پيش از اعدامش به مدت خدمتش براي  روسها بمزدوراني است كه 
مصور باز هم با .  را پاشان كرده اند ضرب  دو مرمي آتشين مغز فروخته شده اش

 از جايش برخاست و از  ،تمام بي حالي و سستي كه بر وجودش مستولي شده بود
اد اعدامي ها به حاال تعد« :   را ديده اظهار داشت تذكره  اعدامي وآن دريچه گك

 اعدامي "1بالك "در بيرون از حصار« ؛  »نفر  رسيد  ] 373[سه صد وهفتاد و سه 
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 موتر ... .جا كرده بودند ه ب  جا... سرپوشيده "ميني بس"ها را در داخل موتر هاي 
 و درآخر آنها همچنان چند عراده ...هاي زرهپوش عسكري درپيشاپيش اين كاروان 

 تقريباً به  را كه گفته مي شدكه شمار موتر هاي آن(وان را موتر عسكري اين كار
 زنداني 372دانست كه  كي مي . ...  كردهمراهي مي)  عراده مي رسيد 50

 شان را براي مزدوران  بدن تا خون،آزاديخواه را به كشتارگاه روسها مي برند 
    ».را نيز بردارند   شان  بدننانجيب روس بگيرند و اعضاي سالم 

د از آنكه زندانيان سمت جنوبي كه براي ديدن جريان بيرون كشيدن اعدامي ها بع
به اتاق هاي مقابل رفته بودند ، دوباره با اعصاب نا آرام ، چهره هاي دود كرده و 

 توگوئي اينان درندگان .اندوهبار به دخمه هاي نيمه روشن و نمناك خود برگشتند 
 هاي خونچكان هايشان رانده و پارچهخونين دهن را از باالي الش هم سلولي 

كه تا دقايق پيش هم زنجير شان بوده ، با آنها (  شدة آنها را اجساد شقه شقه
 جمع وجور كرده در حفره )اطفي وسياسي برقرار كرده بودند مأنوس شده ، روابط ع

هاي سرد زمين ، پهلوي هم چيده بودند ، تا تن پاره پاره و دريده شدة  آنان شكل 
  ... . ي خود را باز يابد اصل

« ساخت كارگران تسليم شدة ( بدون آنكه  قفل پنجرة آهني ) غالم علي ( جالد 
را باز نمايد ، از همان دهليزك مقابل اتاقش با آواز بلند ؛ اما لرزان ) » گارگاه زندان

نوكريوال در فكر جا به جائي . » زندانيان همه به اتاق هايشان داخل شوند « : گفت 
بعد از پايان كار . ساز و برگ در اتاق چايخانه شدند و به روفتن دهليز پرداختند 

بر روال .  دروازة تمام سلول ها را بستند وخود  شان نيز به داخل سلول خود رفتند 
معمول  غالم علي زماني كه دهليز را كه بوي مرگ مي داد ، خالي از زندانيان يافت 

بعد از اين كه از بسته شدن تمام . موده داخل دهليز شد ، آنگاه قفل پنجره را  باز ن
و چوكات   مانند هرسلول را به داخل حلقة دروازه Tسلول ها مطمئن شد ،  پوالد 

آنگاه پنجرة بزرگ آهني را . اتاق نوكريوال را هم بست . آهني همان سلول فرو برد 
ان كشته شده اش هم قفل نموده به اتاقش داخل شد و از ترس اين كه مبادا وجد

بار ديگر زنده شده به خاطري اينهمه كشتار هموطنانش در يك شب ، وي را مورد 
سرزنش و توبيخ قرار  بدهد و با كابوس هاي وحشتناك زجرش دهد ،  به آرزوي 

  .خواب آرام به بسترش كه بوي خون مي داد ، به آهستگي خزيد 
م تا بتوانيم درد جانگداز و تصاوير ما زنده مانده ها هم ، هر يك به سراغ خواب رفتي

استخوانسوز كشتار دسته جمعي ، دراماتيك و غير قابل باور را براي مدتي از صفحة 
  . ذهن سرسام و گداخته اي خود دور نمائيم 
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  شب شكنجه ترينبه هر رو ، هر طوري بود  سر انجام يكي از خونبارترين و پر
رخي را با دنيائي از اندوه و نفرت و انتقام  هاي و حشتناك وظلمتبار تاريخ زندان پلچ

  .از خلق و پرچم و خاد و روسهاي متجاوز و اشغالگر  سپري نموديم 
  
  .بيرون كشيدند »  تفريح «  را براي  »1بالك « ي   زنده مانده ها_2
  

آفتاب تابان ماه قوس كه تابة زرين و درخشانش را از پس كوههاي خرد كابل 
را بر تمام  دشت و دمن ، كوه و ده و   نيرو آفرين و جانبخششنمايان ساخت و اشعة

 ) توخيكاشفي ، قيوم ، صباح الدين و ( ما چهارتن . شهر و آبادي هايش گسترانيد 
با سر و صداي نوكريوال كه تقسيم آبجوش را به سلول ها آغاز كرده بود ، پلك  

ا تن و بدن كوفته ، هاي سنگين چشمان بي خوابي كشيدة خود را باز كرديم و ب
روان پريشان و سوگوار از روي بستر هاي خود بلند شديم و با بي ميلي آبجوش را از 
نوكريوال كه با چشمان بي روح  به طرف هريك ما مي ديد و هيچ چيزي براي 

  .گفتن نداشت ، گرفتيم 
 با خستگي مفرط كه بر ما ، و هر كدامچاي صبح را با بي ميلي صرف كرديم 

كورة .  ي شده بود ، از زمين بلند شديم و به روي چپركت هاي خود خزيديممستول
گرما بخش و تابان آفتاب به آهستگي از فراز ستيغ كوه ها به جانب بلنداي آسمان 

از . ن بالك شنيده مي شد سر و صدا به مشكل از صح. نقره گون در حركت بود 
ان جنايتكارش بيشتر صدمه   قيوم كه از كشتار دسته جمعي شب گذشته روميان ما

ديده بود ، درد و سوزش نيش عقرب كنجكاوي اش را تحمل نتوانسته از جايش 
برخاست و به طرف دريچه گك ها كه مي گذاشت روشني آفتاب به درون سلول 
بتابد ، نزديك شد و با انگشتان دراز و لرزانش از دو ميلة آهني زنگ گرفتة دريچه 

اينه نوبت تفريح طرف « : بعد از درنگي گفت . نگاه كرد گك محكم گرفته به پائين 
ما .  نفره سمت غربي را بيرون كرده بودند 12هشت سلول .  » سمت غربي رسيد 

زماني كه . هم به دريچه گك ها نزديك شديم و از آنجا صحن بالك را ديديم 
گي يكي از پي ديگر ، با خست» 1بالك« زندانيان آن سمت به داخل ميدان عقب 

  . گام برمي داشتند ، فكـر كرديم كه نوبت تفـريح ما هـم خواهد رسيد 
آنان . روز هاي پيش از كشتار دسته جمعي ، تعداد زندانيان سمت غربي زياد بود 

در هر گوشه و كنار ميدان بالك ديده مي شدند ؛ مگر امروز تعداد آنان كاهش 
ان زنده مانده ، در نيمة صحن ديدن چندين تن معدود زنداني. چشمگير يافته بود 
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تأثير بدي به روي زندانيان سمت جنوب شرقي ) با آسمان فراخش ( جنوبي بالك 
آنان هريك در هنگام گام زدن بر روي زمين با احتياط انگشتان شان را . گذاشت 

تو گوئي با زندانيان كر و گنگ از مسافه دور تماس ، طوري به حركت در مي آوردند 
ازند ، و شمار اعدام شدگان اتاق هايشان را با اين شـگرد به اطالع آنان برقرار مي س
يكي از آنان . چهـارتن در اينطرف و آنطرف جال واليبال قرار گرفت . مي رساننـد 

 كه هر دو حريف با بي ميلي توپ را از  ،کاکړديگرش آقاي پوهاند . خليل زمر بود 
ردي رنگ خليل زمر اين پرچمي كهنه ز. اينطرف به آنطرف جال پرتاب مي كردند 

 زنداني شده بود قرار گرفته) ببرك كارمل ( فروشش پيخ كه مورد غضب رهبر وطن 
جسم ضعيفش با رنگ و رخ زرد ؛ حتا از دور هم  . ، بيشتر از پيش زردتر شده بود 

او در روز هاي ديگر كه تيم شان تكميل بود ، توپ را با هيجان . قابل رؤيت بود 
ظاهراً مستانه ؛ اما كودكانه فرياد مي زد و . انه  به آنطرف جال سرويس ميكرد كودك

.  در  فضاء مي پيچيد -  چون قهقة اسكليت در فلم هاي وحشتناك -قهقة خُشكش 
 بود كه او هم زماني كه توپ کاکړاز تيم مقابل ، حريف سرويس كننده ، پوهاند 
 به سان كودكان داد و فرياد و هلهله شوت شده اش را حريفان دفاع نمي توانستند ،

و شادي اش تا سلول هاي منزل سوم سمت شرقي كه ما در آن زنداني بوديم مي 
) درست مثل اجسام  بي روح و متحرك ( رسيد ؛ ولي امروز هر دو حريف خاموشانه 

چند زنداني ديگر نزديك ديوار نشسته باهم . توپ را به اينسو و آنسو مي فرستادند 
خاموشي گورستان هاي دهات متروك بر صحن بالك ها به . مي كردند صحبت 

با ديدن چنين صحنه . خاطر اعدام ها و كشتار هاي دسته جمعي سايه افگنده بود 
يك يك از دهن دريچه گك ها دور شده به . ها ، تأثرات ما بيشتر وبيشتر مي شد 

شارات زندانيان سمت جاي هاي خود برگشتيم ، و برداشتهاي خود را از ايماء و ا
 داشتند ، با هم در ميان انتقال مطالب شان را به همين شكلغربي كه آرزوي 

  .گذاشتيم 
بعد از ظهر همان روز جالد حرفه ئي غالم علي نوكريوال را مخاطب قرار داده گفت 

زندانيان يكي به طرف ديگري . دروازة سلول ها باز شد . » نوبت تفريح است « : 
جور پرساني نمودند و برداشت هاي شان را از اشارات زنده ماندگان ديده با هم 

سمت غربي در مورد اعدام شدگان آن سمت با هم زنجيران سلول هاي مقابل در 
زماني كه تمـام زندانيان از اتاق هايشان . ميان گذاشـته به آهستگي حرف مي زدند 

  .  ي را باز كرد خارج شده ، در دهليز برآمدند ، جالد دروازة پنجرة آهن
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زماني كه به داخل ميدان بالك برآمديم ، عده اي با بي ميلي به قدم زدن شروع 
كردند ، و تعدادي هم با يكديگر به صحبت پرداختند ، و شماري هم در اين گوشه و 

  .آن گوشة ميدان نشستند و به گپ و گفت پيرامون مطالب مورد نظر پرداختند 
اتاق « ما همه با گذشتن دوباره از برابر.  شد به هر رو ، تفريح هم سپري

بار ديگر به فكر و ذكر كشتار دسته جمعي زندانيان آزاديخواه افتاديم » كنفرانسها
، دست و دهن شان را بستند و به سوي گور هاي » اتاق بند و بست « كه در همين 

م كه بعد از وقتي كه وارد دهليز خود شديم ، احساس كردي. نامعلوم روانشان كردند 
اثرات كشتار دسته جمعي . راهپيمائي دشوار و دلگير دو باره به مقر خود برگشتيم 

  .تا هنوز هم در سيماي زندانيان ديده مي شد 
ساعت ده روز بود كه دروازه  پنجرة . شب را به روال هميشگي به صبح رسانديم 

  ... .آهني باز شد 
 ( 1361 قوس2 كه از فرداي شب اينك مي پردازم به تشريح  بخشي از وقايع

كه به زندان   ( 1362 حوت سال18 و يا 15، تا تاريخ )  كشتار دسته جمعي 
اتفاق » 1بالك« در سمت غربي منزل دوم) مربوط وزارت داخله انتقال داده شديم 

  :افتاد 
 

   جالدان خاد ، در پس فردائي يكي از خونبارترين شب-3
  .ن را به  صـدا در آوردند       هاي زندان شـيپور كوچـيد

  
زندانيان به مجردي كه صداي باز شدن دروازة پنجرة آهني را شنيدند ، احساس 

آخر آنان طي روز ها و . كردند كه جالد خبر بدي را به اطالع شان خواهد رساند 
ناميمون شم پيش بيني حوادث و رخداد هاي ) كم و بيش(هفته ها ، ماهها و سالها  

جالد به . بعضي حاالت و موارد كسب كرده بودند لچرخي را دردرون زندان پ
به محبوسين بگو كاالي خوده جمع كنن ! تمام اتاق ها را باز كو « :  نوكريوال گفت 

. به يكبارگي از تمام سلول ها سر وصدا برخاست . » كه از اينجه مي بري شانه 
ساز و برگ خود را ما همسلولي ها هم با شتاب . هركي هر چه دلش خواست گفت 

نمي دانستيم كه  جنايتكاران  . جمع و جوركرديم و درحالت آماده باش قرار گرفتيم 
ميهن فروش باز ما را در كدام بالك ، در كدام منزل ، و در كدام اتاق پرتاب خواهند 

مدتي ، شايد هم نيم ساعت بيشتر سپري نشده بود كه غالم علي با لست . كرد 
د دهليزك پشت پنجرة آهني شده گفت كه به دنبالش حركت دست داشته اش وار
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زندانيان بعد از خروج از منزل سوم  و طي منزل دوم ، وارد دهليز منزل اول . كنيم 
پيدا » چشم آبي« در اين اثنا سر و كلة سر كردة جالدان  مدير حامد. بالك شدند 

رفت و به نامخواني  بعداً لست را از وي گ. وي به غالم علي چيز هائي گفت . شد 
  .تعـدادي از زندانيان را با خود به سمت غربي منزل دوم برد . شروع كرد 

در مرتبة دوم و يا سوم ، مدير حامد جالد از من و داكترصاحب روستار تره كي و 
زماني كه وارد منزل دوم  . بعداً گفت كه به دنبالش برويم . چند نفر ديگر نام برد 
از جمله نگارنده و . دانيان را به  دو و يا سه اتاق تقسيم كرد سمت غربي شديم ، زن

سمت جنوب ( اتاق آخري دست چپ . داكتر روستار تره كي را به اخير دهليز برد 
ما هر دو با كوله بار هاي . » ! داخل شويد « : را باز نموده با غُرگلون گفت ) دهليز 

  .سنگين خود وارد اتاق شديم 
 

  . تركيب زندانيان در اتاق جنوب غرب  نگاهي گذرا به-4
  

  تاي ديگر را به 3 چپركت طرف غرب و 3.  چپركت وجود داشت 6دراين اتاق ، 
   .طرف شـرق اتاق گذاشته بودند 

در طبقة دوم چپركت اول طرف غرب اتاق ، معلم كبير نشسته بود ، و در منزل 
 چپركت دومي طرف غرب منزل اول. پائين آن يك زنداني به نام اورنگ قرار داشت 

اش را در » قرآن« نشسته » شفيع جان« به ماليار تعلق داشت و در منزل دوم آن 
دست داشت ، در چپركت سومي منزل اول سمت جنوب آن ، حاجي امين ديده مي 

چپركت اول طرف شمال اتاق ، منزل اول آن متعلق به ... .  در منزل  دوم آن . شد 
. درمنزل باالي آن كسي ديده نمي شد . بود ) عارف فرهت ( يكتن از رفقاي  ساما  

( درچپركت دومـي سمت شـرق منزل اول آن يكتن از اعضاي سـازمان پيـكار 
در چپركت سومي كه متصل . منزل باالي آن خالي بود . حضور داشت ) احمد شاه 

  جنوب غربي بالك از داخل دريچه گك اتاق كه صحن2نوب بود وبه ديوار سمت ج
آن ديده مي شد ، متصل به منزل دوم چپركتي بود كه درباالي آن جواني به نام 

  .در طبقة اول آن همايون عيني را جاي داده بودند . زلمي نشسته  بود 
را كه قبالً  ) "شفيع جان"حاجي امين ، معلم كبير و اورنگ و ( ار تن زنداني هچ

  .    ي شناختم در اتاق هاي مختلف همين دهليز زنداني بودند ، م
به مجردي كه استاد تره كي و من وارد اين سلول شديم ، طبق معمول تمام 

عارف ( استاد . زندانيان از جايشان برخاسته با ما مانده نباشي و جور بخيري كردند 
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بيدرنگ اسباب و اثاثيه ام را برداشته آنرا به زير چپركت خود گذاشت و ) فرهت 
  .رار داد طبقه دوم را در اختيارم ق

  
  )عضو ساما   (استاد عارف فرهت

هم دوسية آقاي جبران و آقاي ( استاد فرهت را كه يكتن از كادر هاي جوان ساما 
ما . بود ؛ پيش از جزائي شدنم به سمت شرقي همين بالك ، مي شناختم ) حقبين 

به هر دو ، در دو اتاق همين دهليز زنداني بوديم و يكبار هم مسؤوالن خاد زندان 
 تن 14 يا 12دستور روسها عين شرايط اعدام هاي واقعي دسته جمعي را باالي ما 

تا كنون . در نيمه يك شب ، در نهايت بي رحمي و كمال هنرنمائي تطبيق كردند 
؛ در هر  تصور و نهايت وحشيانه سپري شده كه سه دهه از آن شكنجة غير قابل

د ، دچار ناراحتي زجر دهنده ، باري كه صحنه هاي آن در ذهن ما تداعي مي شو
ان آن را تشريح خواهم ــجايش جريدر( دوامدار و خشم شديد مي شـويم نفرت 

    .)كرد 
ادبيات دري تدريس مي كرد ، دقيق و مؤدب ، با ...  كه در مكتب استاد فرهت
بسيار .  با صميميت برخورد مي كرد با تمام رفقاي طيف چپ. ربان بود تمكين و مه

. با ساير زندانيان هم مؤدبانه صحبت مي كرد . د كسي از وي آزرده نشود مي كوشي
روي مسايل .  نمود سه بودن با وي آدم احساس خوشي ميدر انديوالي و همكا

سياسي كه بحث مي شد با حرارت و هيجان وارد بحث شده مطالب مطروحه را تا 
ه در جمع مطرح مي به پايان دنبال مي كرد از چيزي كه آگاه بود آن را صميمان

  .كرد و براي مطالبي كه از آن آگاهي قبلي نداشت ، شنوندة خوبي بود 
  

  )عضو سازمان تسليم شدة پيكار   ( احمد شاه
با .  كه عضو سازمان تسليم شدة پيكار بود ، اندام الغر و قد بلند داشت اين جوان
مال كشور بود ش) استان ( وي كه از كدام واليت . مؤدب و صميمي بود طيف چپ 

 به زير چپركت خود جا  و، اسباب و اثاثية داكتر صاحب روستار تره كي را برداشت
احمد شاه . به جا كرد ، و توشك و بالشت وي را در طبقه دوم چپركت مرتب نمود 

با همه ، با لطف خوش برخورد مي كرد ، هميشه از رهبران زنداني شدة سازمانش 
 خشونت نقد  نفرت وسند ننگين تسليمي ، آنان را بابه خاطر امضاء كردن شان در 

همين اعضاي كميته مركزي سازمان پيكار ... « : مي كرد و شكوه كنان مي گفت 
من را هم وادار كردند كه در خيانت تاريخي شان شريك شوم و درپاي سند ننگين 
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شم تسليمي شان به دولت دست نشانده روس امضاء نمايم و سازمانم را به نقد بك
) . نقل به مضمون (» ... وتجاوز ارتش روس را وظيفة انترناسيوناليستي خود بخوانم 

با اين خيانت نه من و نه رفيق هاي ديگر ما در « : وي همچنان اضافه مي كرد 
ميان زندانيان با سرِ بلند گشته نمي توانيم  و هميشه مورد طعنه و تمسخر و اهانت 

  ) .ه مفهوم نقل ب( » آنها قرار مي گيريم 
  

  )عضو  حزب منفور گلبدين  (معلم كبير
 خاين ملي -اين نابكار فرومايه يكتن از كادر هاي برجسته  حزب اسالمي گلبدين 

وي كه از اهالي چهاردهي كابل بود ، قد بلند داشت و انحرافي در يك .   بود -
دة گلبدين معلم كبير در كابينة آين« : در زندان مي گفتند . چشمش ديده مي شد 

 تن 7اين جاسوس از جملة همان . » ... وزير معارف تعيين شده بود كه گرفتار شد 
زنداني ]  معلم كبير ، اورنگ ، كاكاخال محمد ، خليل ، حنيف ، انور و موسي [ 

دورة زمامداري امين جالد بود كه روسها الزم نديدند آنان را مثل زندانيان شعله ئي 
اعدام نمايند  ] صد ها تن ديگر رزبان ، داكتر هاشم مهربان و داكتر دادگر ، داكتر[ 

هر هفت . بياندازند ) امين جالد ( و مسؤوليت قتل آنان را به گردن بز بالگردان 
» مشاوران« نفرشان به خاطر تعهدي مبني به همكاري با اطالعات زندان كه به 

دان شان به دشمن ،  ، محكوم به حبس  شدند ، و با فروش وجه بودندروسي سپرد
  . زنده ماندند و از زندان رها شدند 

 سازمان با اعدامي هاي اسطوره آفرين» 1بالك« ير را در اطالعات زندان معلم كب
لطيف محمودي ، يونس  ، سيد بشير بهمن ، استاد مسجدي [تسليم ناپذير ساوو 

نمود ، تا گپ   و ساير رهبران طيف چپ انقالبي كشور هم اتاقي ]زرياب و شيرعلم 
زماني كه اعضاي رهبري . و گفت آنان را ثبت نموده به اطالعات زندان بسپارد 

را براي اعدام بيرون ) بشمول نجيب خاين ( سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي 
  .بردند ، معلم كبير كتاب هاي زنده يادان را تصاحب نموده بود 
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    اورنگ
بيشترين وقتش را . وطن فروش و جنايتكار بود اين شخص هم عضو باند گلبدين 

ظاهراً با كسي جز يكي دو تن از اعضاي . به خواندن نماز و قرآن سپري مي كرد 
  .حزب منفورش تماس نمي گرفت 

  
  »شفيع جان « 

ظاهراً با طيف چپ انقالبي . وي نيز عضو باند حكمتيار جاسوس و رهزن بود 
گسترة تماسهايش در .  به نظر مي رسيد آدم اجتماعي. برخورد مؤدبانه داشت 

   .                         زندان وسعت داشت 
 

    ) حزب اسالمي  تئوريسين ( حاجي امين
 سال رقم زده بودند ، مثل سه تن ديگر عضو باند 7 اين شخص كه مدت قيدش را 
. مي گفتند اين شخص عضو فركسيون خلق بود . اسالمي حكمتيار آدمكش بود 

.   كار مي نمود » رياست شاروالي كابل « ل از دستگير شدن به سمت كارمند در قب
» االزهر« معروف ) دانشگاه(اين شخص زبان ور ، در اصل فارغ التحصيل پوهنتون 

حلقة حزبش را در داخل سلول زندان داير مي نمود و با برادرانش قرآن . قاهره بود 
 را در KGBاجي امين سياست سازمان ح. را به بحث مي كشيد ... و احاديث و 

من . رابطه با اسالم درميان اعضاي باند گلبدين حكمتيار تبليغ و ترويج مي نمود 
كامالً .  متري من حلقه بسته بودند ، شدم 2زي متوجه متن بحث نامبرده كه دررو

:  به خاطرم مانده ، زماني كه اعضاي حلقه اش را مخاطب قرار مي داد ، چنين گفت 
با چنين تفسيري از قرآن ، اعضاي . »  خداوند به شر و خير كسي غرض ندارد «

از ميان آنان تنها معلم كبير در حالي كه تبسم  . حلقه اش دچار حيرت شدند 
تمسخر آميز نيمه پيدا در گوشة لبش موج مي زد ، با احتياط لب به سخن گشوده 

استدالل . »  غرض ندارد چطور خداوند به خير و شر بنده اش« : اظهار داشت 
خدا زماني كه به پيدايش جهان « بعدي تحصيل يافتة االزهر كشور مصر اين بود  

( » اراده نمود و انسان را به روي زمين خلق نمود ، انسان  و اراده اش را مقيد نكرد 
  ) . نقل به مفهوم 

عي ترس به در هر صورت ، تمام اعضاي باند اسالمي حكمتيار احترام آميخته با نو
اين شخص قد كوتاه و الغر اندام هر روزه ريشش را مي . حاجي امين داشتند 

با . تراشيد و به عوض دستار و لنگي كاله پوست قره قلي سفيد به سرش مي نهاد 
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يكي از روز ها كه . طيف چپ انقالبي با احترام آميخته با احتياط گپ مي زد 
به دورش حلقه بسته بودند و به  » سيا« اعضاي باند اسالمي گلبدين جاسوس 

 تجارت دولت كودتاي  ماليار خلقي معين وزارت[تفسيرش از قرآن گوش مي دادند 
) دانشجو( امين هم به مسايل مطروحه با عالقه مندي يك محصل -ننگين تره كي

 حاجي امين در حاشية بحث ، تلويحاً طرز ديد . ]به لكچر استاد آنان گوش مي داد 
به ميان كشيد و ) در رابطه به خلقت(ه ئي ها را در پوهنتون كابل و بحث شعل

من در حالي كه به . مطالب نادرست را به حساب  شعله ئي ها تحويل حلقه اش داد 
جايم نشسته بودم ، با آواز بلند توأم با نوعي خشونت حرفش را بريده گپش را به 

وري وانمود كرد كه گويا ط. رنگ حاجي امين به سپيدي گرائيد . شدت رد نمودم 
 نوبت تفريح زماني كه... . سوء تفاهم صورت گرفته و اصل مطلب طوري ديگر بوده 

اتاق از اعضاي حزب اسالمي كسي نماند  حاجي امين كه كمتر اتاق ما رسيد ، و در
جايش برخاسته  از ، مطالعه مي كردداخل سلولبه تفريح مي رفت و اكثر اوقات در 

  :  حرفش را  به ياد دارم كه گفت .  عذر خواهي كرد آمدهبه طرف چپركتم 
من به شما و رفقاي تان . مرامم چيزي ديگر بود . ببخشيد ! توخي صاحب « 

من با رفقاي تان در . شما هم در راهتان پا برجا ايستاده ايد .  احترام زياد مي گذارم
اعدام از اتاق  بيرونشان زنداني بودم ، آنها درهنگامي كه براي » 1بالك« كوته قفلي 

انجنير صاحب . مي كردند ، با شجاعت و آرامش با هم اتاقي ها خدا حافظي كردند 
نماز بيدار مي شد عادت داشت صبح ها قبل از] محموديزنده ياد لطيف [محمودي 

خودش نماز نمي خواند ؛ مگر نماز صبح كه روا مي شد ، با .  كتاب مي خواند و
 "چي ته كو"حاجي بي خي« :  خواب بيدار نموده مي گفت انگشت خود من را از

من را از ] يعني از خواب برخيز نمازت را بخوان كه قضاء نشود [ كه قضاء نشه 
  .  »  ... .خواب بيدار مي كرد كه نمازم قضاء نشود

  
  )معين وزارت تجارت   ( ماليار خلقي

 زماني به نامبرده . اني بودماليار از فركسيون حفيظ اهللا امين هم در اين اتاق زند
اوهم .  كار مي كرد 1357 ثور 7سمت معين در وزارت تجارت دولت كودتاي ننگين 

ماليار « : يك روز از وي پرسيدم  . مانند سايرين در اتاق به نماز ايستاده مي شد 
اين برادر . » صاحب شما كه آته ئيست هستيد ، چرا به نماز ايستاده مي شويد ؟ 

توخي صاحب من به « : تودة ايران  با شرمساري در جوابم چنين گفت تني حزب 
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اين امر . نماز مي خوانم ] » حزب دموكراتيك خلق«[ تأسي از خط مشي حزب 
  .» .حزب است كه تمام  رفقاء بايد نماز بخوانند 

  
  ). خادي -پرچمي  ( همايون عيني

 به سمت كارمند در وزارت قبل از زنداني شدنش. اين جوان از اهالي چهاريكار بود 
از پرچمي هاي قديمي بوده ، ) عيني ( ... پدرش . كار ميكرد ) تعليم و تربيه(معارف 

 خادي نفوذي (در بارة برادرش هارون[ كارمل شد » جبهة پدر وطن « بعد ها عضو 
  ] . طور مفصل نوشته ام در بخش هاي قبلي خاطرات زندان)  حزب اسالميدر

 به غرض -  همراه با ساير جواسيس-)  »1بالك «( ر اين بالكرا د عينيهمايون 
 همانطوري .بودند  انتقال داده  كه از زندان ديدن مي كردند ،ت خارجيأاغفال هي

 اين جوان در وزارت تعليم و هم اشاره شده ،» خاطرات زندان« كه درجلد دوم 
مورين أو نقل مدر داخل سرويس هاي حمل . كاتب كدام شعبه بود ) معارف(تربيه 

 بشاش از ة باچهر ويكارمندان ايستاده مي ماندند ،  زماني كه عده اي از،وزارت  آن
 ، يا  شاهپور قريشيان چوكي خودش را يا به من و يا به زنده ياد ،جايش بلند شده

او يكي از  . نمودپدرش ، عيني تخلص مي . كرد  تعارف مي ميرزا محمدكاوياني به
و در ضمن  ، مي كردكار ار بود كه در وزارت تعليم و تربيه پرچمي هاي سابقه د

 عينيهمايون .  چهاريكار شمالي نيز بود ة از منطق ، كارمل» پدر وطنةجبه«عضو 
 نجم ،فريد احمد مزدك  (»شوراي نظار« گردانندگان اصلي از در ارتباط با سه تن 

در داخل ) تة شوروي  سه تن از اجنتان شناخ-» قهرمان مسعود« كاوياني و  الدين
وساير خادي هاي  (وي ، مانند برادرش هارون .  باند جمعيت اسالمي آورده شد

 با خود يكجا به چنگ خاد انداخت ، كه شناسائيحلقات آن حزب را بعد از )  نفوذي
   .  تعدادي از آنان اعدام و شمار ديگر به حبس هاي طوالني محكوم شدند

سيد ، همايون عيني كه از رفتن به صحن بالك زماني كه نوبت تفريح ما مي ر
وي به تالشي اسباب و اثاثية زندانيان مي . منصرف مي شـد ؛ در اتاق مي ماند 

در ضمن از چاي و بوره و برخي مواد مورد ضرورت داكتر روستار تره كي . پرداخت 
كتر  موجب ناراحتي دا- در دفعة دوم و يا سوم -تكرار اين عمل وي . مي دزديد  ،

[ سر انجام به هنگام آمادگي رفتن به تفريح ، استاد تره كي . صاحب تره كي شد 
را كه هم اتاقي ما بود ، به ) هارون خادي ( كه به خاطر داشت من برادر همايون 

با خشمي آميخته با ناراحتي زياد ، من ] وي معرفي كرده بودم كه عضو خاد است 
: د مي دانست ؛ مخاطب ساخته چنين گفت را كه مانند يك دوست نزديكتر به خو
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. آقاي توخي همايون جمعيتي هر وقت كه ما به تفريح مي رويم بكسم را مي پالد « 
اين عمل وي را . » چاي و بوره ام را مي دزد و با گفتن كنايه من را اذيت مي نمايد 

رجايش  داكتر صاحب بگذار من س« : توهين به خود و ساير زندانيان دانسته ، گفتم 
به همايون كه دريك متري ما ايستاده و با دقت به گپ هاي ما . » ... بشانمش 

همايون خجالت نمي كشي كه داكتر صاحب را « : گوش مي داد ، با خشونت گفتم  
با اين كارت اذيت مي كني ، اگر بعد از اين بكسش را باز كني خرابت مي كنم ، 

: ي جواب داد گرائيده بود ، با دستپاچگهمايون كه رنگش به سفيدي . » ! فهميدي
داكتر صاحب برناحق بااليم .  اگر من اين كاره كرده باشم توخي صاحب به خدا« 

با نوعي خشونت به اين جاسوس شناخته  نشدة خاد ، كه از . » تهمت مي كند 
به استاد « : افشاء شدنش در زندان به شدت مي ترسيد ؛ اينچنين هوشدار دادم 

  .» ! ن ، اگر كارت تكرار شد ، باز گله نكني ، متوجه باش توهين نك
از آن تاريخ همايون خاديست كه در گنداب قوم پرستي و مرداب پشتون ستيزي 

كه هم اكنون ( استاد تره كي . غوطه ور بود ، از اين كار رذيالنه اش دست كشيد 
تفريح و هوا خوري بعد از آن روز با خيال راحت به ) در كشور فرانسه اقامت دارند 

  .مي رفت و كدام دغدغة خاطر از جانب اين خادي رذيل نداشت 
همايون عيني بعد از :   تذكر اين نكته را نه در حاشيه بل در متن الزم ميدانم كه 

 مسعود به رتبه -دولت رباني» ة زندان ديد«   گويادرارهائي از زندان منحيث ك
تجاوز امپرياليزم جنايتكار و غارتگر امريكا  بعد ازجنرالي ارتقاي مقام داده شد و

 »ضرار احمد مقبل« به پيشنهاد ) ظاهراً (  در دولت كرزي وشركاء به كشور، باز هم
 مقرر » امنيت كابلةرئيس ادار«  سمته  كرزي  بةداخل و وزير عضو شوراي نظار

   .گرديد 
ن و ميهن فروشان ، تاريخ براي هزارمين بار ، باز هم نشان داد كه دزدان و جاسوسا

نه مربوط مليت ها و اقوام ، تبارها و طايفه هاي شريف ، با شهامت ، آزاديخواه و 
كرزي و . مبارز كشوراند ؛ بلكه داراي ماهيت و سرشت ، خمير و ضمير مشترك  اند 

پشتونتبار ؛ فريد مزدك و همايون و فهيم و قانوني و ... گلبدين و سياف و مال عمر و 
ازقوم پنجشير ؛ دوستم و روزي  و عبداهللا عبداهللا  و دستگير پنجشيريمعلم عطاء

ازبك ؛ كشتمند و مزاري و محقق و خليلي و محسني هزاره و امثال اينها هيچ گونه 
. تعلقي به نژاد ها ، اقوام  و تبار هاي آزاديخواه و شجاع و مبارز افغانستان ندارند 

  .ي استعمار و امپرياليزم هستند اينان در ماهيت امر خادمان بي چون وچرا



                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

37 

«  در[ يكبار توسط خلقي ها و بار ديگر  )همايون عيني( خادي – اين پرچمي 
توسط يكتن از اهالي پنجشير عضو ] » )اتاق سياه «( » اتاق جزائي « ،  » 6بالك 

جمعيت اسالمي كه يك پايش كوتاه بود و مردي بود قوي هيكل ، به شدت مورد 
وقت تفريح بود ، زندانيان به جز چند تن كه در گوشه و :  گرفت ضرب و شتم قرار

، ديگران به داخل مثلث رفته  كنار قفس مشغول كاالشوئي و يا پخت و پز بودند
صداي گنگي از گوشة  قفس بيروني به گوشم . من هم در درون قفس بودم . بودند 
 به آن گوشه رفته متوجه .اين صدا مدتي ادامه يافت . اعتنائي به آن نكردم  . رسيد 

شدم كه همان عضو معيوب جمعيت اسالمي كه دشمن روسها و نوكران خادي اش 
زماني كه چشمش به من افتاد . بود ، همايون عيني را خاين خطاب نموده  مي زد 

اينجه . توخي صاحب اي يك خاين است « : از لت و كوب وي دست كشيده گفت 
  .»  كه با اي پليد چه كنيم خو زندان اس در بيرون مي فهميم

اتاق سياه « يا » اتاق جزائي« خودش را از ) بي سر و صدا (  همايون در همان روز 
 مي ]* [» اتاق جاسوسها«تبديل نموده به اتاق باالي اتاق ما كه زندانيان آن را » 

  .  ناميدند  تبديل نمود ؛ زيرا امنيت وي در ساير اتاق ها ميسر نبود 
  

  ) . خادي -چمي پر  (زلمي
بهتر است به جواني كه زلمي ناميده مي شد و قد متوسط و بروت هاي پرچمي 

چهرة آرام اين جوان وي را  به ظاهر بي غرض و . گونه داشت ؛ درنگ بيشتر نمود 
جايش را به سببي نزديك دريچه گك ها  تعيين كرده بودند . مؤدب نشان مي داد 

  نوبي بالك را كه محل گشت و گذار  زنان زنداني  تا ساير زندانيان نتوانند صحن ج
  
  

گذاشته بودند ؛ زيرا اطالعات » اتاق جاسوس ها«  نام اين اتاق را زندانيان -[*] 
زندان خادي هاي شناخته شده و جاسوساني را كه در ساير اتاق ها از طرف زندانيان 

شت ؛ آنان را از مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و خطر كشته شدنشان وجود دا
انتقال مي دادند كه ) »اتاق اختصاصي«(ساير اتاق ها بيرون آورده به اين اتاق 

 اين طيف پليد در اين اتاق از امتيازات و مزاياي. مصونيت شان تأمين شده  بتواند 
  !] . برخوردار بودند خاص
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. ببينند فاميل حفيظ اهللا امين ، معلم محموده از سازمان ساوو و ديگران بود ، 
هرگاه كدام زنداني مي خواست از صحن بالك ديدن كند ، ناگزير بود بر روي بستر 

به خاطري كه زندانيان مي . همزنجيرش باال شود و از آنجا به بيرون نظاره كند 
دانستند كه زلمي از موضوع به شعبه اطالعات گزارش خواهد داد ، از نشستن بر 

در اتاق پهلوي ما هم  . د داري مي كردند روي بستر وي و ديدن صحن بالك خو
« شعبة اطالعات چنين جائي را به يكتن از خادي هاي شناخته شده به اسم  

بعد از آن  .مي گفتند داده بود » مدير جانو« كه زندانيان  وي را » مديرجان محمد
روزي كه زندانيان از طريق همين دريچه گك هاي داخل اتاق ، دست درازي جنرال 

چپركت هاي نزديك ... ديدند ) رئيس جمهور قبلي ( ي را باالي دختر امين روس
دريچه گك ها را به عناصر شناخته شدة خاد داده بودند تا حضور آنان به داخل 

  .سلول مانع ديدن صحن حويلي توسط ساير زندانيان گردد 
به . زلمي ، اين پرچمي خادي شده هميشه باالي چپركت خود ديده مي شد 

 هنگام صرف غذا به دور يك ان به زندانيتمام. ت با كسي حرف مي زد ندر
اعضاي حزب اسالمي اين جوان تحصيل كرده . دسترخوان نشسته غذا مي خوردند 

» توانمندي« كرده بودند ، تا به اصطالح » بايكات«و سرسپردة روس را به اصطالح 
اش را صرف مي كرد ) نهار(ن او به تنهائي نا. خود را به نمايش بگذارند » برتري« و 
يك عدد شطرنج دست ساخته هم در اتاق بود كه زندانيان آرزو داشتند فشار روز . 

هاي طوالني زندان را با بازي به روي تختة آن كمتر احساس كنند ؛ مگر در اين 
از اوضاع اتاق . اتاق تا پيش از آمدن ما ، كسي با كسي شطرنج بازي نمي كرد 

كه گلبديني هاي ضد تمدن و انسانيت توانسته بودند نوعي از چنين درك كردم 
با اين جوان نان نمي . اتوريتة اسالم گونة شان را براتمسفير اتاق حاكم بسازند 

حاجي امين با . كدام زنداني تا كنون با چنين وضعي اعتراض نكرده بود . خوردند 
 يا اتاق مدرسه سه تن هم حلقه اش از سلول زندان چيزي شبيه حجرة مسجد و

. ساخته بودند ، و چنين وضعي براي من و استاد فرهت غير قابل تحمل بود 
دو يا سه روز از . همچنان استاد روستارتره كي هم با چنين وضعي دمساز نبود 

انتقال ما به اين اتاق سپري نشده بود ، من استاد روستار را مخاطب قرار داده گفتم 
. كمي ياد دارم : استاد با كمي مكث گفت . » داريد ؟ داكتر صاحب شطرنج ياد « : 

 از زلمي پرسيدم كه شطرنج در همان روز. ر اتاق آغاز كرديم آنگاه بازي شطرنج را د
. » پس چرا شطرنج نمي زني ؟ « : پرسيدم . وي گفت كه ياد دارد . بازي بلد است 

به استاد فرهت و . » ... هيچ همينطور « : به جوابم با نوعي مظلوم نمائي گفت 
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نه به خاطر . من اين بايكات را در مورد زلمي را نمي پذيرم « : استاد تره كي گفتم 
. مظلوم نمائي زلمي جنايتكار ؛ بلكه به خاطر شكستاندن بايكات حزب اسالمي 

چه معني . جنايات حزب اسالمي كمتر از حزب وطن فروشان خلق و پرچم نيست 
با ماليار و ) سفره ( در دسترخوان . نداني استعمار هستيم دارد ، ما همه انسان و ز

و جنايتكاران ضد علم و تمدن » حزب دموكراتيك خلق «حاجي امين مربوط 
 خادي نه ؟ من از زلمي مي خواهم كه  -گلبديني نان بخوريم ؛ مگر با يك پرچمي 

  » ر داريد ؟ شما در زمينه چه نظ. با ما شطرنج بازي نمايد و هم با ما نان بخورد 
. استاد فرهت ، داكتر صاحب روستار و احمد شاه پيكاري نظرم را پذيرفتند 

« : بيدرنگ زلمي را مخاطب قرار داده با آواز بلند كه ديگران هم بشنوند گفتم  
وي با ترديد و دو دلي به طرف استاد روستار و استاد . »زلمي بيا كه شطرنج بزنيم 

زلمي درحالي كه نمي توانست .  من را تكرار نمودند آنها هم حرف. فرهت نگريست 
. خوشي اش را پنهان دارد ، از جايش برخاسته در شطرنج بازي ما اشتراك كرد 

حاجي امين و هم حلقه هايش كه اوضاع را تحت نظر داشتند ، از واكنش ما عليه 
مينه آنان قادر نبودند هيچ گونه اعتراضي در ز. بايكات زلمي خوشش شان نيامد 

زماني كه دسترخوان ) غذاي نهار ( فرداي آن روز  هنگام نان چاشت  . نشان بدهند 
قبل از اين كه . بر روي كف اتاق  پهن شد ، همه به دور آن نشستيم ) سفرة غذا ( 

به صرف غذا آغاز نمائيم ، رويم را به طرفي كه زلمي نشسته بود ، دور داده وي را 
وي كه متوجه . » !  بيا پائين با ما نان بخور زلمي« : مخاطب ساخته گفتم 

حساسيت موضوع شده بود ، فهميد كه ما مي خواهيم بايكات حزب اسالمي را 
. بيدرنگ  با جديت گفته ام را تكرار نمودم . مي خواست چيزي بگويد . بشكنيم 

سكوتي بر . نشست »  سفره« وي با دلواپسي از جايش برخاسته در پهلوي ما سر 
هركي به جايش . غذا خورده شد . حزب اسالمي غافلگير شده بود .  سايه افگند اتاق

نوكريوال اتاق دسترخوان را جمع كرد و ظرف هاي نان را روي هم . برگشت 
بعدي آنها را به آنجا برده بشويد ؛ اما در ) دست شوئي ( گذاشت تا در نوبت تشناب 

ريوال قره وانة غذا را به داخل وقت صرف نمودن غذاي بعدي ، قبل از آن كه نوك
عكس ) معين وزارت تجارت(اتاق انتقال دهد ، حزب اسالمي به شمول ماليار خلقي 

  : العمل شان را به خاطر  شكستن بايكات زلمي ، بدينگونه نشان دادند 
دسترخوان خود را در ميان اتاق نه ؛ بلكه نزديك به چپركت ماليار پهن كردند ، دو 

... . ن خشك را هم بر روي آن گذاشتند و شروع كردند به خوردن آن يا سه دانه نا
هم ، ) استاد روستار، استاد فرهت ، من ، زلمي و احمد شاه پيكاري( ما پنج نفر 
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دسترخوان مان را به نزديك چپركت احمد شاه پهن نموديم و غذاي مان را جدا از 
از آن روز به . وديم صرف نم» حزب دموكراتيك خلق «حزب اسالمي و خلقي هاي 

زنداني شده اش  زلمي ورفقاي . ...بعد دو دسترخوان در داخل اتاق پهن مي شد 
 يك تن از اعضاي بيروي سياسي فركسيون پرچمي ها به مربوط به طيف مخفي

 شهرت داشت و »نور پنجوائي«بود ، كه در ميان حزبش به » نور احمد نور « اسم 
پرياليزم شوروي پست بسيار مهمي را  نمايندگي در دولت دست نشاندة سوسيال ام

  .  مي كرد 
مربوط به اعضاي » طيف مخفي « نگارنده به خاطر وضاحت موضوع در رابطه با 

  :الزم مي داند چند سطري بنويسد» دموكراتيك خلق«رهبري باند 
  
    تأملي گذرا برگوشه اي از ميكانيزم كار مخفي  برخي– 5

  .خلق و پرچـم  ة مركـزي بانـد  از اعضـاي كمـيت       
  

 در افغانستان گذاشته  KGBتوسط  » دموكراتيك خلق « زماني كه هستة باند 
شد ، نخبه هاي بيروي سياسي بعداً برخي از اعضاي كميتة مركزي اين باند ، كه هر 

هاي مختلف كشور تعلق نژادي و زباني داشتند ، موظف  آنان به مليت كدام
كه كار اصلي » حزب دموكراتيك خلق«  جلب و جذب افراد به گرديدند به عالوه

آنها را تشكيل مي داد ، در جنب كار اصلي به گونة كامالً مخفيانه و دور از ديدرس 
 محيل  ،ساير اعضاي رهبري ؛ حتا اعضاي بيروي سياسي به جذب هوشيارترين
 از مليت  ،ترين و پست ترين و وجدان كُشته ها كه عالقة خاصي به پول داشتند

خودي نيز بپردازند ؛ بدون آن كه گزارش آن را به كميتة مركزي حزب خود بدهند 
ي  كه بخش زياد كارها- همانطوري كه اعضاي تازه جذب شده توسط برگزيدگان . 

جريان جذب ، آموزش و عمدتاً كاركرد هاي جاسوسي را به عهده داشتند ، در
تند ، يك عضو رهبري توظيف شده به اطالعاتي نبايد يك ديگر خود را مي شناخ

 - كار جاسوسي ، نمي دانست كه عضو ديگر كميته مركزي نيز به چنين وظيفه اي 
شايد برخي از آنها متوجه اين باريكي شده .   گمارده شده يا خير - از جانب روسها 

باشند كه چنين امري تنها و تنها شامل حال شخص خودش نبوده ؛ بلكه شامل 
  . ديگر از اعضاي رهبري نيز شده باشد حال چند تن 

كه ( » دموكراتيك خلق « به هر حال ، گمارده شده هاي كميتة مركزي باند 
مثالهاي برجستة آن سلطانعلي كشتمند ، داكتر نجيب اهللا ، دستگير پنجشيري ، 
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 KGBاين برگزيدگان ) شرعي جوزجاني ، سليمان اليق ، نور احمد نور مي باشند
جذب شده هائي پنهاني شان را عضو حزب نيز مي ساختند ، تا شمار كمي از 

 داير شده در درون حزب ه هايمعلومات كسب شده در مورد مسؤول و اعضاي حلق
  . را به آنها بدهند 

گمارده شدگان رهبري كه به سازماندهي مخفيانة هم تبار هاي خود توظيف شده 
خود را به عضو ارتباطي خود كه بودند ، گزارش كار و سازماندهي اكيداً مخفيانة 

  هاياجنت. عضو حزب نبودند و هيچ كسي آنان را نبايد مي شناخت ؛ مي سپردند 
ن تعدادي از اي. افغان تبار و يا آسيائي تبار و يا روسي ، عضو ارتباطي اينها بود 

از )  گمارده شدگان كميتة مركزي حزب عضو ارتباطي( گزارش گيرنده ها 
جادة شاهي كه از مقابل رعده اي از اينها د ،بودندب شوروي جمهوري هاي جنو

 امتداد داشت ، در سمت شرقي آن و سينماكابل به طرف پل باغ عموميارگ شاهي 
... شيرني خارجي ، كلچه و كيك و( ، حلوايات » كلچه   فروشي«جاده ، دكان هاي 

 كار فروش به» چمن حضوري«باز كرده بودند ، و يا در دكانهاي سمت غربي ) 
مسجد پل « خودشان را مصروف ساخته بودند ، و يا در سراي شاهزاده متصل ،قالين

 و ) KGB مثل پدرمحمد خان جاللر جاسوس مشهور (دكان تكه فروشي » خشتي
و يا در  ، داشتند...  مثل دالر و پوند وي تسعير اسعار خارجي ، و فروش آن،دكان ها

 دكان هاي ساعت فروشي – طرف آفتاب رخ - ل جادة تيمور شاهي مقابل درياي كاب
يكتن از اعضاي كميتة ) به شمول نگارنده ( دو سه رفيق . و يا سلماني داشتند 

را در داخل يك ) شرعي جوزجاني ( مركزي اين حزب ميهن فروش و جنايتكار 
دكان ساعت فروشي لب درياي كابل كه از مردمان آنطرف سرحد بود ، در وقت 

 قسمي  ظاهراًالماري هاي برآمدة دكان[آن دكان بار ها  ديده بوديم  در داخل شدن
] جا به جا شده بود كه جز صاحب دكان ، مشتري نمي توانست به داخل آن راه يابد

ر مليت ئمسلماَ استخبارات شوروي قبل از تولد ناميمون پرچم و خلق ، در ميان سا. 
ستگاه اطالعات خود قرار داده هاي افغانستان ، اشخاص خود فروشي را در خدمت د

 ديگري بيرون يكي از بطن» خاد«و » كام«و » اكسا «در واقع ، زماني كه . بود 
 خاد ، من جمله از همين طيف كامالً مخفي ساخته شد كه برآمد ، ستون فقرات

شمار زيادي از اينها به خاد خارجي انتقال داده شدند ، تا در نقش كارمندان باالئي ، 
 اهللا كشتمند در تهران  و پائيني ، مثل تايپست ها و مستخدمان سفارت مثل اسد

تشريح مكانيزم ساختار آن ، [ خانه هاي افغانستان و ساير نمايندگي هاي تجاري 
مستلزم كاوش و ارزيابي منطقي و اطالعات دقيقتر مي باشد كه در اين اثرنمي شود 
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بخشهاي قبلي اين نهاد . امه دهند به كار اطالعاتي براي روسها اد] به آن پرداخت 
زير » كام«و » اكسا « گرفته تا » مصونيت ملي«و » ضبط احواالت«استخباراتي از 

رهنمود همين طيف مخفي سازماندهي شده توسط برگزيدگان از كميتة مركزي 
زلمي و رفقايش كه در باال از آنان نام برده شد ، نيز . حزب ؛ مشغول كار بودند 

   .و پيچيده بودند»  تو در تو « مناسبات  و ميكانيزم محصول چنين 
 ة، اهـرم مجموع KGBهمانطوري كه در فوق اشاره شد ، بر وفق سازماندهي 

ترين اعضاي  پرده ترين و مطمئنــ آنعده از سرس( اطالعاتي  مخفيةقـدرت شبك
   . ودـ ب مهـم حزبان عضوـود همـت خـ در دس) » و پرچمحزب خلق«ي مركز

 بودند كه بخش هاي سازمانيافتة خود را به داخل باند KGB برگزيدگان همين
هاي اسالمي شوت كردند و بعد ها خودشان نيز به دستور روسها رسماً از حزب شان 
بريدند و به باند هم نژاد خود پيوستند، مثل پيوستن كشتمند به باند مزاري و 

حزب دموكراتيك «ركزي در ذيل ببينيم غوربندي كه خود عضو كميتة م. محقق 
نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك « ( بود در متن كتاب خود تحت عنوان » خلق

  :       در بارة كشتمند و پيوستنش به حزب وحدت مزاري چه نوشته ) » خلق افغانستان 
كشتمند زماني كه بعد از دورة دوم حكومت بر طرف گرديد ، از حزب و دفتر « 

ه  شرمسارانه گفت به حزب وحدت تعلق فكري دارد و براي سياسي آن استعفاء داد
  . »تحكيم آن سعي نموده و ائتالف شمال را برحق مي داند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با يكتن نور احمد نور :  دهم ، موضوع را وضاحت بيشتر مي با مثالي در زمينه
  هنگفتي دست هاي روس تصميم مي گيرند به پول نظاميازمقتدرترين مشاورين
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 با شگرد كه [  خود را مخفية اعضاي جوان شبك از ورزيده ترين پنج تن ،نور.  ابندي
 تا قبل از  نجيبديو خاد  طوري كه- ساخته بود عضو خـاد ، مخفيانههاي اطالعاتي

 تا پول  توظيف مي كند]  كدام اطالعي نداشت  نور باشان ة از رابطگرفتاري اينها ،
را به اصطالح » مسجد پل خشتي«وشي مقابل  تاجران سراي تاير و چاي فرهاي

فارغ التحصيل  كه  اعضاي اين شبكه ازچهار تن .  كنند]در اصل سرقت  [ مصادره
 افغاني نقد صد ها ميليون،  با استفاده از عضويت شان درخاد ،  بودند كابلپوهنتون
 عروف دكانهاي آن سراي بزرگ و م، دالر ، پوند ، مارك و سائر اسعار خارجي، چك 
 اقامت در انه روزمسدود شده بود ، طي سه شب...   را كه به خاطر روز هاي عيدكابل

با   يكتن از اينهاة جنرال شورويمطابق پالن مطروح.   سرقت نمودند؛آن سراي 
  گويابه پاكستان)  و بار جاسوسي البته غرض كار (قسمتي از پولهاي دست داشته 

شود » پناهنده « مورد نظر روسها به اصطالحور غربي، تا از آنجا به كش نمود» فرار «
مشهور جوان خوش سيما (سايرين، يعني مجيد از كارته پروان ، حشمت از شهرنو . 
فرد پنجمي كه  نام زلمي وه ، جوان چهارمي از اهالي كابل ب) »حشمت خوبان «به

تر نجيب داك ، بدون استيذان جالد خاد ناميده مي شد»  زلمي  قندهاري « وي نيز
به اساس تحقيقاتي نها  يا.   نمودند از آن سراي مشهور مبادرت به عمل سرقت،

 سال زندان 20 هر يك محكوم به ،  شده گرفتارجدي كه خاد در زمينه انجام داد ،
 فعاليت هاي استخباراتي و سياسي  افراد اين شبكه در زندان نيز به.گرديدند 

كشور ... و اقوام و وب به مليت هاسن زندانيان من آتش افتراق بياينها.  مشغول بودند
زندانيان بي بضاعت را زير نام كمك متمايل به  زلمي كندهاري . زدند را دامن مي

  .خود مي ساخت و به خاد زندان تحويل مي داد 
 و تاراج برخي سراي ها و مؤسسات شخصي و دولتي از آن به بعد مسؤول دزدي ها
برادرش اسد اهللا كشتمند كه در رأس يكي از رياست طيف خاد كشتمند به رهبري 

 محمود بريالي  جنايت مشغول بود ، شكنجه و و اشكالهم خاد به آدمكشيهاي م
هم در ) ببرك كارمل ( شخص رئيس دولت دست نشانده [ برادر ببرك كارمل 

، ] چنين قضايا مستقيماَ دست داشت كه بعد ها به آن خواهم پرداخت 
  .   بعد ها مزدك و رشيد دوستم و سايرين مي باشند دستگيرپنجشيري 
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  . » 1بالك «  نگاهي به وضع استادان پوهنتون درسمت غربي-6
  

  استاد هاله 
ر زماني كه زندانيان را از سمت شرقي به سمت غربي منزل دوم انتقال دادند ، د

دروازة اتاق ها به اساس نوبت باز مي شد تا . وضع اينجا كدام تغييري ديده نمي شد 
زماني كه آخرين نفر يك اتاق كارش در تشناب . زنداني از تشناب استفاده نمايد 

تمام مي شد ، دروازة اتاق آنها را بسته مي كردند و در پي آن دروازة اتاق ديگر را 
بور بود از ميان شان نوكريوال را تعيين نمايد تا آب هر اتاق مج. باز مي نمودند 

جوش را كه در درون اتاق تدارك ديده بودند ، به نوبت به ساير اتاق ها برسانند ، 
همچنان كار جمع و جاروب و بيرون بردن . » 1بالك«درست مثل سمت شرقي 

يزيون زماني كه پروگرام تلو. بيرل كثافات ، مثل سمت شرقي انجام داده مي شد 
 اتاقي را كه در دهليز موقعيت داشت باز 8دولت پوشالي آغاز مي شد ، سرباز دروازة 

در پايان برنامة . مي نمود تا زندانيان براي ديدن تلويزيون به دهليز زندان برآيند 
 زندانيان به درون اتاق هايشان مي رفتند و  ،تلويزيون با همان روال سمت شرقي

  .ا مي بست  اتاق ر8سرباز دروازة 
نوشتم  آشنائي من با داكتر صاحب » خاطرات زندان«همانطوري كه در جلد دوم 

ما در دو اتاق جداگانه . صورت گرفت  » 1بالك« روستار تره كي در سمت شرقي 
در دهليز همين . زنداني بوديم ؛ مگر در اين سمت بالك در يك اتاق پرتاب شديم 

 ، استاد حبيب الرحمن کاکړ ، هر يك استاد سمت سه تن ديگر از استادان پوهنتون
هر دو تن اخيرالذكر كه بيشتر از . شكر اهللا كهگداي زنداني بودند » استاد « هاله و 

...  فرهنگي و- ساير استادان نقاط مشترك و وحدت نظردر بسا مسايل سياسي
يك داشتند ، طور معروف راز و نياز شان را با همديگر در ميان مي گذاشتند ، در 

  .اتاق بودند 
 پوهاند  در پي آنو،  آقايان پوهاند هاله ة نكاتي در مورد به اصطالح مبارز بهحاال
  :اشاره مي شود  در زندان پلچرخي کاکړ

 دست »2منزل « سمت غربي »1بالك« 1362 سال ةنيم( پوهاند هاله در زندان 
ي به ئ توگوهميشه  ناراحت ، هيجاني و عصبي به نظر مي رسيد ؛) چپ اتاق دوم

موصوف . مصاب شده باشد ) » دپريشن«  يا »منيك«  يا »پسيكوز « ( مريضي كدام
  صحبت متعارف و عادي هم نمي كرد ،ا حت؛با هم اتاقي هايش درطي روز و شب 
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 و گرفتن آفتاب خودش را محروم تفريح از رفتن به وي. چه  رسد به بحث سياسي 
 نيروي اخالقي و سياسي «مي توانست داراي  ن كرده بود كه طبعاً در چنين حالتي
جملة بين گيومه را داكتر صاحب تره  [ باشد» الزم براي نفوذ در ميان  زندانيان 

برخي از هم سلولي هايش از  . ]كي براي اشخاص مورد نظرش به كار برده است 
ي هم ئداكتران شعله .   ابراز تشويش و تأسف مي نمودند استاد هالهوضع مزاجي 

كنند ؛   بيرون»رقتبار و ترحم بر انگيز « تا پوهاند هاله را از آن وضع  عي نمودندس
  آگاهانه تمارض كرده و الزم مي ديدنامبرده زيرا كه ؛مگر زحمت شان اثرمند نبود 

.   در همان نقشي كه اختيار كرده بود ، باقي بمانند تمارض به مريض نمائي ، تا با،
كه خادي هاي مخفي و  [ ت اعدام دسته جمعي زندانيانتا خداي نا خواسته در صور

جواسيس پيوسته درميان زندانيان تبليغ مي كردند تا زندانيان را در حالت اضطراب 
خود  به خاطر در- لؤو ترحم مقامات مس].... و ترس دايمي قرار بدهند و انتظار

 شده از لـيف برايش قايـه تخفـآمده يك درجبه جوش  -وي فرورفتگي و عاجزي 
  ة بنابر نوشت[ آقاي هاله  جنابكه و ؛ اما جالب توجه اين؟  ! اعدامش منصرف گردند
 پشتون ستيز، تفرقه ةول نشريؤاهللا كهگداي خادي مسشكر دوست بسيار گرانقدرش

 هم مي » شعر «  گويا در سلول زندان] چاپ  امريكا» كاروان«افگن وضد ملي 
  .  گفت

، » استاد سخن  « از عفت قلم و فرهنگ دانشگاهي مستهجن و دور » شعر«حال 
 كه زماني تمارض به مريضي ، گذرانيماز نظر مي   در ذيل را هاله صاحبيعني

 با قصه هاي  ،؛ زماني هم كه به حال مي آمد  مي كردنمائياعصاب نموده ، مظلوم 
 مي بخشيد ؛ و گاهي هم كه  جنسيرازش لذت سكر آورتجنسي به هم زنجيران هم

طوري   ؛ را به نوازش مي گرفتشطبع حساس و لطيف ،  اتاق خوابش و تجسمصورت
مي پرداخت و وصال ش ا...   در وصف اندام جنسي خود و» شعر «يدنئ به سراكه
   .مي كشيد را به تصوير شاناي

گال خونين ـچنافغانستان در«  مستهجن خود  در الطائـالت نامةكهگداي
   :است متن ذيل را نوشته»   كمونيسم

 آن چنين  نمونة در زندان پلچرخي گاهگاهي شعر مي سرود كه چندآقاي هاله«  
  :است 

  دل بمن گفت كه  ســوي صنم  دلشــدگان
  آرزو مـندي وصــلم  طي  يك  نامه  فرست
  گفتــم او پــاره كند ، نامــة كس نا خوانده
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  گفت بنهفته چو در ، در صدف جامه  فرست
 . . . . . .  

 . . . . . .  
  گر نـداد  دســت ، به افســون دگر پيوندم

  .خبر وصــلت مــــا در دهن عامــه فرصت 
                ------  

  وقتيكه كني ماه من از ناز نگاهي
  بر گرد سرت كرده بيانداز نگاهي
  تا صدقه ناز و نگهت  باز شوم باز
  كن باز نگاه باز نگاه  باز نگاهــي 

                -----  
  مـعـمـا 

  چيست آن چيست كه زندگانـي را      
  كيف و لذت  از آن  فـزون شـــود

  گـل قندگــــون ، تپــيدن دل  را 
  وصـــل آن مايــة ســــكون شود
  ســحر جوشد چو چاه بابــل از آن
  شيرزه افـعي ، به آن  فسون  شـود
  چشمـة خــضر ، پيشش از خجلت

ــل ، تا گلـــ ون شودغــرق در گـ  
  مــــزرع تخــــم آدمـــيزاد است

   شود" مـــردي آزمون "مرجـــع 
  بــي وجـــودش تاجـــــداران  را
  كاســــة ، عيــش سر نگـون شود
  ديـــدة آن ز رنــج  مـرمـــــوزي
  گاه و بيـــــگاه غرق خــون  شود

  تا كه  بيـــگانــه اش نبيـند  روي 
  ون شوددر پــس  پـــــرده ، ازعي

  چــون رود پـــرده  از رخش بكنار
  شــام چـــون بام  سـيمگون شود
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  از ميــــــــان  دو  پـــــنــبــه 
  همچو مـــــاه نــــوي برون شود
  كوه تمـــكين آن بلــــــرزه فـتد
  كوهكـــــن گر به بيســتون شود
  بوســــه ها ميدهـــد به آستانش

  شــودآنكـــه مهـــــمان اندرون 
  چون به آغوش  خود كشد تنـگش
  اشك شـــــادي ز چشم نون شود
  جـــــاي محــــروم اين شكر دره
  عاقبت به كـــــامة قــــرون شود
  گـــر به آغـــــوش كشد اين ماه
  هالــــــه به كامــــة  قارون شود
  هـركي ايــن نغـــز را نميــــداند

  »  "ازسبك مغـــزي اش زبـــون شود  
كابل آقاي هاله ؛ ) دانشگاه ( استاد پوهنتون [ يندة اين سروده ادر مورد سر

 كه از يك سو ، اين هردو سنگ مبارزه به خاطر آزادي ]کاکړهمچنان پروفيسور 
« مردم از يوغ استعمار روس را به سينه مي زدند ، و از سوي ديگر يكي در زير فشار

، در داخل زندان سياسي » ...   بار شدنهم بستتجسم ديوانه كنندة  اتاق خواب و 
استعمار چنين ابتذالي را به نام شعر مي سرائيد ، تا نياز هاي دور مانده و سرخوردة 
جنسي خود و هم سلولي هايش را با تخيل و تجسم ، تعريف و تشبيه اندام هاي 
 جنسي زن و مرد ، و به هم پيوستن آنان در بستر ، با تصويري گري تحريك كننده

  . ش ؛ ارضاء نمايد » شعر« در
معلوم نشد استاد هاله به راستي دچار استرس رواني شده بود و يا اين كه مانند 

از .  مبادا اعدامش نمايند پاكستان مي پنداشت ISIيكتن از اعضاي زنداني شده 
  !! ؟مي كرد... نموده بر روي توشك خود ادار و همين سبب تمارض به روانپريشي 

  : ر مورد رفيق گپ و گفت هاي خصوصي استاد هاله حال سخني د
  

  :  استاد شكر اهللا  كهگداي 
( قبالً هم تذكر داده ام كه در دهليز سمت غربي ، نه به قول كهگداي دروغ پرداز 

 واقع شده  دو تشناب كه رو به روي هم. موقيعت داشت )  اتاق 8( ، بلكه )  اتاق6
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 سلول يا اتاق ها را در وقت آغاز پروگرامهاي . سلول را از هم جدا مي ساخت 8بود 
اق زندانيان ، مثل سمت شرقي همه از ات. تلويزيون تا پايان آن باز مي گذاشتند 

 توشكچه هاي خود را پهن كرده مي نشستند و هايشان خارج شده به روي دهليز،
اتاق زنداني يك اتاق با زنداني . تلويزيون دولت دست نشانده را تماشا مي كردند 

هرگاه ضرورت مي بود از . ديگر دور از چشم جاسوسان صحبت كرده مي توانست 
حمام و جان شستن هم در همان وقت ديدن تلويزيون . تشناب استفاده مي كردند 

در طول روز اتاق ها بسته مي شد  براي هر اتاق وقت استفاده از . صورت مي گرفت 
ين زنداني كه در تشناب كارش تمام  گاهگاهي آخر. تشناب را تعيين كرده بودند 

نخستين زنداني مي توانست براي . نمي شد ، سرباز كوته قفلي بعدي را باز مي كرد 
  . لحظاتي آخرين زنداني  سلول قبلي را ببيند و كلماتي با هم رد و بدل نمايند 

روزي من نخستين فردي بودم كه ) اتفاقاً(در هفته اول انتقال ما به سمت غربي 
اين نخستين باري . خل دهليزك تشناب شدم و آخرين نفر شكر اهللا كهگداي بود دا

سالم و . در حالي كه نامم را گرفت . بود كه وي را بعد از سالها در زندان ديدم 
بعد از خدا حافظي دهليزك تشناب را باشتاب . وضويش را تمام كرد . عليك كرد 

ميدم كه اين زنداني همان كهگداي قبل از آن نمي فه. ترك گفته به سلولش رفت 
در . معروف است كه من از سالهاي دهة سي و دهة چهل وي را از دور ديده بودم 

هر صورت در همان زمان ، در همان دهليز ، وي را به يكي دوتن از رفقاء معرفي 
چند روز . كردم ، آنان هم اين خبر را كه كهگداي كي است ، دردهليز شايع كردند 

تا قبل . ي را در وقت تفريح ديدم ، با يك سالم خاموشانه از پهلويم رد شد بعد كه و
زماني كه برداشتم را از . از آن در بارة وي با داكتر روستار تره كي صحبتي نداشتم 

 ، از كردتأئيد  نظرم را در موردش ي در ميان گذاشتم ، درعين اين كهكهگداي باو
آنگاه فهميدم كه وي و ساير استادان  . مود صحبت بيشتر در اين زمينه خود داري ن

  . اين عضو فعال و جاسوس خانه زاد دربار ظاهرشاه را قبالً شناسائي كرده بودند 
اساساً جوانان پژوهشگر تاريخ سه دهه پيش كشور كه اين شخص را نمي شناسند ، 

ال افغانستان در چنگ« (براي شناخت منطقي از وي ، مي بايد الطائالت نامة اش 
آنگاه به . را دستياب نموده ، با دقت مورد مطالعه قرار دهند ) »خونين كمونيسم 

خادي شده و مسلمان نماي شديداً » ضبط احواالتي« عمق طينت و خباثت اين 
ضد پشتون و هزاره و ضد تاريخ پر افتخار افغانستان كه بعد از خدمت ، يعني تهيه 

به شخص )  از طريقي ( ه ، و سپردن آن اطالعات از مردم و جريانات ضد ظاهر شا
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ظاهر شاه ، در پي آن خدمت به روسها و متعاقب آن به امپرياليزم جنايتكار امريكا ، 
  ] . 1[هيچ كسي را همترازش نمي پذيرد ؛ پي خواهند برد 

  
  نگاهي گذرا به چند فراز الطائـالت نامة مستهجن كهگداي        

  ... .در ذيل نشاني شده )  ◙ (مبول  كه  نقل از آن با اين س      
  
ما مي گفتيم كه خاندان شاهي محمد زايي گرچه ميگويد باساس «   : -  ◙

دموكراسي كارهاي كشور به اهل آن سپرده شود وليكن  تمام قدرت كشوري بدست 
همين محمد زايي ها است  بشمول چوكي هاي وزارت خارجه  و سفارت ها كه يا 

  »    ) 48صفحه . (  و يا به خاندان پادشاه وفادار بايد خانداني  باشند 
بودن را مي دهد ، نه » ضبط احواالت« بودن به ظاهر شاه معني عضو » وفادار« 

 تعدادي از اعضاي خاندان سرمنشي شاه ، يعني خانوادة كهگداي عضو. چيزي ديگر 
وثق در اطالع م.  بودند )»ضبط احواالت « ( بي چون و چراي اين دستگاه جهنمي

 تن از 4زمينه وجود دارد كه در زمان ظاهر شاه خاين به مردم و كشور، اضافه از 
. ) ا . ن ( و دامادش پسر  اعضاي فاميل كهگداي ، به شمول احسان اهللا كهگداي 

كه در بلگراد پايتخت يوگوسالوياي سابق بعد از سفير ، شخص سوم بود ، در وزارت 
  .كرده بودند خارجه پست هاي مهمي را احراز 

نماد بسيار برجستة آن .  هستند جواسيس ماهيتاً داراي خصلت همگـونتمام 
همانطوري . مي باشد » دموكراتيك خلق« باند  عضو كميتة مركزي »طنينظاهر«

توضيح مختصر در مورد كهگداي » خاطرات زندان «  جلد دوم 91كه در صفحة 
  : م داده ام ؛  اينك اندكي بيشتر به آن مي پرداز

. پدر حافظ نورمحمد خان كهگداي سرمنشي ظاهر شاه ، جان محمد  نام داشت 
 ن جمهوريا را روسها درميان مهاجر)پدر كالن شكر اهللا كهگداي(اين  شخص ، 

 . فرستادند)  اندراب ( ولسوالي ،  بغالن واليتهاي جنوب روسيه به شمال كشور
حل  مچه اي كه درنزديكيصبح وقت بر فراز كوه بجاسوس فرستادة شوروي هر

افراد مشكوكي از اهالي اندراب وي را به ... ! .  موقعيت داشت ، باال مي شد اقامتش
جان محمد هر «: يزگار تبليغ مي كردند و مي گفتندحيث شخصيت متقي و پره

بدين گونه مردمان .  » روز بر سر آن كوه بچه باال شده با خدايش راز و نياز مي كند
ه انديش و خوشباور را به اين شخص باور مند مي ساختند كه گويا اين  سادبيسواد ،
شايع  . استشده و به خدا رسيده » صاحب حال  « -  به اصطالح  متصوف -مهاجر 
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مي كردند كه مريضي اين و يا آن شخص مهاجر شوروي با گرفتن تعويذ و طومار و 
 ساده انديش براي رفع مردم بي سواد و... . از وي ، به كلي رفع شده دم و دعا 

مي گرفتند و در بدل ... طومار و  تعويذ و مشكالت ؛ حتا مريضي نزدش رفته از او
به نقل از ريش [ مال جان محمد به گفتة خودش . آن برايش پول مي پرداختند 

] از جملة مخالفان خاندان نادر غدار بود كه يكتن ازآنان و سپيدان كوچة اندرابي 
، خداوند ) كه براي گدائي از بارگاه خدا بر فراز آن باال مي شد ( چه گويا از آن كوه ب

لطفي در حقش كرده و دعايش را مستجاب ساخته كه مي تواند با تعويذ و طومار و 
ش و دم و دعاي» چف و پف « ، و حاال كه ... دم و دعا به مسلمانان خدمت نمايد 

بر بلنداي آن  اي كوهي كهگد ( تخلص كهگدايمردم آنجا را به خود جلب نموده
بعداً . را براي خودش اختيار كرده است ) باال مي شد و با خدايش راز و نياز مي كرد 

به منطقه اي كه اكثريت آن از اهالي [ مال صاحب ، بنا به دستور مركزش به كابل 
خانه مي ] ناميده مي شد » كوچة اندرابي«ولسوالي اندراب بودند  وبه همين سبب 

 در» مسجد لب جوي« مال امام در ضمن به پيشة پيزار دوزي مي پردازد وگيرد و
 به جاي ي پيزار دوز ، مالجان محمد خان. درون كوچة اندرآبي هم مي شود 

.  رسيده ، پسر نوجوانش نورمحمد را در همان مسجد برده حافظ  قرآن  مي  سازد 
وزير دربارظاهر شاه علي محمد خان « : شماري از باشندگان آن كوچه مي گفتند 

مستقيماٌ  به ظاهر مهاجر را ه  ب مالياين پسركه خانم روسي داشت ، به گونه اي 
  .» ...  و به حيث كاتب مقرر نمودارگ شاهي برده ، در دفتر ظاهر شاه 

   زنده ياد عبدالصبور غفوري يكتن از مبارزان همان دوره كه در ارگ زنداني بود ، 
را » سر نشينان كشتي مرگ يا زندانيان قلعة ارگ«  كتاببعد از رهائي از زندان

وي و يكي دوتن ديگر كه به ضد سلطنت بودند ، شماري از باشندگان آن . نوشت 
 شوروي نبودند ؛ ازخطر نزديك شدن با از مهاجرينكوچه را كه از اهالي اندراب و يا 

 در آن  شكراهللا[ بر حذر مي داشتند سرمنشي و وابستگانش ازجمله همين شكر اهللا
بزرگ كودك خبركش بام ها و كوچه ها و پسكوچه هاي اندرابي براي ، ايـام 

   . ]خانواده بود
ضبط «سمت مدير ه  بعد از مدتي كار در دفتر ارگ شاهي ب خان كهگداينورمحمد
كه كرسي  تا اين،   و مدت ها در اين سمت باقي ماند مقرر شد»ارگ شاهي احواالت

 اين جاسوس روس  .وي ارزاني نمودند را به »ي ذات شاهانهسرمنش«بسيار مهم 
آناني كه اين مهاجربچة قران خوان و . سال هاي طوالني در اين پست باقي ماند 

باسواد را از پسكوچة اندرابي كابل انتقال داده به ارگ شاهي آوردند ، زمانش كه 
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»  حضور شاهانهسر منشي« اين شخص را ) بنا بر دستور اطالعات شوروي ( رسيد 
به وي ديكته مي كرد ، ) طور شفاهي(ظاهر شاه كه فرمان هايش را  . مقرر كردند 

كهگداي آنها را  تحرير مي نمود ، بعداَ  كاپي آنها را به مسؤول خود در كمال مخفي 
ديد و باز . برساند ) سفارت شوروي دركابل(كاري مي سپرد ، تا به مرجع اصلي آن 

ستگان دربار ، بوروكراتهاي حكومت و صاحب منصبان بلند رتبة ديد شاه را با واب
ديپلمات ها  ، سفراي كشور هاي مقيم كابل را به »  باريابي« وزارت دفاع ، همچنان 

زماني كه در هند  اقامت داشتيم يكي از . [ تحت نظر مي گرفت » حضور شاهانه  « 
أله اشاره كرده بود كه با به اين مس ) 1990 يا 1989در سال ( نشرات خارج كشور 

  ] .   تأ سف برش آن نشريه  از نزدم گم شده است 
به گفتة تاريخ نويس شهير كشور زنده ياد غبار خاندان نادر غدار يكبار كه يك 
خادم صادق و جاسوسش را به باال مي كشيد ، تمام وابستگان وي را هم به خدمت 

 ]اند كه استثناء نداشته باشد البته اين يك حكم كلي بوده نمي تو[ مي گرفت 
، از همان ايام جواني » سرمنشي صاحب ذات شاهانه«خواهر زادة شكراهللا كهگداي 

امل آنجا مقرر شد ، ش» ضبط احواالت« كه ماماي مهربانش در ارگ شاهي مدير 
 »كاروان« ة راپورتر نشريپوشش زير  دستور گرفت تااين نهاد خون و خيانت گرديده

 كه خود از زمرة استخباراتي هاي شاه بود ؛ به فعاليت شككيك وليتؤبه مس
اين جاسوس خانه زاد ، يكبار حيني كه از نطاقان شعله ئي در . استخباراتي  بياغازد 

يكي از رفقائي كه هميشه . گوشة پل باغ عمومي كابل عكس برداري مي كرد 
ء را از موضوع  رفقايده مي شد ، متوجه  اين مخبر شده بيدرنگ چشمش دبهعينك 

احساس خطر نموده در همان لحظه ظاهراً فرار كرد ؛ مگر » راپورتر«. آگاه ساخت 
داخل شده از پشت » پشتني تجارتي بانك« براي ادامة كار جاسوسي اش به عمارت 

ده به سر ديوار درياي كلكين منزل چهارم آن كار عكاسي اش را از سخنگويان باال ش
ر زنده ياد شاهپور قريشي وي را گير آورد يك سيلي محكم  اين با. گرفت كابل از سر

زماني كه ... . بررويش زده ، فلم هاي كمره اش را بيرون كشيده پاره پاره كرد 
ادامه » كام«و » اكسا« كودتاي ثور به وقوع پيوست ، معلوم نيست كه به كارش در 

ر شوروي به كشور ، داد و يا نه  ؟ در هر صورت اين جاسوس خانه زاد بعد از تجاو
اش را درچوكات تشكيالت خاد تداوم بخشيد ) جاسوسي ( فعاليت هاي استخبارتي 

 استادان پوهنتون از جمله استاد روستار  ،همين شخص« قرار گفتة  يك استاد . 
درپهلوي آنان »  زنداني «در نقش  و خودش نيز  »تره كي را به چنگ خاد انداخت

  ) . خاطرات زندان 81حه  صف2جلد ] (  .قرار گرفت 
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   : حال به پاراگراف ديگري از الطائالت نامه اش توجه كنيم
و نصير احمد شاگردم در ] [*عبدالرب كه مدير محصالن در دانشگاه كابل بود « 

آنها صورت دعواي متهمان را براي نوشتن دفاعيه آماده . يك اتاق كوته قلفي بودند 
نفر تا نزديكيهاي نماز صبح مي نشستيم و براي و اكثراً ما  هر سه  نگهميداشتند

 نه - هيچ گاه - در زندان پلچرخي  )  109صفحه ( » ... متهمان دفاعيه مي نوشتيم 
ديده ، و نه شنيده شده كه خاد زندان در كوته قفلي دو نفر زنداني اصلي را بدون 

، هميشه خبر كش يكجا زنداني كرده باشند ؛ در ميان زندانيان كوته قفلي شده 
علت آن را در ( شده را در نظر مي گرفتند » زنداني«وجود يك و يا بيشتر خادي 

اطالعات اينقدر بي خبر و خواب برده هم ).  بخش هاي بعدي تشريح خواهم كرد 
نبود كه نداند سه تن زنداني ضد روس صورت دعواي زندانيان را جمع آوري  نموده 

بدون (هركي ... ! ! ورة همديگر بنويسند در يك سلول آنهم از طرف شب و به مش
در زندان براي زندانيان دفاعيه مي نوشت به گونه اي با اطالعات رابطه ) استثناء
زنداني غير وابسته به اطالعات كه يكي دوبار .  نمي توانست غير اين باشد  .داشت

ي مي  ادامة اينكار جلوگيرعيه مي نوشت ؛ خاد به گونه اي ازبراي همزنجيرش دفا
در صورت تكرار ، دفاعيه نويس را از  سلولش به جاي ديگر انتقال مي داد تا . نمود 

(  در آينده از اين كار منصرف گردد تا قرار گيرد بيشتر و شديدترمورد آزار و اذيت 
   ) . شده است  اشارهدر اين رابطه در نوشته هــاي قبلي بيـشتر  به اين موضوع

عــاي خنــده آوري نموده ، خودش ، خود را افشاء حاال اين خــادي چنين اد
  .  كرده است 

  
  

 مدير« : زنده ياد ميرزا محمد كاوياني مي گفت   در بارة مدير عبدالرب ، –[*] 
صاحب را در زماني كه معاون رياست پوهنتون كابل در دورة رياست  داكتر حيدر 

خش ازجريان دموكراتيك بودم ، كمك مي كردم ؛ اما  نمي دانم كه وي به كدام ب
 شامل متني 239 جلد سوم خاطرات زندان صفحه –» نوين افغانستان تعلق دارد 

مي » ...  سخني مختصر در  بارة يك عضو سازمان رهائي -4« : ( كه زير عنوان 
.  را در متن نقل شدة فوق ننوشته ام » مدير صاحب عبدالرب « اين قلم نام  ؛باشد

  ديده 20 - 16دانيي بود كه در ميان  زندانيان داراي حبس بلي عبدالرب  همان زن
    ]شده بود 
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همان كتابش فكاهياتي دارد كه هوشياري ونبوغ تره كي استاد كهگداي در : -  ◙
 تعدادي را به شمول من ، به كوته قلفي« گونه اي استاد را بهتر روشن مي سازد 

... دو صد زنداني جابجا شده بود در آن اتاق حدود منزل دوم بالك سوم انتقال دادند
اشخاص هوشيار در زير اتاق خود چقري كنده بودند يگان منقل برقي را پنهان مي . 

 نفر مي 50كردند و نان خود را در آن مي پختند تعداد قندا هاريان  در اين اتاق  تا 
ي حاجي فدا محمد از من تقاضا كرد تا به قنداريان همان اتاق سواد آموز... رسد  

 تا 10ياد بدهم  منهم قبول كردم و چون اينها فارسي بلد نبودند ، هر روز  از ساعت 
بزودي  نوشت و خوان را ياد گرفتند و ....  به پشتو درس را برايشان شروع كردم 11

از من به حيث استاد خود ... در ماههاي چارم و پنجم آنها را انگليسي درس ميدادم 
 حق كشمش و ميوه پايوازي مي داشتند يگان وقت... دند ام بجا  مي آوربسيار احتر

خانة همة اين جوانمردان ... خشك قندهار را براي استاد خود يك سو ميگذاشتند 
   )146و 145صفحه  (  » ...  آباد باد 

  اين استاد پوهنتون اگر بگذريم نمي -  امالئي و انشائي - از كم سوادي واغالط 
 سطح اتاق و سقف و ديوار زندان كاهگلي .ناديده بگيريم توانيم كه دروغبافي وي را 

 كه ل دوم آنرا بكنند ، تا اندازه ايبتوانند سطح منز» آدم هاي هوشيار«نبود كه 
براي كندن كانكريت ابزارمخصوص چون  . منقل برقي را در چقري آن پنهان كنند

 ذا خوري زنداني، نه ناخن و وسايل غ چكش و پتك وبرمه وقلم فوالدي به كار است
 چندين تن آن به چنين كاري مشغول مي شدند ، با در  تن200هرگاه در ميان . 

نظر داشت وسايل الزمه ، سر وصداي آن ، نه تنها سلول هاي منزل اول آن بالك را 
. را نا آرام مي ساخت نا آرام مي ساخت ؛ بلكه تمام بالك و بالك هاي همجوار 

، ضمناً به خاطر معلومات استاد بايد ... ع  با خبر مي شد از موضو) حتماً (قومنداني 
معموالً ضخامت . بيفزايم كه ضخامت كانكريت از ارتفاع منقل استاد كمتر است 

 سانتي متر نظر به نورمها تعيين ميگردد كه وزن يك متر 18 تا 10كانكريت از 
تا )  دانه ريگ خرد دانه متوسط يا كالن(مكعب آن نظر به نوعيت سمنت و ريگ 

 تا 16 تن ميرسد واگر شرايط امنيتي زندان مدنظر استاد باشد كه ضخامت آن2.6
 وزن آن فوق العاده بلند مي رود كه ديوار هابايد ،سانتي متر تعيين گردد 18

( دوبرابر ضخامت نورمال بعداز محاسبه تعيين شوند وهم چنان طول وعرض وارتفاع
مت تمام شد كار هم چند برابر گردد تا منقل تهداب ها دوبرابر گردد و قي) عمق

  3 الي 2بعد از كندن سطح كانكريت در عمق . استاد را در خود پنهان كرده بتواند 
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سانتي متر سيخ هاي فوالدي نمايان مي گردد كه قطع كردن آن كاري ست دشوار 
  . تر از كندن كانكريت كه تنها از عهدة دروغگوياني مثل كهگداي پوره است

 كه فقط اعضاي  مخفي خاد مي توانستند ه جانبه نگر ميدانستداني آگاه و همزن
ياد  »  سواد آموزي«در داخل سلول ، زنداني و يا زندانياني را به گفتة اين كم سواد ، 

را براي كار اطالعاتي به كدام » معلم شده « خاد بعد از مدتي ، خادي . بدهند 
ير خادي هاي مخفي درون سلول طور معروف سلول ديگر مي فرستاد ؛ بالفاصله سا

  وي را اطالعات به خاطري كه زندانيان  «:  شايع مي كردند كه » گوش به گوش«
. » را درس مي دادند ، طور جزائي از اين سلول به كدام جاي نامعلومي  انتقال داد  

د در مورد مثال هائي وجو.  وجود داشت  »كورس سواد آموزي«هم  » 3بالك « در 
 "كورس سواد آموزي"دارد كه در جايش به آن خواهم پرداخت ، از جمله تشكيل  

سواد « : باشي هر اتاق به وقت معين با آواز بلند صدا مي كرد . در داخل زندان 
آنگاه سواد آموزان را تا كورس »  ... آموزان تيار باشين كه وقت كورس است 

ز مي گشت و در پايان كورس دوباره آنان بعداً دو باره به سلول با. همراهي مي كرد 
  . را از كورس تا اتاق همراهي مي كرد 

قصة دروازه كوبيدن استاد به روي خادي هاي بلند رتبه اي چون نبي شوريده و 
خود را استاد در اين » دالوري« جنرال داكتر كريم بهاء داستاني ست حماسي كه 

موقعيت پست خود را در خاد همتراز  يار ظريفانه تمثيل كرده است ، تاداستان بس
آمرين بلند پاية خاد  نشان دهد كه اگر هم سطح آمران بلند پاية خاد نيست ، از 
آنها كمتر هم نيست كه به راحتي مي تواند دروازه را به روي شان بكوبد وبا آنها به 

  زعم خودش پرخاش كند    
معاون نبي شوريده ... انداني بردند  از بالك دو پهره دار مرا به اتاق قوم...  «  :  - ◙

 و روستار کاکړ« : گفتند .... رئيس اوپراتيفي خاد داكتر كريم بهاسياسي خاد  و 
مصاحبه كرده اند و به زودي رها مي شوند اگر تو هم ميخواهي رها شوي بايد اين 

  اينها ... كه مصاحبه تلويزيوني كني ...بمن  پيشنهاد كردند »  بكني مصاحبه را
 سال يك نوشابه كوكاكوال بسيار 3بمن يك بوتل كوكاكوال تعارف كردند  پس از 

خوش گوار بود آهسته آهسته  گپ آنها بشدت  و خشم رسيد و مرا به اعدام تهديد 
بر خاستم و گپ ما به پرخاش رسيد  ... كردند من حاضر با آن مصاحبه نشدم 

  )  همان كتاب 137و136صفحات (  » مدروازه را زده برآمدم  و روانه اتاق زندان شد
 بوده  كه 1362بردن وي توسط سر باز به قومنداني مصادف با ماه جدي يا دلو [ 

 و استاد هاله در يكي از اتاق هاي کاکړدر آن ماه ها من و داكتر روستار تره كي و 
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مدير «خواستن كهگداي به قومنداني طبق چشم ديد . همان دهليز زنداني بوديم 
«   : »مدير جان محمد«طبق گفتة [  چيزي ديگر بود ، نه مصاحبه »محمدجان 

 را در کاکړ ند تا انعكاسات مصاحبة استادكهگداي را به خاطري به پائين خواست
ميان زندانيان و جمعبندئي كه خود كهگداي از اين مصاحبه  نموده بود را از زبان  

 و ريزه و ؛ حتا سربازان هم  و از اين كارشان به جواسيس خرد. » خودش بشنوند
 ؛ حتا استادان پوهنتون افغانستان هم افتخار عضويت در رياست  «: بفهمانند كه 

دارند ؛ ) كه بعداً تشكيل آن به وزارت ارتقاء كرد ( را »  خدمات اطالعات دولتي«
پس نبابد تحت تأثير تبليغات دشمنان انقالب ثور قرار گرفت و از همكاري با خاد 

  . » ر صاحب نجيب خود داري نموده از خدمت به آرمانهاي وي فرار نمايند داكت
اين بي ناموسان ميهن فروش با تمام هوشياري پيشبيني نمي توانستند كه روزي 
سر دستة جالدان افغانستان ، يعني رهبر شان رياست جمهوري را ترك گفته  فرار 

 در كابل "ملل متحد"به دفتر را بر قرار ترجيح  خواهد داد و براي رفتن به هند 
  !! پناهنده خواهد شد 

هر باري كه كهگداي صاحب را به قومنداني مي برند ، ما « : زندانيان مي گفتند 
مي باشيم ، كه كدام خبر ) اطالعات و يا  قومنداني ( همه منتظر آمدنش از پائين 

شويم كه از رفتنش بعداً كه به اتاق مي آيد ، متوجه مي . تازه از زبان وي بشنويم 
به قومنداني يك ساعت و يا بيشتر سپري شده ؛ مگر زماني كه براي ما خبر ها را 

  .» ...   دقيقه بيشتر تجاوز نمي كند 15 -10تشريح ميكند حد اكثر صحبتش از 
كهگداي درميان هم اتاقي هايش به الف و گزاف پرداخته از زدن دروازه به روي  

برآمدن خود سرانه اش از اتاق قومنداني دركتابش هم جالدان بلند پاية خاد و 
در زندان  معموالً هم سلولي ها در غيابش باالي سخنان مضحك وي . نوشته است 

مي خنديدند و مطالب بيان شده اش را به ساير زندانيان همان دهليز ؛ حتا زماني 
 اكثر .كه در كدام بالك ديگر تبديل مي شدند ، قصه ميكردند و مي خنديدند 

زندانيان آگاه كه به قومنداني  برده شده اند ، مي دانند كه هيچ زنداني ، در هيچ 
شرايطي قادر نيست كه اتاق  قومنداني و يا اتاق اطالعات را بدون اجازة  قومندان يا 

چه رسد به اين كه با خشم دروازة اتاق جالد (آمر اطالعات خود سرانه ترك گويد  
زماني كه زنداني در برابر  قومندان قرار دارد به سرباز تعليم !) . !بزرگ را به هم بزند 

در داخل اتاق و يا ) آماده باش ( ديدة خاد كه گوش به فرمان و در حالت تيارسي 
در عقب دروازة قومندان عمومي ايستاده ؛ با آواز بلند امر مي كند كه زنداني را به 

اني را تا اتاقش همرائي نموده  وي را به آنگاه سرباز  موظف زند. اتاقش انتقال بدهد

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

56 

سرباز نگهبان دهليز تسليم مي كند ، بعداً نگهبان دروازة سلول زنداني را باز مي 
دوتن از خدايان خاد . نمايد تا زنداني داخل شود ؛ آنگاه دروازة اتاقش را مي بندد 

رتبة جنرالي و » شأن و شوكت«كساني نبودند كه  ) رئيس و معاون سياسي آن(
شمس الدين «رياست و معاونيت سياسي آنها  اجازه بدهد كه در اتاق قومندان 

آدم هاي بلند پاية خاد هر زماني كه به زندان پلچرخي مي آمدند ، . بروند » كور
كه در گذشته ترافيك روي سرك بود ، [ عطا محمد وفا » خوجه«قومندان عمومي 

مندان عمومي زندان پلچرخي مقرر بعدًا مستنطق خاد شد و از آنجا به سمت قو
  خودبا كرنش و ستايش به پيشواز شان مي شتافت و آنها را به اتاق] گرديد 

حال كهگداي يكتن از اعضاي دون پاية خاد با خشم دروازة  . رهنمائي مي كرد 
حضور  آنهم در- بدون امر قومندان عموميقومندان عمومي را به هم زده اتاق را 

از كسي كه از دورة تازه جواني !! .  ترك مي گويد -لند مقام خاد دوتن از جالدان ب
با استفاده از » اندرابي« از بام تا شام در بام خانه ها و كوچه ها و پس كوچه هاي 

 عادت كرده بود كه با جوانان هم سن و عيت فاميلي اش در دربار ظاهر شاهموق
توقع بيش از اين نمي ) ها را بفهمد و راز خانوادة آن( سالش به الف و پتاق بپردازد ، 

  .توان داشت 
... با فرمان رهايي زندانيان ، هيأت مصالحه ملي بداخل  زندان آمده بود .... «  : - ◙

تا اگر شود خوشبيني كسي را جلب نمايند در هيأتي كه اتفاقاً ده زنداني قابل آزاد 
كه ( رت لستار سيشدن را مالقات كرد و من درآن جمع بودم محترم قاري عبدا

. بود ] هيأت[شامل )  كاروان ما بود كاكاي همكارش داكتر سليمان پرويز در روزنامه
مرا ] 2[ما را از بالك دوم به بالك اول براي مالقات بردند و همينكه قاري سيرت 

مرا در بغل گرفت و از غم اشك ريخت و گريست و مژده ديد ، آغوشش را باز كرد  ، 
همين محترم قاري سيرت به خانه ما احوال داده بود كه در  . دادرهايي را بمن  

اين چه پيوندي ) .  كتاب كهگداي 153صفحه ( » ... همين يكي دو روز رها ميشوم 
  حتا خانة كهگداي را هم بلد ؛» روز نامة كاروان«است كه كاكاي همكارش در 

  ؟ ... بود
از دامن اطالعات روسها  ل اطالعاتي كه در اص با ابعاد مختلفيچنين شخصيت
آمران اصلي به سمت عضو هيأت خالصي زندانيان سياسي از طرف برخاسته بود ، 
 اين  . به زندان پلچرخي فرستاده شد انتخاب شده» مشاورين روسي« زندان ، يعني

حتا به خاطر ؛  آنقدر با عاطفه بود كه  آيااجنت وفادار به سوسيال امپرياليزم شوروي
 در برابر  جلو اشكش راومگين و متأثر شود غ به شدتادرزاده اش يك همكار بر
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 ولو هر قدر هم نازك دل و -اعجوبة چند بعدي  . تواندن گرفته ساير مزدوران روس
 بازهم به خاطري كه همكار برادرزاده اش دريك -پر از ترحم و شفيق بوده باشد 

ود ؛ ابداً در برابر ساير زندان سياسي كه استعمار قهار و جنايتكار بر آن مسلط ب
اعضاي هيأت و مسؤوالن زندان اين طور به گريه نمي افتد  و ارتباطش را بدينگونه 

  .در برابر آنان بر مال نمي ساخت 
في  آشنائي و يا واضحتر گفته شود ارتباط كهگداي با اين نمايندة مخ،در هر حال

ه اثر همكار بودن برادر زادة  بر قرار شده بود ، نه بروسها در زمان سلطنت ظاهر شاه
  .] .بود ..... بلكه رابطة ... » كاروان«سيرت در ادارة نشراتي 

ما بنام شريف كه از مردمان چاردهي كابل بود خدا خوبي يك پهره دار«  : -  ◙
... دعاگوئي را از مال هاي خانواده اش به ارث برده [ هاي هر دو دنيا را نصيبش كند 

اد هاله را بيدار ميكرد و يگان كاسه مربا هم خپ خپ براي ، سحري من و است! ] 
  » من  و استاد هاله كه ديگران خواب ميبودند مي آورد  

  .) همان كتاب  149صفحه (  
يك روز شخصي را بنام حميد در اتاق كه من بودم انداختند در همان «  : -  ◙

بخت بود  سر رسيد هنگام الال شمس الدين پهره دار بالك ما كه شخص بسيار نيك
و برايم گفت كه حميد جاسوس است و براي خبر كشي از من در اتاق ما آورده شده 

  ؛ »  . است 
ويك پهره دار  با ديانت  بنام  كريم اشكريزان  به اين نگارنده قصه كرد ... «  : - ◙

كه تعدادي از اعدامي ها را  روسها تسليم شده به شوروي  جهت كار هاي شاقه  
د و جمعي را زير كارد جراحان روسي انداخته اعضاي بدنشانرا براي پيوند با بردن

زخميان عساكر روسي جدا كردند و آنايي را كه  قابل استفاده نبود تير باران كرده 
  » زير انبار گل و خاك در دشت قواي چار زرهدار مدفون كردند  

  ]149 و 105صفحات [  
و » گيرا « ك زندان سياسي تا آن حدي  كهگداي در ي»جاذبة«و » اثرمندي «

 عوامل تعليم ديدة خاد ، كه در زندان سياسي توظيف شده ابود كه ؛ حت» جذاب«
 كه  براي بقايش حاضر ودند وتمام زندانيان را دشمن آن نظامي تلقي مي نمبودند

تن به هر پستي و  مذلت بدهند و همنوعان و هموطنان شان را براي اعدام شدند 
نمايند ؛ حاضر شده اند هم برايش مربا بياورند و هم جاسوسان دولت ، يعني آماده 

برادران همسلك خود را نزدش معرفي نمايند و هم راز كشتار و استفاده از اجساد 
بعد اصلي  به غير از اين . زندانيان را توسط باداران روسي شان برايش باز گو نمايند 
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مربا به دستور . ن درمحاصرة غذائي قرار داشتند بوده نمي تواند ؛ زماني كه زندانيا
كي ميتواند اين را نفي كند كه در بوتل . قومنداني براي كهگداي فرستاده مي شد 

حاوي دستور تازة اطالعات زندان ( مربا كاغذ پيچانده شده در پالستيك ) يا كاسه(
ن زنداني به  از خواست زندان در شرايطي كه اطالعات . وجود نداشت ) به كهگداي 

ادارة اطالعات ، بنابر ملحوظاتي مخفي كاري استفاده نمي نمايد ، به اين شيوه و يا 
  .  طريقة ديگر عمل مي كند 

جان محمد پدر كالن شكر اهللا كهگداي با اجنت روس در نقش مهاجر ، يعني  – ◙
داد ؛ حال تعويذ و طومار ، يعني با استفاده از باور هاي ديني ، مردم ما را فريب مي 

ببينيم  نواسة ديگر جان محمد ،يعني شكر اهللا كهكداي ، پسر ماماي سرمنشي اش 
  ، ستون چهارم ، دومةصفح، يعني احسان اهللا كهگداي كارمند وزارت خارجه را در 

  :   چاپ كليفرنيا چگونه توصيف مي كند »كاروان «2003 مارچ مؤرخه 95شماره 
در خدمت مسجد ) مرحوم احسان اهللا كهگداي( چونكه با كمال متانت و صداقت« 

را جاروب مينمود ) »مسجد شريف قبا در شهر  االميدا« (  مسجد  بود حتي شخصا
در ادامه اين راه مقام روحاني . ميداد و در نظافت و نگهداري مسجد سعي بليغ بخرچ

را در خواب ديد كه به عنوان ) ص(رسيد كه  شبي حضرت رسول اكرم  وي بجايي
ايت از خدماتش با دست مبارك خويش  وي را در جاروب كردن مسجد همراهي  رض

چون از خواب بيدار گرديد با تعجب مشاهده نمود كه تا همان قسمتي  . مي كردند
از خصوصيات بارز ... وي را همراهي كرده بود جاروب شده  بود ) ص(كه آن مبارك 

و ا در خوابها مالئك ه اكثرآن مرحومي ديدن خوابها و روياهاي نيك بود چنانچ
را مشـورت ميداند  پيامبـران و بـزرگان دين را مي ديد كه با او صحبت نموده و او

با دم و دعـا گويي اكثر درد ها و زخم ها را التيام  مي بخشيد و در اين ... موصوف... 
    .»امر مشهور عام و خاص بود 

[   چه تعداد جواسيس خود را دريغا از دست اين دين اسالم كه كشور هاي خارجي
،چون مجددي ها ، سيد احمد » جاي رسيده«و به » روحاني«و » سيد«به نام هاي 
يكي از عوامل عمدة از .  فرستادند  به كشور مادر نقش هاي مختلف] ... گيالني ها و

هم پاشي وحدت نسبي خلق هاي افغانستان و جنگها و آتش سوزي ها و غارت 
اين چهره ها را . همين جواسيس بوده اند )  از ده ها سال بدين سو ... (دارائي ها  و

  . بايد  شناسائي و افشاء كرد 
جوان خوش قد و خوش )  برادر زاده اكرم عثمان ( انجنير بري عثمان ....«  ◙

خوش صحبت و بسيار .. انجنير محمد نعيم .... معاشرت و بسيار با نزاكت و مهربان 



                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

59 

جوان با ديانت و  . وز جوان بسيار  مهربان و آراموسف افرمهربان انجنير محمد ي
خوبي بنام انجنير عتيق روزانه براي امور نقشه كشي و ساختماني از اتاق  بيرون مي 

حاجي غالم سرور باياني كه در .رفت و شبها بر ميگشت قيدش پوره شد و رها شد 
. [ ا نصيب شان  نمايد خداوند خوبي هاي هر دو دنيا ر... زندان ساعت سازي ميكرد 

  » ]148و 147 و 120ص 
 ، - CIA متهم به همكاري با -انجنير بري عثمان( هگداي سه تن شكراهللا ك

انجنير محمد نعيم ، انجنير محمد يوسف افروز را كه از تسليمي هاي فعال و 
همكاران اطالعات زندان بودند و اخبار خاد در بارة جهاد و اوضاع جهان را مثل 

كه  نقشه هاي [ اين تسليمي ها را .  خليل دربين زندانيان پخش مي كردند دگرمن
كارگاه «ساختماني جديدي براي زندان مي كشيدند و اتاق هاي مالقاتي كارگران 

را براي خلوت كردن با  خانم هايشان ، همين ها كشيده ، اعمار آن را زير » زندان
 شريف و پاك جلوه داده ، از خدايش تطهير و تبرئه نموده انسانهاي]  نظر داشتند 

براي آن سه تن كه با روسها همكار شده بودند و به مردم و وطن شان خيانت مي 
  . !كردند ، خوبي هاي هر دو دنيا را طلب مي نمايد 

 هم اتاقي ديگر مان ، محمد اكبر نام داشت كه مدرس اكبر پادشاه....  «  - ◙
 قرص 15 قلب بشدت رنج مي برد و روزانه تا موسسه دندان دركابل بود و از ناحيه

چون اكبر بسيار بيمار بود ،  آوازه بود كه . دواي عالج قلب و اعضاي را مي خورد  
سرطبيب شفاخانه زندان پلچرخي از نتايج و گراف و عكس هاي قلب اكبر جان 
استفاده كرده با اخذ پول هنگفت كدام شخص ديگري را از زندان توانسته آزاد 

ازد و براي اينكه رد پاي اكبر گم شود اين بيچارة بيمار را در بالك اول جزائي بس
ساخته است ، نويسنده اكبر جان را  اكبر پادشاه ميگفتم اتفاقاً پس از چند سال او 

معروف به شفيق خالدار كارگر [ شفيق بهروز ...  در دهلي ديدم  ؛ 1989را در سال
جوان برومند با قد و اندام رسا و . ] ت .  ك -وده ام كارگاه كه  قبالً وي را افشاء نم

دوست و رفيق  بدروز  بود يعني كه از گزند  حكومت مزدور ببرك كارمل نه بهروز 
 وي ما را مي خنداند و دل پرچمي صوفي كريم پنجشيري... روز داشت نه بد روز

يگر مان محمد امين جان پنجشيري هم اتاقي د.... خلقي و جاسوس ها مي كفاند 
عبدالبصير بدروز پنجشيري ... بود جوان بسيار باوقار و آراسته با صفات خوب انساني 

پهره دار دروازه نام حاجي احمد  ] .... 124 و 123صفحات ... [ مهربان و محترم بود 
 هم اتاقي ما حاجي زخواند مردانه برخاست  عبدالبصير بد رو] براي اعدام [ را 
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  " اين ملت شكست نمي خورد ": اشك ريخت و ميگفت  . احمد را در بغل گرفت
  »       ] 128صفحه ...   [ 

كهگداي . مفصل تشريح كرده ام  » خاطرا زندان«  در جلد اولاكبر من در مورد 
سرطبيب شفاخانه زندان پلچرخي از نتايج و گراف « : گپ اطالعات زندان مبني بر 

با اخذ پول هنگفت كدام شخص ديگري و عكس هاي قلب اكبر جان استفاده كرده 
را از زندان توانسته آزاد بسازد و براي اينكه رد پاي اكبر گم شود اين بيچارة بيمار را 

. را پشتوانة تبليغ اطالعات براي وي ساخته بود » در بالك اول جزائي ساخته است 
 بــراي اطالعات زندان با پوشش همين گپ اكـبر را معصــوم جلــوه داده ، وي را

بعد از آن در شفاخانة زندان با استفاده . فرستاده بود » 1 بالك «كار اطـالعاتـي به
توظيف شده ) كه روپوش خوبي شده بود براي كار اطالعاتي وي ( از مشكل قلبي 

  .بود 
، »  شفيق خالدار« يا شفيق بهروز،( در مورد سه تن عضو خاد و ننگ قوم پنجشير 

بيشتر » خاطرات زندان«قبالً درجلد هاي اول و دوم و سوم  ) امين جان ، بد روز
  . نوشته ام 

  . واقـع اكـثر زندانيان به حيث عامل خاد مي شناختند  را درصوفي كريم پنجشيري
براي آناني كه كهگداي را آنطوري كه هست مي شناسند ؛ توصيف چنين خادي ها 

  .را از زبان قلم وي  قابل تعجب نمي دانند 
 در بارة روستار تره كي از 146 و 145 – 112 – 111 در صفحات  كهگداي 

 داو و دشنام و اتهام به جاسـوس بودن و لجن پراگني هاي خاينانه دريغ اشكال
  . ننموده است 

قبالً در جالل آباد «  كه بنا به نوشته اشاحمد شاه توخيكهگداي از كسي به اسم 
  : چنين مي نويسد »  بود و بعداً فلمبر دار خوب شد څارنوال

( قصه مي كرد كه با مجيد ... او يك جوان بسيار با شهامت و خوب بود  «  -  ◙
دستبرد ها و تاراج هاي بسيار رفيق و دوستش بود و از ) مجيد كلكاني رهبر ساما 

 كلكاني در زمان قصه ميكرد  كه با مجيد. د ميكرد  نيز قصه هاي زيامجيد كلكاني
منطقه كارته مامورين يك تانك روسي را آتش زدند و فرار تجاوز روس ، روزي در 

احمد شاه جان ميگفت به حساب حزب اسالمي حكمتيار گرفتار و زنداني . كردند 
  )142 و 141صفحات (» . شده است 

بايد از عوامل خاد بوده باشد كه ادعاي ) فرضي ويا اصلي ( اين احمد شاه توخي 
گويا »  واقعيتي « وده است ، با ادعاي چنين دروغين رفاقت با رفيق مجيد را نم
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خواسته رفيق مجيد را يك دزد و جنايت كار نشان بدهد و خودش را  ضد دولتي 
اين كودن رفيق . كه با وي يكجا در كارته پروان يك تانك روس را آتش زده اند 

فلم هندي خيال كرده است كه با هر كي پيش آيد رفاقت » بد معاش « مجيد را 
ه وبا به خطر انداختن خود وسازماني كه رهبري اش را داشته و مصروفيتش داشت

دركوچه ها وپس كوچه ها شكار تانك روسي ؛ حتا با اخواني ها بوده است ،اگر اين 
عامل خاد نبوده باشد ، به طور حتم اين ) فرضي يا اصلي (احمد شاه توخي 

. و لومپن نشان داده است  رفيق مجيد را دزد  از زبان ويجاسوس خانه زاد دربار
سياست خاد در مورد اين اسطورة مقاومت تبليغ آدمكش بودن وي بوده است ؛ 
چنانچه يكتن از جالدان خاد در خاطرة دروغينش رفيق مجيد را به گونه اي 
آدمكش نشان مي دهد ، نه عنصري كه براي آزادي كشور سالح به دست گرفته بود 

 دهليز منزل دوم غربي خبر شده بود كه من از جانب ديگر كهگداي درهمين. 
و خاد )  داوود -ظاهر(ماهيت اصلي وي را كه جاسوسي براي خانوادة نادر غدار  

بوده ، براي برخي از زندانيان افشاء كرده ام ، از همين سبب به خاطر بي اثر ساختن 
  : افشاءگري من در كتابكش در مورد اين قلم چنين  نوشته  

يكي از اينها آقاي .  اول تعدادي از شعله يي ها  نيز زنداني بودنددر بالك « - ◙
مگر . توخي نام داشت كه مرد ميانه سال و مورد احترام ساير شعله يي ها بود 

داكتر . خداوند بهتر ميداند . ميگفتند كه اين آقاي توخي  به خاد جاسوسي ميكند  
ستار تره كي  ميخواهد شعله فاروق ركين زنداني ديگر مي گفت كه محمد عثمان رو

يي شود ولي شعله يي ها او را فاقد شعور سياسي الزم ميدانند  و بر ساده لوحي او 
   )133صفحه ( » ... سخت ميخنديد 

توخي كه وي را جاسوس حرفه ئي در اينجا عالوه بر رفيق مجيد از زبان احمد شاه 
 اتهام جاسوس بودن بسته  و به من هم از زبان كسان نامعلوميدزد و رهزن خوانده

 به » مورد احترام ساير شعله ئي ها بود «است ، و تلويحاً با نوشتن اين جمله كه 
 كه» بزرگ شان «  از آنان عدم آگاهي و بي خبريبه خاطرهم تمام شعله ئي ها 

 ساخته نا آگاه و بي خبر وانمود  آنان را روا داشته ، توهين ، وي را نشناخته اندگويا
كه چطور شده مي تواند ، بدين معني  . هرا هم زير سؤال بردان  بعد ديگر آن و در،

 .  ! ؟... وي را نشناخته هم يكي دو تاي آن  حتا ، چند صد نفركه از آن جمع
ر پوشش شعله ئي را عناصر شريف ـاد زيـبرعكس كهگداي جواسيس و اعضاي خ

از ( م شدگان شعله ئي  از اعدا جاسوس خانه زاد.وانمود ساخته ستايش مي كند 
بهمن ها و مجيد ها و نادر علي ها و صد ها تن ديگر كه در آن زندان در زير 
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شكنجه هاي وحشيانة هم قالده هاي خادي اش مقاومت كردند و حماسه آفريدند ، 
 تا سر انجام اعدام گرديدند و به همين سبب هرازگاه زندانيان از اخالق پسنديده ،

 نيكوئي ياد آوري مي كردند ؛ حتا يك كلمه هم واره بهشهامت و تبحر شان هم
 اين را هم [ننوشته ، منهاي حيدرلهيب كه در زمان خلقي ها در زندان كشته شد 

به خاطري تذكر داده تا پشتوانه اي شده بتواند براي افتراء و اتهام بستنش در مورد 
ي ها را در زندان رفيق اسطوره ساز مجيد و اين قلم و از جانب ديگر جنايات خلق

   ] .  3   [ ]بازگو نمايد
داكتر روستار  جاسوس خانه زاد براي تفرقه ميان طيف چپ انقالبي از يك جانب و

تره كي از جانب ديگر از زبان يك داكتر شعله ئي كه پيش قراول اعتصاب غذائي ماه 
» ياسيفاقد شعور س« و » ساده لوح«  زندان پلچرخي بود ؛ اتهام 1361جوزاي سال 

 نام  آن داكتر را ااين كودن دروغگو و كم حافظه ؛ حت.  مي بندد نامبرده به بودن
كسي اسم  چنين  بامي نويسد ؛ در حالي كه» فاروق ركين« نمي داند و به غلط 

  ... .زنداني نبوده 
  

    کاکړاستاد 
 ، کاکړ و مصاحبة پروفيسر» 2بالك « ورود تيم تلويزيون مسكو به صداي ناهنجار

، چون بمب منفجر شد ؛ قسمي كه آواز مهيب انفجار آن به ساير درسراسر زندان 
  .بالك هاي زندان پلچرخي هم پيچيد 

وي كه در .  انتقال دادند » 2 بالك « را به كدام بهانه اي بهکاکړمعلوم نشد آقاي 
جريان تحقيق خاري هم به پايش نخليده بود و درزندان مستانه ، بي خيال و 

 فلمبرداري ةخوش خُلقي هميشگي در برابر كمر؛ با افتخار و زندگي مي كردسرحال 
روسها و چاكران . ، قرار گرفت )  شوروي  سوسيال امپرياليزم(دشمن كشورش 

 در کاکړ صاحب) پروفيسر ( پوهاند  خادي آنان اطمينان داشتند كهةوجدان فروخت
 را به  پلچرخيآمدن به زندان درافشاني مي كند ، ورنه زحمت ة تلويزيونبرابر كمر

 «كه هم اكنون پسر شان (  صاحب کاکړ ما  مشهور كشورپوهاند . خود نمي دادند
 قرار  دست نشانده  آگاه در خدمت مستقيم كرزية يك نويسندة بنا به گفت»كاوس 

نجه با بي شرمي تمام در برابر دشمن تجاوز كرده به وطنش وجالدان و شك) دارد 
خادي سرتعظيم فرود آورده ، از الطاف روسها و دولت پوشالي  بي آبروي گران

 از  ،تهـدار پرداخـاي شاخـ هاي تهوع آور و دروغهسرائينسبت به زندانيان به ياوه 
 ؛ »انه ــكتابخ« ؛ »  آرت و هنرالونـس « ؛ »انه ــ خياط خ« ؛ »اه صنعتيـ كارگ«
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؛ از  ]و جاسوسي زندان بودند اطالعاتي   تماماً مراكزا هاين[ » شفاخانه زندان «
 ي » نيكو « و » انساني « در مالقاتي پايوازان با زندانيان ؛ از برخورد »تسهيالت«

« مراجعه شود به  كتاب  [  و پايوازان آنان،با زندانيان   روسي و خادي هامحافظان
افغانستان «پورتال ( ازرحيمه توخي » خاطرات هشت سال پايوازي  زندان پلچرخي

  » عفو و بخشش « از تخفيف در مدت حبس زندانيان ؛ از ]»  آزاد افغانستان -اد آز
؛ از لطف  ...روز هاي مذهبي و»  بزرگداشت« زندانيان به خاطرةقيد هاي باقيماند

زيست «از تيم واليبال و  ؛  مرموز قتلگاه در آن سرطبيب شفاخانه و تداوي درست
  . سخن ها گفت  به خصوص آسايش خودش ، زندانيان»راحت

 ة؛ اما ازمنع مالقات پايوازان با زندانيانشان ؛ از شكنجه هاي و حشيان کاکړآقاي 
جسمي و رواني ؛ از اشكال فشارهاي كشنده و طاقت فرسا و استخوان شكن ، از 
انواع دسپلين غير قابل تحمل و ضد كرامت بشري ، از تحقير و توهين ، اهانت و 

نيان و پايوازان آنان ، از تجاوز به عفت دختران و ناموس   به زنداگوئيفحش و ناسزا 
، )   ها "قربان سعيد" هوتك ها و  مسؤوالن زندان ، مانندتوسط (  سال  خردپسران

 هفته ، به  سه بار در- دو  شبهاتيرگي از انتقال پيهم ده ها و صد ها زنداني در
 آنها ... و دن خونخصوص در شبهاي پنجشنبه به پايگاههاي ارتش شوروي و كشي

قبل از اعدام ، از گرفتن پول ، پوشاك و خوراك زندانيان اعدام شده از پايوازان شان 
 كه منجر به ، بيشتر از آن ؛ از سركوب خونين اعتصاب هاا حت؛درطي يك سال 

كشته شدن دهها زنداني هنگام مقاومت آنان ، تحقيق و شكنجه هاي وحشيانة 
صد ها مورد تخطي و نقص آشكار حقوق بشر در زندان  و شد ،» محركين اعتصاب«

گروه فلمبردار روسي . ؛ كلمه اي هم بر زبان جاري نساخت و حرفي به ميان نياورد 
تلويزيوني آقاي ة و چاكران كمره به دست خادي آنان ، گفتار بي اعتبار و خاينان

عفو بين «ختيار  در افلم مصاحبة وي رامعلوم نشد كه .   را ثبت و درج نمودندکاکړ
  .  قرار دادنداين خاين تسليم طلب و هواخواه »بشر دوست« و يا كدام نهاد »الملل

. رسيده بود ) پوهاند( كه در پوهنتون كابل به باال ترين رتبة علمي کاکړپروفيسور 
زماني كه شماري از . در زندان مرتكب خيانت مدهش به منافع كشورش گرديد 

 هم در ميانشان کاکړاستاد . وسط خاد دستگير گرديد استادان پوهنتون كابل ت
 1بالك «زماني كه ما را از سمت شرقي به دهليز طبقة دوم سمت غربي . ديده شد 

در سمت غربي كه . انتقال دادند ، از وجود استادان در آن دهليز آگاه شديم » 
ال ،  در ميدان خط اندازي شده واليب کاکړبوديم در وقت تفريح مي ديديم كه
. توپ را سرويس مي كرد . وي سر تيم بود . نخستين كسي بود كه حاضر مي شد 
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زماني كه به سمت غربي انتقال داده شديم ، بعد از مدتي . حريفش خليل زمر بود 
 پشتون پرست با هيچ كسي محشور نيست ، منهاي کاکړمتوجه شدم كه استاد 

گران طفره مي رفت ، به از صحبت وجر و بحث با دي. خادي هاي نيمه علني 
زماني كه با من رو به رو مي شد ، بعد از سالم و . خصوص از طيف چپ انقالبي 

عليك مي كوشيد خودش را مصروف كاري نشان بدهد ، تا سر صحبت دركدام مورد 
  .باز نشود 

، بر بستر ملتهب ... گردونة لبريز از سرب مذاب گذشت روز ها ، شبها ، هفته ها  و 
سنگيني مرگبار و سوزش اندوه آفرين آن را با . شاد مان كشيده مي شد خاطر نا

  .تا نوبت يك ساعت تفريح  مي رسيد . تمام جان خود احساس مي كرديم 
 سرانجام تفريح ، چون روز هاي ديگر به سرعت گذشت و ما همه بارِ ديگر از برابر 

ده شديم ، و بعد از باال عبور دا)  » اتاق كنفرانسها « (اتاق بند و بست براي مرگ 
  . شدن به طبقة دوم ، هر زنداني به سمت اتاق خود روان شد 

زماني كه در درون سلولها همه جا به جا شده ، خود شان را مصروف كاري 
با اندك دقت . ساختند ؛ وضع داكتر صاحب روستار تره كي را به گونة ديگر يافتم 

استاد چرا ناراحت معلوم «  : پرسيدمازوي . متوجه ارتعاش انگشتان الغرش شدم 
،  وي كه از جاذبه ، محبوبيت و اتوريتة شعله ئي ها در ميان زندانيان » مي شويد ؟ 

آگاه بود ، به همين سبب با رفقاي ما هم صحبت و دوست شده و اين قلم را هم 
منحيث يك دوست نزديك به خود احترام مي نمود، كه البته احترام متقابل ميان ما 
بر قرار بود ؛ چنانچه روي همين دوستي حساب كرده از دست بي ادبي و رذالت 

كامالً . همايون خادي  به من شكايت كرد كه جريان آن را  قبالً به تصوير كشيدم 
به خاطر دارم كه استاد روستار تره كي دستش را اندكي دراز نموده با انگشتان 

 كش كرد كه من متوجه حرف هايش الغرش از گوشه اي آستين پيرهنم گرفته آنرا
زماني كه سرم را براي  شنيدن گپش نزديك كردم ، با هيجان  و خشمي كه . شوم 

  :  تا آن وقت در وي مشاهده نكرده بودم چنين گفت 
اول قول بده و تعهد كن . آقاي توخي يك موضوع بسيار مهـم را برايت مي گويم « 

ن خواستي يك دنيا تعجب بر ذهنم نشست از چني. » كه در زندان به كسي  نگوئي 
. و گردابي از كنجكاوي من را در مدار خود كشيد و ناگزيرم نمود تا فوراًٌ تعهد نمايم 

وقتي كه موج خاطر پريشانش فرونشست ، آنگاه  داكتر روستار لب به سخن كشوده 
 بدون مشورة من با تيم روسها در زندان کاکړتوخي صاحب ، « : چنين گفت 

استاد « : از شدت  تعجب حرف استاد را بريده از وي پرسيدم . » ... حبه كرده مصا
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. » اگر با شما مشوره مي كرد ، شما برايش اجازة چنين مصاحبه اي را مي داديد ؟ 
نه اين خيانت است « : استاد با تعجبي آميخته با نفرت و خشم شديد چنين گفت 

  .» كه ما با روسها  مصاحبه نمائيم 
بعد ها طرفدار [ ر اسالم  آنكه داكتر روستار تره كي يك انتي كمونيست طرفدا با 

 بوده و مدتي هم در اين راستا قلم مي زد ؛ مگر به خاطر موضع گيري ]طالب 
نه اين « (  با روسها در زندان  کاکړهايش به خصوص در رابطه با مصاحبة خاينانة 

، يعني ضديت با روسها و ) » م خيانت ملي است كه ما با روسها مصاحبه نمائي
ما هر دو همزنجير . نوكرانش به گونة آشتي ناپذير ، وي را قابل احترام مي دانم 
  .سابق  تا مدتي قبل از حال و احوال  يك ديگر باخبر مي شديم 

روسها صرفاً از يك استاد سرشناش پوهنتون افغانستان درسطح جهان ، يعني 
يق و مدت زندانش كدام ضديتي با روسها و غالمان  كه در دورة تحقکاکړپروفيسر 

قالده  به گردن خلقي ، پرچمي و خادي آنان نشان نداده بود ، درخواست مصاحبه 
درهمان روز تيم روسها همراه با خادي ها و خادي هاي زير پوشش . نمودند 

بالك به اتاق بزرگ و خالي در منزل اول .... فلمبردار وتنظيم كنندة اليت و صدا و 
استاد زماني كه در برابر .  را به آن بالك انتقال دادند کاکړدوم آمدند ، آنگاه استاد 

كمرة تلويزيون قرار گرفت ، لب به ثنا و صفت و كرنش درپيشگاه تيم روسها كشوده 
  : اينطور آغاز به سخن كرد 

ر شفاخانه د. زندانيان همه در داخل زندان از شرايط صحي خوب بر خوردارند « 
زنداني مريض اگر به اينجا تداوي نشود ، وي را به شفاخانه هاي بيرون . اينجا است 

زندانيان مورد ضرب و شتم قرار نگرفته و اذيت نشده اند و . از زندان انتقال ميدهند 
. مسؤوالن زندان در برابر استادان پوهنتون دركمال ادب و احترام  رفتار مي نمايند 

ان و روشنفكران و داكتران طب و انجنيران رفتار انساني دارند همينطور با ساير معلم
شما هر چه در بيرون زندان مي . نه كسي را توهين مي نمايند و نه بي حرمتي . 

اينجا كتابخانه هست ؛ كورس سواد . شنويد ، اينها همه پروپاگند و تبليغات است 
. كتاب سرگرم مي سازند زندانيان خود را با . شعبة آرت و هنر است . آموزي هست 

براي زندانيان بي بضاعت و . براي اينكه باسواد شوند به آن كورس ها مي روند 
در داخل زندان ساخته شده كه آنان با كار درآنجا مي » كارگاه صنعتي«بيچاره 

معيار قيد زندانيان را بسيار كم . توانند مقدار پول هم براي فاميل هايشان بفرستند 
شمار . عفو و بخشش زنداني در طول سال چند بار صورت مي گيرد . گرفته اند 

مالقاتي و پايوازي زندانيان . زيادي از زندانيان همه ساله از زندان رها مي شوند 
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.....  جريان يافته در اعتصاب غذائي ماه جوزاي گذشته هيچ كسي تلف نشده است  و
باشي لعل «ه  ؛ من جمله  نقل به مفهوم از زبان شماري از زندانيان آگا. [ » 

كه زماني خود مدير خاد در يكي از واليات افغانستان بود ، و در اتاق ما »  محمد
 در مصاحبه با  روسها روشني انداخته يكايك گپ و کاکړروي صحبت هاي استاد  

  ].گفت اين تسليم شده  و خاين به منافع مردم را بازگو نمود 
همه به نسبت كمبود مواد غذائي . خش نبود وضع صحي زندانيان چندان رضايت ب

آخر ميهن . دچار نوعي رخوت و ضعف شده از كمبود انرژي شكايت داشتند 
فروشان پرچمي خادي از ماه جوزا كه زندانيان دست به اعتصاب غذائي زدند ، بنا به 
حكم باداران روسي شان مانع آوردن مواد غذائي به زندان شدند و از جانب ديگر 

آنهم اشياي كار آمد ، مثل چاي ( ن هاي داخل زندان هم جز چند قلم معدود كانتي
قراونه . از آوردن مواد خوراكه جداً جلوگيري مي كردند ...) و كريم دندان  و برس و

را كه قبالً بي كيفيت بود ، بي كيفيت تر ساختند ، كه زندانيان به امراض ساري  
به سبب اعتصاب خونين ،  .  را به تسليم وادارند ومزمن گرفتار شوند ، تا بتوانند آنها

نهاد هاي كشورهاي غربي در مورد استادان  پوهنتون سر و صدا راه انداخته بودند 
گفته مي شد كه . كه در زندان پلچرخي مورد لت و كوب و شكنجه قرار مي گيرند 

جاوزين سرانجام تشويش و اضطراب مت. اين امر روسها را دچار تشويش ساخته بود 
از زندان ) کاکړپروفيسر ( روس با مصاحبه و ابراز خرسندي يك زنداني سرشناس 

  .داري  روسها در افغانستان ؛ مرتفع  گرديد 
 به طور حتمي با باداران شان مصاحبه کاکړ خاد متيقن بود كه طبق وعدة قبلي ، 

را پر از از همين سبب يكي دو روز پيش مخفيانه كانتين هاي زندان . مي نمايد 
از سر   نويد باز شدن كانتين و کاکړمواد غذائي نموده بود ، تا بعد از مصاحبة 

 -   در كانتين هاي زندان »  کاکړ از بركت سر استاد « گرفتن فروش مواد غذائي را
  . در همان روز بدهد - بعد از پايان مصاحبة وي 

آن ، باشي لعل محمد  مصاحبه كرد ، و يا فرداي کاکړبعد از ظهر همان روزي كه  
پول « : به مجردي كه دروازة  سلول ما را باز نمود و به درون اتاق داخل شد ، گفت 

استاد فرهت با آواز بلند آگنده از . » ... هايتانه بتين كه در كانتين خوراكه باب آمده 
: وي اظهار داشت »   راست ميگوئي ؟ ،چي ميگي لعل محمد خان « : تعجب گفت 

 را خير ببيني كه اين احوال« يك زنداني صدا كرد : » راست مي گويم آن ، «  
مره چه خير ببيني « : جوابش با نوعي تمسخر گفت باشي لعل محمد در. » !آوردي 
 کاکړاز بركت مصاحبة .  صاحب را دعا كو كه با روسها مصاحبه كرد کاکړ! ميتي 
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اد غذائي براي بندي هاي صاحب به فاميل ها هم اجازه داده شده كه مثل سابق مو
بعد از باز شدن كانتين و فروش مواد غذائي درآن ، و اجازة  . » خود آورده مي توانند 

 چون صداي رعد در کاکړآوردن مواد خوراكه براي زندانيان خبر خيانت استاد  
  .سراسر زندان پلچرخي و بيرون از آن  پيچيد 

   : ان پلچرخيموقف سه تن از استادان پوهنتون كابل در زند
، تعريف » شاعر« ، دور ازمردم ، گويا » روانپريشي «مكار:  »استاد هاله« يكتن آن

  ... !  گر اندام جنسي مرد زن 
 داوود ، پرچمي - يك جاسوس خانه زاد دربار ظاهر: » شكر اهللا كهگداي« ، فرد دوم

رتگر امريكا در خادي شده ، بعداً جارچي سياست اشغالگرانة امپرياليزم جنايتكار و غا
ه ؛ مداح احمد شاه مسعود ، سخت ضد وحدت ملي، ضد پشتون و هزار. افغانستان 

  . ، مال هاي ايراني ، رونالـد ريگان و نظـام امپرياليستي ـرباند هاي اسالمي، سدوستم
خيانت تاريخي اش در درمورد  نژاد پرست كه : » کاکړ پروفيسر« ، شخص سوم

   .تذكر داده شدباال 
 اجتماعي و اخالقي اين سه تن استاد پوهنتون ن بود زندگي و موضع سياسي،چني

  .كابل در زندان پلچرخي ) دانشگاه ( 
  

  :استاد  روستار تره كي 
طيف (  بود كه بنابر داليلي با رفقاي ما »داكتر روستار تره كي « شخص چهارم

  .طرح دوستي ريخته ، مورد احترام آنان بود ) چپ انقالبي 
 روستار تره كي در زندان با طيف چپ انقالبي دوستي و صميميت و همدلي داكتر

داشت و اين را به درستي مي دانست كه آنها جمعي بودند منسجم ، متشكل ، 
منضبط ، محكم ، استوار ، شجاع و متعرض ، مهربان و فداكار كه به اشكال مختلف 

ند ، و از همين سبب زندانيان بي بضاعت ؛ حتا مريض هاي ساري را كمك مي كرد
در ميان زندانيان از احترام خاصي برخوردار بودند ؛ چنانچه در سلول هاي كوچك و 
بزرگي كه آنان حضور داشتند ، اخواني هاي مكتبي و لمپن ها و رهزنان و 

جنايتكاران و چاقوكشان وابسته به باند هاي قواي مليشه ، در برابر آنها به اصطالح  
جاسوسان ، خادي ها و جواسيس را در هر قالبي كه .  توانستند گفته نمي» منـُم« 

همين مزدوران مخفي به خاطري كه از . قرار داشتند دقيقاً ارزيابي مي نمودند 
جانب آنها افشاء و برمالء نشوند ، از هر گونه تقابل و روياروئي با شعله ئي ها اجتناب 

  .   كرده نمي تواند هيچ زنداني چنين امر مهم را كتمان. مي ورزيدند 

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

68 

 داكتر روستار تره كي از يك خادي پليد كه در هنگام تفريح كه كسي در اتاق 
چاي و بوره و ساير اشياي مورد ضرورتش را مي . نمي بود ، بكسش را مي پاليد 

دزديد ، و استاد را با گفتن كتره و كنايه ، كه اينكار جزء وظايف آنان بود ؛ اذيت مي 
يعني شعله اتوريتة طيف چپ انقالبي [ ه كي با درك همين موضوع داكتر تر. كرد 

 قلم شكايت كرد و شخصاً از همايون خاديست به اين] انيان  در بين زندئي ها
متوجه شد كه من در برابر ساير هم اتاقي ها چگونه اين جوان پست را با خشونت 

صاحب را با گفتن هوشدار دادم كه بعد از اين به چنين عملي دست نزند و داكتر 
چنانچه همايون بعد از آن روز ، هيچ گونه حركتي كه . كنايه و كتره اذيت ننمايد 

سبب رنجش وي شود ، از خود نشان نداد ، و داكتر صاحب روســتار تره كي در 
  .زمينه از من تشكر كرد  

  
   سـال پيش  اسـتاد روسـتار تره كي 21 نگاهي به نامة -7

  :سال پيش كبير توخي در رابطه به آن نامه   19      ونگاشتة 
  

حال ببينيم نظر داكترروستار تره كي زماني كه از زندان رها مي شود ،  در مورد 
شعله ئي هائي كه در زندان با آنان دوستي و همدلي و صميميت داشت و احترام 

گمي سر دردچارتغيير و متقابل بين دو طرف زبانزد ساير زندانيان هم بود ؛ چگونه 
شده ، از بيان يك واقعيت بسيار تلخ تاريخي در زندان، خود داري نموده ، واقعيت 

... . نشان داد )  وارونه( افتاده بود ، دگرگون و  سرچپه عيني را كه در آن زمان اتفاق
  چرا ؟ براي كدام منظور؟ روي كدام  هدف ؟

پيام « را به نشريه زماني كه در كشور هند اقامت داشتم ، نوشته ها و سروده هايم
 زن قهرمان و -كه بنيانگزار آن  زنده ياد مينا » راوا « ارگان نشراتي سازمان » زن

؛ ) » برزين« ( ؛ )»رتبيل. پ « (اي مستعارـام هـ بود ، به نكشورمبارز نامور تاريخ 
؛ )» يــرووف روشنائ« (؛ ) » هـآذروي« (؛ ) » ليان. پ « (؛ ) » انــد افســفري« (
در رابطه با نقد رفيق .  ارسال مي كردم كه چاپ و نشر مي شد ...  و)» نبي .  ب«(

نشر شده بود ، يك » پيام زن « كه در » تاريخ مير محمد صديق فرهنگ« صمد از 
كه (چاپ كشور ناروي را  » مجاهد ولس«  نشريه 1992 تاريخي 176رفيق شمارة 

در آن . برايم فرستاد ) ل مي كردم به آن نشريه نيز مقاله هايم را غرض نشر ارسا
.... توجه به قصـد انحراف « :  نوشته اي از داكتر روستار تره كي تحت عنوان  ،نشريه

داكتر صاحـب روستار تره كي دردفاع از خود عليه اتهامات .  به چاپ رسيده بود »
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، . ..كه داكتر روستار را در نوشتة خود وابسته به جناح خلق دانسته » حق شناس«
دركمال كم لطفي همه چيز را در مورد شعله ئي هائي كه در زندان با آنها راز و نياز 

در «  : چنين نوشت، صفا و صميميت داشت ، يكسره  ناديده و نا شنيده گرفته 
گروپ استادان زنداني پوهنتون را براي آنكه از نيروي ... زندان پلچرخي خاد وقت 

 درميان زندانيان بي بهره بمانند و به انواع وابستگي اخالقي و سياسي الزم براي نفوذ
و غالباً تجريد شده ميان مردم از جمله به گروپهاي سياسي فاقد اعتقاد مذهبي 

  شكراهللاموجوديت .  پرچمي  متهم مي ساختند حتي خلقي ، ستمي ،شعله اي ،
 بد اخالقي كهگداي نامزد پوهيالي علوم اجتماعي كه با خـاد ارتباط داشت و داستان

 نوشته روستار تره كي با امانت داري منعكس شده " زندان پلچرخي "وي در كتاب 
استادان دسته داده  در ميان گروپ استادان به چاقوي تبليغاتي خاد بر ضد. است 

اما از آنجاييكه برادران مسلمان زنداني كوچكترين قرينه دال بر صحت اتهامات  . بود 
پيدا  ) اينجانب و  ، پوهاند هالهکاکړپوهاند (  استادان فوق خاد در مورد سه تن

نتوانست منسوبين پوهنتون را در زندان در حالت استخبارات زندان . نتوانستند
  ]تكيه روي كلمات از توخي [  )؟ ( !»  ...تجريد قرار دهد 

نوشتة فوق داكتر صاحب روستار تره كي را كه رفقاء خوانده بودند ، سبب ناراحتي 
من بعد از مطالعة آن دچار نوعي ناراحتي شده ، دست به . تعجب آنان شده بود و 

  . قلم شكستة خود برده جوابي نوشتم 
 40كه در شمارة تن ويراستاري شدة جوابية اين قلم ،حال خوانندگان عزيز به م

«  تحت عنوان 1995 جوالي – 1374 تاريخي »پيام زن«  و محبوبمجلة معروف
چاپ »فريد افسان « به نام مستعار » ره كي در مزبلة تحريف و تطهيرداكتر روستار ت

  : در زير توجه نمايند ؛و نشر شده است 
  

   !جناب داكتر روستار تره كي
نگارنده و جمع چپ انقالبي در زندان پلچرخي شما را منحيث استاد پوهنتون 

اباء شما احترام مي نمودند و از هيچ گونه كمك و مساعدت معنوي و سياسي به 
  .نمي ورزيدند ، انتظار كتمان چنين حقيقت آشكار را از شما نداشتيم 

همواره سعي مي ورزيد از تريبون ) صاحب کاکړ همچنان پروفيسر( كه شما  از اين
 وصد بار انتي كمونيست تر از گلبدين و سياف  متدينرا هاي مورد استفادة تان خود

 و ان مربوط مي شود ؛ مگر براي تثبيت اسالموانمود سازيد ، به خود ت... و مزاري و
 ستمي  ( ها را به ميان كشيديد ، آنان را همرديف شعله ئي بودن تان پايمسلمان
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 در کاکړ اگر آقاي ، قرار داديد ، ) ها، خلقي ها و پرچمي هاي خاين و ميهن فروش
ليس،  انگة خان جالد و نمايندعبدالرحمانوصف كار نامه هاي خاينيني چون امير 

، كارمل و نجيب جالد خاد احكام شرم ر دوست محمد خان،  تره كي ، امينامي
كه تاريخ  ئين تاريخ كشورش حك كرده است  و به خاطر ايناآورش را بر كتيبة خار

(  خود را ناگزير  ،كنوني كشور از خيانت ضد ملي اش در زندان پلچرخي آگاه نشود
م و انتي كمونيزم  قلمداد مي كند ؛ اما شما  اسالة ستارةبه مثاب) با اكت و تمثيل 

چرا به چنين حربه اي متوسل شديد ؟ در مورد همرديف نمودن شعله ئي ها با 
خلقي ها و پرچمي هاي ميهن فروش ، هكذا در مورد  مبارزات حماسه ، ستمي ها 

 صديق ة سال اخير كه ذريع15آفرين شعله ئي ها و شاخص هاي درخشان آن طي 
تحريف  وعامدانه از قلم انداخته شده ، ) ين عامل  نيمه مخفي روسها  ا( فرهنگ 

 بگيريد و ؛ اما در »پيام زن« درج شده در وانيد جواب تانرا ازنقد رفيق صمدمي ت
 کاکړكه گويا آقاي هاله ، آقاي  مورد حرف فوق الذكر شما و ادعاي تان مبني بر اين

نتوانست در ميان ... عله ئي بودن وو شخص خود تان را دولت با وجود اتهامات ش
  :بايد درنگ كرد . مردم تجريد نمايد 

سوسيال امپرياليزم شوروي به كشور، به مبارزة شان  شعله ئي ها در دوران تجاوز
در ابعاد مختلف به ويژه جنگ روياروي و مسلحانه عليه ارتش متجاوز و ارتش 

ا واليات كشور داغ و فروزان پوشالي پرداختند و سنگر مقاومت مسلحانه را در بس
نگهداشتند ، كه نقش شان از اين جهت در جنگ مقاومت  كشور مسجل و غير قابل 

  . ترديد و انكار مي باشد
 آنها خادي  ضد ارتش شوروي و ايادي پرچمي و خلقي وه شعله ئي ها بةنفي مبارز

خاطر تحبيب چه به ]  ادي تا طالبيـاسالم سياسي از جه [ و نيز خاينان اخواني ،
  .چيزي بيشتر نخواهد بود ... غرب باشد ، نتيجه و حاصلش جز 

 كشتار ة منهاي هواداران كه احصائي شعله ئيتن ) 3200(حدود سه هزار و دو صد 
 امين در زير وحشيانه ترين شكنجه -شان تا كنون معلوم نشده در زندان تره كي 

  حماسه ها آفريدند ، و بهيوانة خلقي ، جالدان ساديست و د وسطائيهاي قرون
  بعد ]نقل به قول مستقيم از زنده ياد رفيق سيد بشير بهمن  [ . پيوستندجاودانگي

 مبارزين شعله ئي مثل مجيد ها ،  به كشور ،امپرياليزم روس از تهاجم سوسيال
بهمن ها، مسجدي ها ، لطيف محمودي ها ، نادر علي ها ، ميرويس ها ، قاضي ضياء 

صد ها مبارز دلير و صديقش در زير شكنجه هاي باور نكردني  و م ها شير عل ،ها
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 ، با مقاومت هاي حماسه آفرين و بي KGBجالدان آموزش ديدة خاد در دستگاه 
  .باختند  مثال شان جان

 500شماري از همزنجيرانش حدود  با برآورد مقرون به حقيقت از جانب اين قلم و
اينها كه به مثابه . هاي ابـد محكوم شدند  تن شعله ئي به قيد هاي طويل و حبس

نيروي متشكل در زندان پلچرخي عمل مي كردند دستاورد هاي زيادي در مبارزه 
، كه پيكره بندي و  عليه روسها و چاكران شرف باختة خادي و غير خادي آنان دارند

 ةه نقطــر سـشمارش هريك باشد به مجال ديگر و ؛ اما در اين نگاشته به تذك
  : بسنده مي شود )در زندان پلچرخي ( ف در مبارزات آنان ــطع

  
  :  همبستگي زندانيان نخستين

 در جريان ،»اق محصلينتا«  معروف به »175اق تا«  در 1359در عقرب سال 
  و سبب شد در حال شكل گرفتن بود واكنشي  كبير توخي به تحريك،حادثه اي 

 آن پسر نوجوان را براي ارضاي  نتوانستندكه مسؤولين زندان سراسيمه شده
 تركيب آن سلول را  در برآيند ،خواسته هاي شرم آور خود از آن اتاق بيرون  بكشند

 " 175 سلول نمبر " « جريان آن در نوشته اي تحت عنوان .به زودي تغيير دادند 
رج  كانادا د- تورنتو چاپ... سال ...  شماره » ... «  در نشريه  »" اتاق محصلين "يا 

و   ،»بابا «  كه در  سايت »خاطرات زندان كبير توخي« همچنان جلد اول .مي باشد
[   نشر مي گردد»  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد « هم اكنون در پورتال مبارزان 

داكتر غفور «  ،» پيام آزادي « از گردانندة وبالك با تأسف به خاطر عدم شناختم 
 جا  در متن اين اثر نوشته ام درآنوي كه دربارة )» الد پو«  نام مستعار با( » سنا 
   . ]ه است نشر شد  اين قلم خاطرات زندان بخش هاي ازهم
  

   : نخستين اعتصاب
و واقعات بعدي مشابه در ساير سلول ها و تداوم هردم ، يك ماه بعد از اين واقعه 

حدت  ه شدت واشكال شكنجه هاي فزيكي و رواني ضد كرامت انساني كه ب فزايندة
 سه سمت جنوبي ة در چهار سلول طبقشعله ئيبي سابقه اي رسيده بود ، مبارزين 

 اعتصابي كه خاد و باداران روسي - ، نخستين اعتصاب را سازمان دادند » 2بالك «
 به حدي و دولت دست نشانده از اين اعتصابهراس روسها . آنرا به لرزه در آورد

 و افراد آنرا كه مجهز به  ،ل را فراخواندندرسيد كه گارد مخصوص ارگ كارم
و بر باالي بام هاي »  2بالك «  به دورمدرن روسي بودند ،) مسلسل ( ماشيندار 
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 تعداد هجا نمودند و به جاب) 3( و)1 ( و)2( هاي نمبر آهن پوش شدة بالك
  .    زندان مخوف پلچرخي افزودندديدباني » برج 7  «محافظين و نگهبانان

خستين اعتصاب پيروزمند و نيرو آفرين ، كه بيان آن جزوه اي جداگانه را  نةنتيج
 اين جنايتكار حرفه -  محمد وفا  عطامي طلبد ، اين بود كه قومندان عمومي خواجه

ق زندانيان زانو زده ، سرتعظيم و تسليم فرود ــحه ته هاي بـ  در برابر خواس-يئ
  .  آورد

ن اعتصاب زندانيان به سازماندهي و رهبري شعله اولي!  كي تره  بلي، استاد روستار
  .  به موفقيت انجاميد]كادر رهبري سازمان اخگر[ » استاد دوست« ئي ها در رأس 

آقاي داكتر روستار تره كي ، چرا نخستين اعتصاب زندانيان كه در باال جريانش به 
ه گرفته ناديد)  »رخي ــدان پلچـزن« (كتاب شما  در  فشرده تذكار يافت ،گونة
  ! ؟ شده 

  :  دومين اعتصاب
اين  ، ١٣٦١ در ماه جوزاي :برمي گرديم به دومين اعتصاب باعظمت و پيروز مند 

اعتصاب كه به شورش خونين عليه اشغال كشور توسط شوروي مبدل گرديد 
 به اطالع جهانيان رسانيده BBCوخبرآن توسط رسانه هاي گروهي درپيشاپيش آن 

سازماندهي گرديد، كه توسط   [*] ... ئي ها  در رأس داكتر، نيـز توسط شعله شد
 خادي شان به شكل ةعساكر روسي ملبس به لباس افغاني و چاكران شرف باخت

ها تن زنداني در زير ضربات قنداق تفنگ  صـد. نهايت وحشيانه سركوب گرديد 
اي هاي ارابة گادي وسيم ه وماشيندار، ميله هاي آهني و چوبهاي هاكي و رابر

و . ضخيم كيبل و موزه هاي نوك فلزي عساكر روسي ؛ به خاك و خون غلتيدند
  .شماري نامعلومي دراين يورش و حشيانه جان باختند 
 و موفقيت آميز شورش خونينبعد از سركوب خونين دومين اعتصاب ، در واقع 

  اباعتص)  كه در شكل خاصش ، در زندانهاي جهان به وقوع نپيوسته بود( زندانيان 
  
  

شما با   . )، از بردن نامش در اينجا خود داري شداين داكتر اعتراض بنا بر [*]
 گذارگشت ودوست صميمي بوديد و منزل دو غربي »1بالك «داكتر موصوف در 

 قسمي كه استاد كهگداي خادي هم به اين گشت و گذار دركتابكش مي كرديد
   ]...اشاره كرده 
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مستنطقين نا نجيب خاد قرار  وحشيانةي هاكننده ها زير تحقيق و شكنجه 
  (»كوته قلفي«در .  ادامه داشت؛ شكنجه و تحقيقات شان تا هفته ها . گرفتند 

 هشت دوشك را  بيش از   گنجايش آن هر سلول كه» 1بالك «هاي )  قفليكوته
 زنداني نيمه جان ، بيهوش و آناني را كه از شدت   50 تا 40حد اقل  نداشت ،

در . برروي پاهايشان ايستاده شده نمي توانستند ، پرتاب مي كردند ضرب و شتم 
محركين اصلي « خادي ها بر  به گفتةميان شكنجه شدگان بيشترين ضربات

زندانيان كه بيشترين شان شعله  تعدادي از. وارد مي شد )  ها شعله ئي ( »اعتصاب
ه خاد انتقال داده  براي تحقيق وشكنجه سيستماتيك از زندان پلچرخي ب ،ئي بودند

 دومي »پارچه ابالغ « دولت دست نشانده »محكمه «   به اصطالحشدند ، تا آن كه
ي مثال بارز آن داكتر. به آنان سپرد )   قيد قبلي» پارچه ابالغ «  برمزيد(حبس را  

كه حدود [ بود » 1 بالك« در ، هم صحبت هميشگي شماكه اسمش را غلط نوشتيد
 هاي صدارت و حشيانه ترين شكنجه هاي سيستماتيك را شش ماه در كوته قفلي

 كه بعد از رهائي از زندان  بود»فاروق غرزي«  زنده ياد ؛ همچنان ]متقبل شد
    .اعضاي خاد در قالب اخواني وي را به قتل رساندند

 يعني ،» محركين اصلي «  نهايت و حشيانه و خونين اعتصاب ،  بعد از سركوب
به شمول خادي ها زير پوشش  [ را كه تعداد شان» 2الك ب«پيشگامان شعله ئي 

 كه زندانيان آن  عضو استخبارات وزارت دفاع»تورن حميد « چپ انقالبي از جمله 
 تا حدود يكصد و پنجاه تن مي رسيد ، از بين زندانيان ]اتاق را تحت نظر داشت 

ري ، تحت نظارت آخ... منزل سوم اتاق نمبر »  2بالك «  اتاقبيرون كرده ، در يك 
از هرگونه تماس و ارتباط آنان   و،و دسپلين بسيار شديد و غير انساني قرار دادند 

 با ريا 1361 در ماه اسد سال دولت پوشالي. با ساير زندانيان جلوگيري نمودند 
 را باز  »2بالك « درب آهنين تمام اتاق هاي  ،  عيد» احترام « به كاري ، گويا

 اول ، دوم ، و ة به ساير سلول هاي طبق»عيد مباركي«ان غرض  تا زنداني ،گذاشت
منهاي خادي هاي ، نيمه مخفي ، شناخته   (زندانيان تمام اتاقها. سوم رفته بتوانند 

 ها  شعله ئيبه طور دسته جمعي به طرف اتاق )  شده و همكاران و دستياران شان
 خطير كي شان در امرروان شدند تا آنان را به خاطر لياقت و شهامت و بي با

 و از مقاومت آنان در هنگام  ،سازماندهي و رهبري اعتصاب به آغوش كشيده
درداني ــيانه ، قــسركوب خونين اعتصاب ، همچنان تحمل شكنجه هاي وحش

 چسان با حيرت  ، زندان جالداناي كاش شما به چشم خود مي ديديد كه. نمايند 
تجريد شده در «  به زعم شما  [ي هائتاق شعله و دستپاچگي مانع ورود زندانيان به ا
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 گرديدند و آنعده زندانياني را كه به اتاق شان داخل شده بودند ، تا ]» ميان مردم 
 سربازان سر فروخته ةي خود را به آغوش بكشند ، به وسيلئبرادران و فرزندان شعله 

ه قفل كردند و متعاقب  را با عجل شان سلولة بعداً درواز؛بيرون راندند آنان از اتاق 
را » احضارات در جه يك « آن تمام زندانيان را به اتاق هايشان عودت داده ، حالت 

  . در زندان اعالم داشتند 
 در واقع قيام خونين و  ، تشريح دستاورد هاي اين شورش)مني نوعي ( من 

  تخفيف در مدت حبس؛تاريخي در زندان پلچرخي ، مثل نافذ شدن قانون زندان 
  بهمرا مي گذار ...و...  و ، در اخير هر ماهان با زندانيان و اجازه مالقات پايواززندانيان

  را كه در رابطه با سر و صداي همين اعتصاب کاکړ، و اما پروفيسور وقت ديگر 
با روسها مصاحبه ) در رسانه هاي جهان و بطور اخص در رسانه هاي غرب ( خونين 

 زندانيان كه محصول رنج ها و زجر هاي بيكران آنان در كرد ، و عاليترين دستاورد
زندان بود و جهان سياست را دچار حيرت نمود ؛ لگد مال كرده به چكمه هاي خون 

 وميهن هاي خاين» پيكاري«ها و » افغان ملتي« آلود روسهاي اشغالگر ، همانند 
را ورد » هرچه از دوست مي رسد نيكوست «  بوسة تأئيد زد و جملة تصوفي فروش

  .زبانش ساخت ؛ هرگز به دست فراموشي سپرده نمي توانم 
  

   :سومين اعتصاب
KGBة وزارتتي مركب از چند جنرال و عده اي از صاحب منصبان عاليرتبأ هي 

 به زندان تحت اداره خلقي ها فرستاد ، تا از اتاقهاي زندان  را... و  هاي دفاع و داخله
  ، كه چند تن »زون  منزل چهار« ز اتاقي در ت حين بازديد اأهي. ديدن نمايد 

 بسيار شديد يك شعله ئي  ، با عكس العمل غير مترقبه وند درآن بودشعله ئي
 كه »گستاخ «زنداني معترض و  . مواجه گرديد )كبير توخي  (  يعني، مريض شديداً

د  در زندان مور ضد انساني اش عملكرد هايةبا لحن خشن دولت پوشالي را در زمين
 نيز ،بعد از اعتراض وي ، ساير هم سلولهايش كه (  بود دادهانتقاد كوبنده اي قرار 
 به سياهچالي  »محرك خطرناك« فرداي همان روز به نام ) به واكنشهاي پرداختند

انتقال دادند كه »  6بالك «  درمنزل اول »ي ئ اتاق جزا«يا » اتاق سياه « به نام  
كه  ، جه گاه متحمل رنج و عذاب بسيار گرديدمدت دو سال و نيم در آن شكن

 زير 274تشريح جريان آن برخورد افشاء گرانه در جلد سوم خاطرات زندان  صفحه 
تحريك به اعتصاب »  ـي شكنجة نامرئ" پـرده برداشتن از اشكال– 15« عنوان  

  . آمده است»  د نمودن  تلقي ش
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  به سر در آن  نفر 200كه اضافه از »پنجره«  زندانيان با الهام از عكس العمل اين
كه اين  قسمي.   اعتصاب را تدارك ديدند »زون« بخش  دو اتاق ديگر در ،مي بردند

 اعتصاب كنندگان مسؤولين زندان را وادار به پذيرش  ،قلم بعد ها اطالع يافت
 خردساالن ةپنجر«من جمله به  ، » 6 بالك« اعتصاب به . خواسته هايشان نمودند 

 « ساله با شعار هاي 15 تا 8تن زنداني خرد سال از ... حدود . سرايت  نمود  هم »
مرگ به « ؛ »!  مرگ به خلقي هاي خاين و جالد« ؛ »! مرگ به روسهاي متجاوز 

 ، آن بالك را به جوش و خروش  »...  مرگ بر « و »! ببرك كارمل وطن فروش 
  . آورده بودند 
   خلقي گونة با همان وحشيگري» حنيف شاه « زير قومندة جالد مشهور خلقي ها

 يورش بردند و »خرد ساالن پنجرة« خون ، به  گرسنه و تشنه به گرگانخود به سان
 ماوراي وحشت ةتحقيقات و شكنج.   سال را به خاك و خون كشيدند خردنهاالن نو

 هاي »كوته قلفي«.  روز بدون وقفه ادامه داشت 45، تا  و بربريت پيشتازان اين اتاق
جايگاه »  6بالك « ، متروك و نمناك ، متعفن و مملو از حشرات  تنگ و تاريك

 كه شريك جنايات  مشهورآذرخش حافظي خلقي [ آنان گرديده بود ةشكنج
در ظاهر حبسش را سپري مي باشد ، در همين بالك ،  منصورهاشمي در بدخشان

در اين جنايتكار هم  . د اطالعات زندان را رهبري مي كرةمي نمود ، در واقع ادار
و هم در دولت اشرف غني به كار مشغول بوده ، تلويزيون هاي كابل  دولت كرزي 

  ] .هم  با وي مصاحبه مي نمايند 
واقعيتي . ي ها در زندان پلچرخي ئاين بود شمه اي فشرده شده از مبارزات شعله 

 نمي تواند دي كشورو آزاكه هيچ تاريخ نويس صادق ، متعهد و باورمند به امر مردم 
  .  آنرا ناديده بگيرد

 كه ، ) » زندان پلچرخي«( آقاي داكتر روستار تره كي شما چرا در كتاب تان 
  ، نامي نبرده ها از اين اعتصاب،ي در آن مشاهده مي شود ئ ها نارسائيوكمبودها 

  ! در مورد چشم پوشي كرده ايد ؟ 
 خواست تا شعله ئي ها را به خاطر از جانبي دولت مي اگر! آقاي روستار تره كي 

تضعيف نقش انقالبي وآگاه گرانة شان در انزواي اجباري نگهدارد ، اين نكته را نيز از 
ياد نبريد كه درآن جهنم استبدادي ، تماس گرفتن با شعله ئي ها و هم كاسه شدن 

 تان سف در هم پالگانأچيزي كه با ت. با آنها از گربزه گذشته ، دل شير مي خواست 
 تمام اعتصابات  .آشنا بودند  مخفيةاينها با هنر مبارز. نمي شد  سراغ آن را گرفت 

است ، كه منِ فروتن و  بوده شعله ئي ها همين ة كار مخفيانةدر داخل زندان ثمر
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تاريخ خونين مبارزات مردم خود را كه در درون ) كبير توخي ( شكسته قلم 
ه تحت قوماندة سوسيال امپرياليزم شوروي ك(بزرگترين و مخوفترين زندان جهان 

علية روسها و نوكرانشان صورت گرفته بود ؛ مسؤوالنه و ) قرار داشت  آن وقت
 نوشتم و بقية آنرا -  بدون حب و بغض -متعهدانه و با امانتداري يك كمونيست 

  .همچنان به اتمام خواهم رساند 
 شده  موظفبق پالن خاد  مطا»محمدلعل باشي  « حال بر گرديم به اين امر كه

 متن تمام،  يئغذا بود تا در هنگام جمع آوري پول از زندانيان، به خاطر مواد
 در همان روز خادي ها و باشي ها متن.  را براي  آنان برساند کاکړداكتر  ةمصاحب
 بينَه به  « را در تمام سلول هاي زندان پلچرخي طور معروفکاکړ  استاد ةمصاحب

، تا تسليم طلبي چنين افراد  پخش نمودند) ه به كلمه و جمله به جمله كلم (»بينَه 
  ... . بكشند و» اصالح ناپذير«  گويا پوهنتون را به رخ زندانيان» سرشناس «

 را به درستي کاکړ ةنخستين فردي بوديد كه مصاحب شما جناب روستار تره كي 
د ، چه عامل و انگيزه وكدام  خواندي» مبارزه و مقاومت  افغانستانةخيانت به داعي« 

هم   کاکړاستادشانتاژ از جانب كدام جناح و كدام مصلحتي موجب شد كه آقاي 
درنشرية » ... توجه به قصد انحراف «   زير عنوان  تانةدر نوشت تانرا  تدريسيمسلك

)  سال پيش 22درست (  ؛ 1992 سال176چاپ ناروي ؛ شمارة » مجاهد ولس «
   و از وي به دفاع برخاستيد ؟ فرد مبارزه خوانديد

طوفاني اين  تاريخ در اوضاع بحراني و خصائصآقاي روستار تره كي ، يكي ديگر از 
فراموش شده بيرون   كه واقعيت ها را از ميان انبوه مسايل متراكم و درظاهراست

كشيده ، آنها را بر كتيبه اش طوري حك مي نمايد كه نه با چكش اغماض و سخا 
  .  زدوده مي شود نه با تيزاب كتمان و مصلحت و صوابديد و ،سترده 

 ، يعنياز اين كه شما از بيان يك واقعيت تاريخي  ! داكتر صاحب روستار تره كي  
 " سال قبل تان نشر شده در 22 در دفاعية ، با روسها  کاکړاستاد   خاينانةمصاحبة 

سخت يت ها نهايت سراقع و از آنجائي كه و. خود داري كرده بوديد "مجاهد ولس
 در يك صحبت گرفت ،سه دهه را در بر  از رهائي از زندان كه تقريباً بعداند ؛ شما
 در صحبت تيلفوني كه با هم داشتيم ، از اين ) 2013( كه دراوايل ماه مي  تيلفوني

 در بخشي رسيده ام كه مي »خاطرات زندان «كه من در جلد چهارممستحضر شديد
 پرده بردارم و در ضمن نقل قول  در زندان پلچرخیکاکړيخي خواهم از خيانت تار

 توسط شما در  کاکړ ةكه از خيانت ملي خواندن مصاحب[  در همين موردرا شما 
 ابراز ؛دهم  هم تذكر مي» خاطرات زندان«  جلد چهارم در] همان روز مصاحبه 
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.  آورده ام  كه نقل قول شما را همكرديدخرسندي نموديد و از من در زمينه تشكر 
خيانت من هم در اين زمينه متقابالً از شما تشكر مي كنم كه حكم تانرا در مورد 

  .مورد تأئيد قرار داديد  ) به طور شفاهي(  بعد از سه دهه کړكا
 صاحب استاد پوهنتون كابل کاکړ پروفيسر ، يعنيحال مي بينيم كه همين مداح 

تكب خيانت به مردم وكشور گرديد ، كه در زندان استعمار سوسيال امپرياليزم مر
از . هم اكنون در خدمت تجاوز امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركاء قرار گرفته است 

اين قماش زندانياني هم بودند كه در آن سالها  زير پوشش چپ انقالبي در زندان 
 ، حال در خدمت )ويا در گذشته واقعاً هم انقالبي بودند  ( عمل مي كردند

ما ، يعني امپرياليزم  كشور ... و غارتگر ثروت هاي زير زميني و اليزم جنايتكارامپري
  .امريكا و ناتو گام بر مي دارند 

                                                                                 
  :   تغييرات در تركيب هشت  اتاق  منزل دوم  سمت غربي - 8
  

احمد شاه عضو سازمان پيكار را ، كه از .  جريان داشت روال گذشتهه اوضاع  اتاق ب
 اعضاي  تسليم طلبانةجملة تسليم شدگان آن سازمان بود و مطابق خط حركي

كميته مركزي سازمان پيكار به گونة نيمه علني با اطالعات زندان همكاري مي كرد 
يگر انتقال دادند كه به كار و ؛ چند روز قبل از اتاق ما بيرون بردند و به كدام اتاق د

  .  بار اطالعاتي اش مشغول شود 
بود ، » 1بالك« كه سرتيم جالدان سمت غربي » مدير حامد چشم آبي « يك روز 

زنداني تازه .  »! داخل شو « : آنگاه به زنداني گفت . به شدت دروازة اتاق را باز كرد 
. ن و جنايتكار معروف بود وارد حسن گل وفاكارگر يكتن از اعضاي فركسيون امي

ماليار خلقي معين وزارت تجارت و حاجي امين و اعضاي حزب اسالمي از جاي 
هايشان بلند شده  ساز و برگ وفا كارگر را گرفته در زير چپركتي كه در طبقة دوم 
آن داكترروستار تره كي بود ، جا به جا كردند و جاي احمد شاه پيكاري را به وي 

 جنايتكار براي اينكه به زعم خودش شرايط زيست خودش را با حسن گل. سپردند 
به آهستگي  به من ) يك روز ( شعله ئي ها در اين اتاق و آن اتاق بهبود بخشد 

توخي صاحب امين صاحب به رفقاي مسؤول حزب دستور داده بود « : چنين گفت 
كش كودن اين آدم. » كه توجه نمائيد كه كدام شعله ئي از پيش تان تلف نشود 

آرزو داشت با اين نقل قول كذائي از امين جالد ، وي را تبرئه نموده  تمام جنايات 
  . دورة تره كي را به دوش تره كي پرست ها بيندازد 
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در . سرماي كشندة زمستان نزديكتر شده مي رفت . زمان به كندي سپري مي شد 
رد زمستان داخل هواي بسيار س. اين فصل ، سرماي پلچرخي زبان زد مردم بود 

« روزي . اواخر ماه جدي بود .  هاي زندان را غير قابل تحمل مي ساخت سلول
.  را به شدت باز كرد  ما سر تيم جالدان سمت غربي ، دروازة  سلول»مدير حامد 

زود « :  را گرفته گفت  از جمله استاد فرهت و كبير توخينام پنج شش تن ،
 به روال گذشته اسباب و اثاثية .» تبديل شدين كنيد كه از اينجه كااليتانه جمع 

فكر مي كرديم  ما را به جالدان خلقي مي . خود را جمع كرده آماده حركت شديم 
ما با .  مدتي نگذشته بود كه بار ديگر جالد خادي آمده گفت ازاتاق برآئيد . سپارند 

دروازة اتاق جالد دور نرفت ، . اسباب و اثاثية دست داشته از اتاق خارج شديم 
پهلوي ما را باز كرده به من و استاد فرهت و يك يا دو نفر ديگر كه در آنجا ايستاده 

. ) بقيه را در اتاق هاي همان دهليز تقسيم كردند ( » !داخل شويد « : بودند گفت 
به . از اين كه سفر دور و دراز پيش روي نداشتيم ، اندكي احساس راحتي كرديم 

  . ق شديم ، زندانيان اتاق از ما به گرمي پذيرائي نمودند مجردي كه داخل اتا
اسباب و اثاثية من را در طبقة دوم چپركت دست چپ متصل به دهليز جاي دادند 

مدير . و جاي استاد فرهت را به طبقة دوم چپركت متصل به ديوار تعيين كردند . 
ه باني صحن جان محمد در آنطرف اتاق ، درطبقة باالئي چپركت  نشسته به ديد

يك ، يا . جنوبي بالك كه فاميل امين و محموده در آنجا زنداني بودند ، مشغول بود 
  .دو عدد چپركت در درون سلول خالي بود 

يكي آن حكيم از :  از زندانيان اين اتاق كه اسم شان را تا كنون به خاطر دارم 
به ظاهر مهربان اين شخص . بود »  حكيم ساعت ساز « اهالي پنجشير ، مشهور به 

ديگرش .  ساله مي نمود 40و مؤدب و با تمكين عضو بسيار آگاه خاد بود كه حدود 
هاي قديمي وابسته به دربار ظاهر شاه » ضبط احواالتي«  از »مدير جان محمد « 

  .  سال باالتر را نشان مي داد 55سن وي از . خاين بود 
ي كدام ديپلمات را تازه تو گوئ. مدير جان محمد شخص آراسته و مرتب بود 

ازآن جائي كه عادت داشت هر صبح ريشش را بتراشد ، بعد از . زنداني كرده اند 
شماري از زندانيان دهليز از . تراشيدن ، صورتش را با كلونيا ضد عفوني مي كرد 

» مدير صاحب « . مي گفتند » مدير جانو« وي را  ) البته در غيابش ( روي تمسخر 
از ) »  مدير جانو « ( م مسلكانش مي شنيد كه زندانيان با همين نام زماني كه از ه

. وي ياد مي كنند ، احساس حقارت مي كرد و بسيار ناراحت و خشمگين مي شد 
به خاطر "  مدير جانو "« : زندانيان از روي كينه و بعضاَ از روي شوخي مي گفتند 
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 و بر رويش عطر مي زند و دختران حفيظ اهللا امين هر روز ريشش را تراش مي كند
از دريچه گك هاي سلول قدم زدن و رفت و آمد آنها را به روي صحن بالك تماشا 

اين بيچارة از نظر افتادة طبقة حاكمة سرنگون شدة قبلي را اطالعات . » ... مي كند 
زندان به اين وظيفه گمارده بود ؛ همانطوري كه زلمي را در اتاق قبلي توظيف 

 نگذارد كدام زنداني به روي حويلي بزرگ ، زندانيان زن را تماشـا كند نموده بود تا
  .و يا با آنها تماس بر قرار نمايد  

 موصوف از اين كه به قوم سرشناس محمد زائي هاي دربار ظاهرشاه خاين نسبت 
. و زندانيان را به ديدة حقارت مي نگريست . تباري داشت ؛ احساس غرور مي كرد 

»  اتاق مدير جانو« كه زندانيان آن را به نام ( » مدير جانو« ارد اتاق زماني كه ما و
شديم ؛ موصوف با نگاه پرسشگر و كنجكاو سرا پاي ما را ديد ) مشهور ساخته بودند 

مدير جان « بعد از مدتي كه ما در اين اتاق سپري نموديم ، روزي متوجه شدم كه . 
 دشمنان اشـغال افغانستان ، با نوع احترامي كه غرض جلب اعتماد» محمد

استخباراتي هاي سـابقه دار و مسن دوران شاه به كار مي بردند ؛ به طرف ما ديده 
  : چنين گفت 

دوتن از آدم هاي بلند رتبه و مهم خاد هم در آنجا . من در پائين نشسته بودم «  
ريم مرام وي از نبي شوريده معاون سياسي خاد و داكتر جنرال ك[ نشسته بودند 

بهاء رئيس اوپراتيفي خاد بود ، كه كهگداي از اين دو جالد نامدار نام برده، كه گويا 
آنها خطاب به من ] . به خاطر مصاحبه نكردن به اعدام تهديدش كرده بودنــد 

شما باال برويد كه كهگداي صاحب را !  مدير صاحب جان محمد خان «:گفتند 
 صاحب چه گپ هاي نو داره و کاکړبة ببينيم در مورد مصاح. بخواهيم اينجه 

، شكر » مدير جان محمد« در اصل  . »تبصره  زندانيان را چگونه ارزيابي مي كند 
اهللا كهگداي را بيشتر به خاطري اين كه درداخل زندان از شاه و خانواده اش بسيار 

، نياني كه وي را مسخره نمي كردند بد گوئي مي نمود ، در ميان شماري از زندا
 افشاء مي نمود و از كار وي و برادرش در  را با اطالعات زنداناستاد كهگدايرتباط ا

    . پرده بر مي داشت  ،و خاد» ضبط احواالت«
عضو بلند رتبة دو نهاد اطالعاتي خاندان نادر غدار و جاسوس » مديرجان محمد« 

 بود ، ود سردار داو»مصونيت ملي «  و ظاهر شاه ،»ضبط احواالت « انگليس ، يعني
 مانند  پرچمي شده ،»يضبط احواالت« به خاطري كه به طيف محمد زائي هاي 

 ،عبدالحميد مبارز ، فريد مدير كتابخانة عمومي وزارت معارف ، داكتر اكرم عثمان 
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: به گفتة خودش . جنرال عظيمي و امثالشان تعلق تباري داشت ، پرچمي شده بود 
  . » از روي مجبوريت پرچمي شده بودم « 

در داخل اتاق ، من ويكي دوتن ديگر همان رويه انساني و زيست باهمي في مابين 
از نظر » ضبط احواالتي « باور هاي مختلف و متخاصم داخل يك سلول را با اين 

 صدا نمي »مدير جانو « هيچ گاهي وي را با نام  . افتاده نوكران روس داشتيم 
مخاطب قرار » مدير صاحب « ا با گفتن زماني كه ضرورت مي بود ، وي ر. كرديم 

ازاين كه بعضي از توخي هاي سرشناش را مي » مدير صاحب « روزي . مي داديم 
اسحاق توخي را مي شناسيد  « : درضمن ازمن پرسد كه . شناسد ، از كساني نام برد 

هويت اصلي اين عضو سازمان امنيت شوروي آن وقت را برايش گوشزد  من . »؟ 
تعريف » داكتر موسي توخ « بعداً از . رده را ننگ توخي ها و كشور خواندم كرده نامب

برايش .  از من پرسيد كه چه نسبتي با وي دارم  ، وبه نيكوئي از وي ياد كردنموده 
  .گفتم كه وي كاكايم است 

 در هر حال ، زماني بحث پيرامون وضع سياسي محمد زائي ها و نقش شان در 
من با رد عملكرد هاي سياست داخلي و . ميان مي آمد سياست افغانستان به 

در ضمن رد سياست و عملكرد آنان . خارجي آنها در افغانستان وارد بحث مي شدم 
از زنده ياد شاه امان اهللا خان و كارنامه هايش به نيكوئي ياد مي نمودم ؛ همچنان از 

  . كار هاي فرهنگي محمود طرزي 
»  رياست عمومي ضبط احواالت « وااليش در اين شخص سرخورده كه از مقام 

داوود خان تا سطح يك خبركش و نگهبان »  مصونيت ملي « ظاهر شاه  خاين و 
دريچه گگ هاي داخل اتاق زندان پلچرخي تنزيل مقام داده شده بود ، قسمي كه از 
قراين و ظواهر استنباط مي شد ، از پرچمي ها ، به خصوص از خلقي ها  چندان دل 

  . نداشت خوش
مدير صاحب به شما بهتر معلوم است « : محمد گفتم  » مدير جان« روزي به 

مأموريني كه از رتبة مديريت به رتبة مديريت عمومي بايد ترفيع داده مي شدند و 
رياست عمومي ضبط "در رأس كار مديريت هاي عمومي قرار مي گرفتند ، تا از 

ه هاي مربوطة شان مواصلت نمي كرد ،  آنان به وزارت خان"كليرنس"  ،" احواالت
ابداً ترفيع كرده نمي توانستند ، و يا آناني كه براي تحصيالت به خارج كشور بايد 
مي رفتند، تا  موافقة آن رياست را كسب كرده نمي توانستند ، ابداً از بورس هاي 

واب از شما سؤالي دارم ، اگر الزم نمي دانيد ج. تحصيلي استفاده نمي توانستند 
توخي صاحب من به « : وي با خوشروئي ابراز آمادگي نشان داده گفت . ندهيد 
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در هر اتاقي كه زنداني بودم ، هيچ كدام شان با تحقير و . شعله ئي ها احترام دارم 
 يا "مدير جانو " من ؛ حتا از زبان يك نفر شان كلمة . توهين با من برخورد نكردند 

من در بيرون هم كه بودم هر روز ريشم را . شنيده ام  را ن"مدير جانوي زنكه باز" 
اشاره به [ ، اينها ... تراش مي كردم و كلونيا به رويم مي زدم ، حالي اين عادتم شده 

آناني كه تحقيرش مي كردند ؛ حتا خادي هائي كه وي آنان را نمي شناخت ، دست 
در ... ]  و ضد خاد اند به تحقيرش مي زدند ، تا به زندانيان بفهمانند كه ضد  دولت

غيابم مي گويند كه من به خاطر فاميل امين و زندانيان زن اينكار را انجام مي دهم 
؛ حتا ساخته اند كه من نامه هاي عاشقانه مي نويسم و آنرا به صحن بالك مي 

سؤال تان را اگر بدانم و كدام مشكلي در ميان نباشد ، جواب خواهم داد ... . اندازم 
  :نوعي  مهرباني كه كسب معلومات از چنين اشخاص را تداعي مي كرد گفتم با . » 

سؤالم در مورد محمد خان جاللر است كه اين مهاجر زاده چگونه به مقامات   « 
دولتي دست يافت و سر انجام خيانتش بر همگان هويدا گشت كه  نمايندة روسها 

 به شاه اطالع دهيد ويا شاه  نمي دانستيد تا"ضبط احواالت"مي باشد ؛ مگر  شما و 
  موصوف با خوشروئي محمد زائي »خود نمي دانست كه وي اجنت روسها است ؟ 

واهللا اتفاقاً من و شماري از اعضاي فاميل زماني « : هاي وابسته به دربار ، ابراز داشت 
 رئيس داوود خان[ كه در ايتاليا در حضور شاه بوديم ، گپ شهادت سردار صاحب 

 اعضاي خانواده باال شد ، من از ايشان اجازه خواسته در مورد جاللر و] جمهور
اشاره به ظاهر [ پرسيدم كه آيا شما خبر نداشتيد كه جاللر كي است ؟ جناب شان 

چطور خبر نداشتم من تعادل را در كابينه حفظ مي كردم ": ابراز داشتند كه ] شاه 
« در جريان يك صحبت . » م  اين جملة ايشان را هيچ گاهي فراموش نمي كن . "

من را ) و خادي » كامي«، » اكسائي«، » ضبط احواالتي«( »  مدير جان محمد 
مخاطب قرار داده به آهستگي گفت كه در داخل اتاق يك خادي خطرناك حضور 

از اهالي پنجشير » حكيم ساعت ساز « بعداً با اشارة چشم سمتي را كه . دارد 
  . نشسته بود ، نشانم داد 

به دو علت به ناچار عضويت : به سخنش ادامه داده گفت » مدير جان محمد«
و )  "ضبط احواالت "(اول اين كه مدير عمومي در رياست . حزب پرچم را پذيرفتم 

 اكسا " تشكيل شد ، پرچمي هاي داخل "اكسا"زماني كه .  بودم " مصونيت ملي"
به خانوادة ظاهر شاه ، به خلقي كه من آن وقت آنان را نمي شناختم از پيوند من " 

از ترس . ها اطالع دادند و يا نمي فهمم چطور شد كه آنان به من تنزيل رتبه دادند 
خاد كه تأسيس ... .  همچنان "كام"در . ، درخواست عضويت به حزب شان دادم 
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من به يك كارمند عادي خاد . شد ما همه قديمي ها را به تشكيل خاد انتقال دادند 
 ثور 7همين  پرچمي ها و خلقي هاي ادارة ما كه قبل از كودتاي .  شدم تبديل
 برايم جاسوسي مي كردند ، بعد از كشتن سردار صاحب شهيد و خانواده ، و 1357

رويكار آمدنشان از زمرة آمرينم شده بودند و اين مسأله مرا بسيار بسيار رنج مي داد 
پيش چشمم ) وادة داوود خان خان( ، مخصوصاً زماني كه كشته شدن خانواده 

از طرف ديگر آرزو داشتم هر طور شده نگذارم  . مجسم مي شد ، گريه مي كردم 
تالش مي كردم كه او را به خارج بفرستم  حاال در اين . پسرم را به عسكري ببرند 

فكر هستم زماني كه از زندان برآمدم خانه و زمين و جايداد هايم را در واليت قندوز 
به يك قيمت درست مي فروشم ، آنوقت به ايتاليا پيش شاه مي روم ... ار وو ننگره

....«.  
 -  از نفوذي هاي خاد در درون جمعيت رباني )» حكيم ساعت ساز «( فرد ديگر 

ساعت «.  سال تعيين كرده بودند 20ش را ظاهراً ا» حبس« مدت . مسعود بود 
كه به خاطر آزادي   آناني يعني،شمار زيادي از اعضاي اصلي جمعيت اسالمي »  ساز

كشورشان عضويت جمعيت اسالمي را پذيرفته بودند و مي پنداشتند كه مسعود و 
 عده اي از آنان  ؛ به چنگ خاد انداخته؛رباني مجاهد واقعي اند ، نه دو اجنت  روس 

را به اعدام برابر ساخت ، شمار ديگري از هم حلقه هايش حبس هاي ابد و طويل 
اين شخص هر وقت اراده مي كرد با مهارت يك هنرمند كهنه كار و . د مدت گرفتن

ايش ـموفق مي توانست خطوط ندامت و پشيماني را در تابلوي صورتش به نم
در مورد خودش مي گفت كه فريب خادي ها را خورده ، عضويت خاد را . بگذارد 

ند، از همين سبب پذيرفته بود ؛ مگر بعد از مدتي  فهميده بود كه اينها ضد مردم ا
براي اين كه گپ و گفت . به طرف جمعيت اسالمي رفته بود و عضو آن شده بود 

كذائي اش را صبغة واقعي بدهد ، در رابطه با ميكانيزم و چگونگي ساختار تشكيل 
در جريان صحبت با . خاد برخي مسايل را گويا براي طرف مقابلش افشاء مي كرد 

اش در ذهن وي » شخصيت جهادي«همانا  تثبيت  كه - زنداني به هدف اصلي اش 
ذب آنان به خاد گپ مي ـ دست مي يافت ، و در مورد ميتود جلب افراد و ج- بود 
قسمي كه برداشت كردم  نامبرده با افراد مورد نظرش سرصحبت را باز مي كرد . زد 

   زنداني را به خود جلب كند و بود كه با مهارت خاصي مي توانستو هنرش در اين
« از (  تا از وي ار و فعاليت هاي خاد قسمي كنجكاو سازدمحبوس را در مورد ك

  . خاد پرسش هائي را مطرح نمايد  داخلدر مورد فعاليت هايش در) » ساعت ساز
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اين شخص بامن هم ، با همين شگرد  برخورد كرد و در مورد بخشي از فعاليت 
د با همكاران تازه جلب شده و هاي خاد ؛ من جمله ديد واديد هاي اعضاي اصلي خا

چگونگي . شرايطي را كه مي بايد بگذرانند ، تا به عضويت اصلي خاد پذيرفته شوند 
برخورد و يا هم آهنگي رياست هاي خاد باالي مسايل مربوط به نقطة مشترك 

شايد برايش . عمليات اپراتيف و بسا موضوعات ديگر مربوط به خاد را بازگو نمود 
كه تشريح اين گونه مسايل مربوط به بخش انتقال داده شدة خاد « : گفته  باشند 

از همين سبب افشاي آن به زنداني ، كدام آسيبي به . به احمد شاه مسعود نيست 
به هر حال ، اين . و يا  توضيحاتش علت ديگر داشت » خاد ما رسانده نمي تواند 

طابق پالن ستراتيژيك خادي تمام عيار مسلماً از بخش همان طيف خاد بود كه م
كه فريد مزدك و » شوراي نظار« روسها به داخل جمعيت اسالمي تحت قومندة 

  .محمود بريالي هم ازجملة گردانندگان آن بود ؛ انتقال داده شده بود 
 1362ماه حوت سال 18 ويا 15مدتي را در اين اتاق سپري كرده بوديم كه تاريخ 

و تحويلدهي به زندان مربوط به جالدان كهنه كار فرا رسيد ، يعني مارا براي انتقال 
  .، يعني خلقي هاي وزارت داخله  از اتاق  بيرون كردند 

 سمت غربي 2 منزل "1بالك "بايد بار ديگر تذكر داد كه جريان انتقال زندانيان از 
تحت  ) -11- بخش (» خاطرات زندان«به زندان مربوط وزارت داخله در جلد سوم 

  انتقال از زنـدان تحت  فرمان خـاد ، به زنـدان  زير فرمـان وزارت -   2« : عنوان 
  . بيان شده است   » داخـله

خاطرات زندان « خوانندگان عزيز ، با پوزش قبول زحمت فرموده  ، در جلد سوم [ 
 ) 1362 قوس 2(در زير عنوان فوق الذكز ، در سطر دوم ، تاريخ  ) - 11-بخش (، » 

  ] .  تصحيح نمائيد ) 1361  قوس2(را به تاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

84 

  
  توضيحات

  
 كهگداي مدت ها پيش از حمله وحشيانة امپرياليزم جنايتكار امريكا به -] 1[

چاپ امريكا ، خواهان وارد » كاروان«افغانستان ، از طريق نشريه وابسته اش به نام 
ده بود كه و حضور نظامي امريكا در افغانستان ش» پيمان ناتو«شدن افغانستان به  

درنگي بر ژورناليزم زرد جنايت ساالر پسند شكر « اين قلم طي رساله اي زير عنوان 
در امريكا به نقد از نوشته اش پرداختم » اهللا كهگداي مدير مسؤول نشرية كاروان 

چاپ » افغان رساله« ، » پيام زن « كه به نام مستعار رؤوف روشنائي در نشرية راوا 
 آزاد –افغانستان آزاد « و سايت ديگر؛ و در پي آن در پورتال تورنتو و چند نشريه

  .چاپ و نشر شده است ) كبير توخي(  به نام»افعانستان 
« در اصل به اصطالح (ه اي كه در متن كتابش اين قلم عمدتاً به خاطر حمل

به يكتن از اسطوره هاي مقاومت افغانستان مجيد كلكاني رهبر ) » خاطرات زندانش
 و زد و بندش با " اثر"اين قلم نموده ، در يك فرصت مناسب به  نقد ازآن ساما و 

  «: نوشته بود كهگداي كه در بارة كتاب-  اين پرچمي مخفي -حشمت خليل غبار 
يل غبار ـحشمت خل. باين كتاب گوهري در گنجينة تاريخ افغانستان افزوده گرديد 

  .  ، خواهم پرداخت» ريكا نشريه كاروان چاپ ام11 ص 39 چاپ شده در شماره-
  
اين قاري استخباراتي فرزند حاجي افضل تاجر است كه مانند پدر مرحومش ] 2[

ساحة كار حاجي افضل از پسرش وسيع . به شغل شريف جاسوسي اشتغال داشت 
. تر بود ؛ زيرا وي به نام تجارت در هند وپاكستان وروسيه هم رفت وآمد داشت 

 جواسيس وخبر ا داوود به ميراث گرفت وي نهاه رزماني كه استخبارات ظاهر ش
چين ها را تصفيه كرد ، و نه آن اداره را ؛ بلكه  در رشد وگستردگي اين اداره بد نام 

زماني كه خلقي . كوشيد تا شاخ وپنجة آن تمام ساحات زندگي مردم را احتواء كند 
ند ؛ هاي وحشي ومتعاقب آن پرچمي هاي جاسوس و وطنفروش به قدرت رسيد

زمام جواسيس به ميراث رسيده را روسها به دست خود گرفتند كه آن را تا سطح 
وزارت خانه رشد دادند وجالد خاد كه در درنده خوئي وآدمكشي دست ارباب را از 

قاري ستار سيرت يار وهمكار . پشت بسته بود در رأس آن ادارة بدنام گمارده شد 
زماني كه نجيب جالد خاد به . ره پيمودآقاي كهگداي مدارج ترقي را در اين ادا

دستور روسها اكت واداي دموكراسي مي كرد ، اعضاي كامالً مخفي خاد را تحت 
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عنوان بي طرف در وزارت خانه ها ومؤسسات به كار گماريد ، تا به چشم مردم خاك 
بپاشند ، مثال هاي آن برادر فاروق يعقوبي وزير بسيار مقتدر امنيت آقاي فقير 

 سيد شرف الدين شرف څارنواليعقوبي به حيث وزير بي طرف برادر لوي محمد 
كه خون آزادي خواهاني بي شماري را به گردن دارد، سيد امان الدين امين به حيث 
معاون بيطرف صدارت و قاري ستار سيرت به حيث سناتور انتصابي از شهر كابل 

ميم گرفتند كه احزاب وقتي روسها و جالد خاد تص. وغيره افراد مقرر گرديدند 
سياسي گويا مستقل بسازند ، قاري ستار سيرت موظف شد تا حزب اسالمي مطابق 

اين قاري ستار سيرت را با هم نام خاينش . نام حزب خاين ملي گلبدين ايجاد كند 
داكتر ستار سيرت وزير عدلية ظاهر شاه وكانديد رياست جمهوري و جاسوس امريكا 

 در تلويزيون هاي بيرون كشور مصروف شوهر دادن وعربستان سعودي كه فعالً
   ].كودكان چار ساله است ؛ اشتباه نكنيد

كي است و قبل از تجاوز امريكا به كشور در ) وزير عدليه(حال ببينيم  ستار سيرت 
طبق معلومات موثق يك رفيق زنداني كه مدتي طوالني همساية  . كجا ايستاده بود 

ة سيرت اصالً از ازبك هاي آنطرف درياي آمو بوده گويا طور خانواد. بود .... سيرت در
. به افغانستان آمدند و در واليت سمنگان افغانستان اقامت گزين شدند » مهاجرت«

» بيدل شناسان « و» بيدل دوستان«سيرت درجمع . سيرت درسمنگان متولد شد 
 سيرت پاي.  رفت و آمد داشت KGBدر خانة شخص نورمحمد خان كهگداي عامل 

از طريق همين حافظ نور محمد خان كهگداي سرمنشي ظاهر شاه به ارگ شاهي 
اينجا آگاهان سياسي . كشانيده شد و زمينة باريابي وي با شاه تدارك ديده شد 

) وزير ستار سيرت ( حتا اجنت تمام عيارش  ؛KGBمتوجه مي شوند كه سازمان  
اهر شاه از سلطنت در پهلوي شاه را  بعد از كودتاي سردار داوود خان  و خلع  ظ

همانطوري كه . قرار داده به مثابة سخنگو در واقع قاصد سياسي وي تعبيه كرده بود
به ) حافظ نور محمد خان كهگداي (در باال اشاره شد، سيرت از طريق سرمنشي 

ظاهر شاه معرفي گرديد و زمينة  پيوند خدمت به شاه را  از  همين طريق  به چنگ 
 در دورة ظاهر شاه خاين وزير عدليه و لوي  1350 تا 1348يرت از سال س. آورد 

بعد ها به پاكستان آمده .  بعداً وزير مشاور و منشي مجلس وزراء شد .  بود څارنوال
در .  سال در آن كشور اقامت نمود 15از آنجا به عربستان سعودي شتافت و مدت 

اي اخواني نزدش مي رفتند و از وي آنجا گلبدين  و رباني و سياف و ساير سرداره ه
اين اجنت روسي و خاين به منافع افغانستان  همان كسي است . ديدن مي كردند 

كه بر طبق گفتة خودش در مذاكرة سياسي با مقامات ذيصالح امريكائي از آنها 
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 هزار تن از 60خواهان سپردن راكت هاي سكر به مجاهدين شد كه باالتر از رقم 
 اثر برخورد همين راكت ها به شهر كابل به خاك وخون كشيده شد و اهالي كابل به

بعد از تجاوز  امريكا و شركاء به اين اجنت روسي  . شهر كابل منهدم گرديد
كه به دليل اقامت شد  » هيأت روم «هيأت نمايندگي موسوم بهافغانستان رئيس 

ثير گذار بر  تأيصيت هاخ از عمده ترين شي كه يكظاهر شاه خاين در شهر روم
  . ] به شمار مي رفت »انستانغحل سياسي مسأله اف« به اصطالح  ةپروس

  
 جالب اين است كه يكي از تسليمي هاي زير پوشش ساما كه با داكتر -] 3 [

نجيب جالد خاد و بطور اخص جالد زندانيان ساما و قاتل رهبران اين سازمان نامور 
« يكي آن [ و دو برادر تسليمي وي دور يك ميز غذا خوري نشسته مذاكره نمود 

بيشتر در » پنج خاطرات زندان پلچرخي « كه در جلد » عزيز « و ديگرش » امان
هم در زندان پلچرخي خيانت كردند  و هم در خارج از ] مورد آندو خواهم نوشت 

؛ همچنان يكتن ديگر با استفاده از نام ... كشور مرتكب كار و كرداري  شدند 
 تعلقات مخفيانه اش را با يكي دو تن از اعضاي بلند مرتبة كميتة پرافتخارساما

پوشش داده ،كتاب كهگداي را به كساني نشان » حزب دموكراتيك خلق«مركزي 
  . دادند و به نوشتة كهگداي در مورد اين قلم اشاراتي نمودند 

 در چه( فرد دومي يكتن به ظاهر از ديپلماتك  هائي بوده كه خود روابط تنگاتنگي 
( با گهگداي و در آن زمان ، با پسر ماماي شكراهللا كهگداي ) كابل ، چه در امريكا 

داشته ، دست به چنين تبليغات به ضد اين قلم زده ) احسان اهللا كهگداي ديپلمات 
در ( ، تا به زعم خودش پاد زهري پاشانده باشد ، كه افشاءگري من را در آينده 

اگر زندگي مجال تنفس بيشتر داد ؛ ... .  ضرر سازد گويا بي اثر و بي) مورد خودش 
مطالب تاكنون افشاء نشده و آموزنده اي را در رابطه با عملكرد هاي اين اجنت 
حرفه ئي روس كه در راه منافع شوروي آن وقت كار مي كرد ؛ تقديم جنبش 

  .انقالبي كشور خواهم  نمود 
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  خاطـرات زنـدان
  

  جلد چهارم 
 )هفدهم ( بخش   (

  
 .  نگاهي كوتاه  به عملكرد استخبارات خلقي ها -1 
 

مردم رنجيده و ستمكش افغانستان كه در زير سيطرة عامل پرورش يافتة سرويس 
رحم ، سركوبگر و بدنامش دهه هاي  نادر جالد و خانوادة بي[ جاسوسي انگليس 

، به توپ پراندن  طوالني را با اختناق ، پيگرد ، تحقيق ، زجر ، شكنجه و زندان
سپري ] آزاديخواهان و مشروطه طلبان ، فقر و مسكنت و بيسوادي و بيچارگي 

 تداوم آن ، و 1357 ثور 7نموده بودند  ؛ بعد از نخستين روز هاي كودتاي ننگين 
بدترين روز هاي دهشت و اضطراب و هراس را به روي پوست و گوشت و شرائين  

  . خود تجربه كردند 
اران مختنق و بد فرجام ، خدايان تشنه گرسنة سوسيال امپرياليزم در آن روزگ

  ها را به اريكة قدرت تعبيه كرده بودند »خلقي«يعني ، ؛ اهريمنان آدم نما  شوروي
كه مردم مظلوم ما را قصابي نمايند ، تا از راه عبور عراده هاي ماشين عظيم جنگي 

 و دست پروردگان شان »لوتدست«و شان  به افغانستان هرگونه مانع  برداشته شود 
  . را بر تخت عز و جاه و جالل بنشانند ، كه نشاندند 

دود زهر آگين اختناق ، پيگرد ، گرفتاري ، تحقيق ، شكنجه هاي وحشيانه و 
كشتار هاي دسته جمعي در پليگون ها ، وحشت و دهشت ، سوگ و ماتم ، ساية 

گسترانيده بود كه از آسيب آن همه سياه و شومش را بر سراسر كشور ما  آن چنان 
اين جنايتكاران قسي القلب ، . جنايت و خيانت ،  هيچ كسي در اَمن و امان نماند 

 ، به خاطري كه توسط مردم و فرزندان صديق و ندكه محبوب القلوب روسها بود
شجاع شان از قدرت به زير كشيده نشوند ، ده ها هزار انسان آزاديخواه را به نام 

 به قتل - بعد از شكنجه هاي وحشيانه  -»  ثور7نقالب شكست ناپذير ضد ا«
  . رساندند 
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محافل ، گروه ها و سازمانهاي چپ انقالبي كه تعدادي از آنها تازه عرض وجود 
گرفتاري عناصر آزاديخواه ، به خصوص . ، شديداً زير پيگرد قرار گرفتند  نموده بودند

كه از بطن پر »  اكسا « . بيشتر شده مي رفت طيف چپ انقالبي روز تا روز بيشتر و 
 نهاد كه خود اين[  داوود خان زاده شد »مصونيت ملي « از ريم و خون و كثافت 
 سازمان جاسوسي نادر غدار بود كه» ضبط احواالت «ياد شده مولود هيوالي

مادر شد و باشتاب پروسة ] امپرياليزم انگليس طراح اصلي آن به شمار مي رفت 
 امين زائيد كه در واقع حفيظرا براي » كام  « ، را  يك شبه طي نموده زايشش

مولود بعدي تكامل نهاد هاي پيشينة خود بود ، و در برخورد با دشمنانش ده ها بار 
  .رحمتر و وحشيانه تر از اسالفش عمل مي كرد  بي

 اعضاي خلقي اين دستگاه رعب و وحشت و خون و خيانت ؛ به پست هاي حساس 
 كه -  KGBاينها كه مطابق اوامر اعضاي . كليدي آن محكم چسپيده بودند و 

درنقش مشاوران روسي در اين نهاد گمارده شده بودند ، با اندك اشتباه باالي 
. اشخاص ؛ حتا كودكان ، آنها را نيز گرفتار مي كردند و به زير شكنجه مي كشيدند 

ة تحقيق و دورة نظارت خلقي ها مطابق دستور مشاوران نظامي شوروي دامن
گرفتار شدگان را دوامدار نمي ساختند ؛ زيرا پالن طراحي )  »عمليات اپراتيف«(

تحقيقات . شدة تجاوز و تسخير افغانستان توسط ارتش شوروي درنگ پذير نبود 
توأم با شكنجه هاي وحشيانه توسط جالدان خلقي طوري صورت مي گرفت كه 

دولت . جان مي دادند ) بايد(ي وحشيانة خلقي ها متهمان اكثراً در زير شكنجه ها
، يا به اصطالح » تحت نظارت«كودتا مطابق خواست روسها كار نگهداري زندانيان 

نه آن طوري كه در زمان حاكميت پرچمي  (را » عمليات اپراتيف«خادي ها دورة 
. د هر چه زودتر تمام مي كردن) ها تا چندين ماه ؛ حتا چند سال  دوام  مي كرد

گرفتارشدگان ، به خصوص زندانياني كه بيشترين سوءظن متوجه شان مي شد ، در 
اعضاي اطالعات شوروي به . زير شكنجه هاي وحشيانه از بين برده مي شدند 

،  ، ازبكستان مثل تاجيكستان ، شمول عناصري ازجمهوريهاي جنوب شوروي
يزان مقاومت زنداني در تركمنستان آگاهي شان را در رابطه با چگونگي تحقيق و م

  . زير شكنجه هاي سيستماتيك گويا  غناي بيشتر مي بخشيدند 
 خلقي ها ؛ اما در واقعيت ت و كشتار هاي دسته جمعي در ظاهر توسطتمام جنايا

مطابق سياست استخباراتي  . امر به دستور روسها و زير نظر آنان انجام داده مي شد 
KGB  و پرچمي هاي نفوذي ، مثل غني » واالت ضبط اح«  شماري از نخبه هاي
مدير « ؛ قاسم خان عينك ) فعالً مقيم  جرمني » غني زنبور« مشهور به ( خان 
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 اين امثال قيوم صافي ، لطيف شريفي و) » قاسم كارتونيك « مشهور به (  » 3قسم 
؛ همچنان تاجيك ها و ازبك هاي شوروي كه به نام  ناموس فروخته  جالدان

نفوذي هاي . و ازبك هاي افغانستان در اين دستگاه نفوذ كرده بودند تاجيك ها 
KGB  1. [دور نگهداشته شده بودند » كام«و » اكسا « از حيطة ديد آمران[  

 جدي ، كه ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز كرد و 6بعد از 
را در تشكيل خاد كابل را اشغال نمود ، روسها  طيف جواسيس پنهان شدة شان 

مدغم نمودند و پست هاي مهم و بلند آن را به همين بخش ياد شده ؛ همچنان به 
: ؛ مانند [ ساير پرچمي هائي كه طور كامالً مخفي به اعضاي كميتة مركزي 

سلطانعلي كشتمند ، دستگير پنجشيري ، محمود بريالي ، تهذيب ، شرعي جوزجاني 
 مربوط به مليت ها ،  ساير اعضاي كميته مركزيد مزدك و،  نور احمد نور ، فري

ارتباط داشتند ، بدون آن كه  ساير پرچمي ها از ] اقوام و تبار هاي مختلف كشور 
با خبر بوده باشند  ؛ كامالً مخفي  اعضاي رهبري حضور و ارتباط آنها به تشكيل 

  .تفويض كردند 
  
     جا به جائي مخفي شدگان ؛ شيوة ديد -2

 .  رد ـط پيگــرايـدرشاديـد  هـا       و  و
  

در بحبوحة  چنين اوضاع  خونين و رخداد هاي سهمگين، ضربات نهايت شديدي 
متوجه مردم آزادة كشور ، به خصوص محافل ، گروه ها و سازمان هاي طيف چپ 

 شخصيت ها از لحاظ سياسي اجتماعي در بين شان  البي ، كه فهميده ترينانق
   . گرديد ؛وجود داشت 

دچار ضربة ) »سازمان رهائيبخش خلق هاي افغانستان  « (،»سرخا « سازمان
به ( در پي آن . در واقع همين ضربه سبب شد ازهم بپاشد . كشنده اي گرديد 

را به صورت گسترده  مورد » اخگــر  « دولت كودتا سازمان ) 1358 عقرب 8تاريخ 
و كادر هاي مهم اين  ة مركزيحمله قرار داد ، و بيشتر از سي تن از اعضاي كميت

يكتن از بخش در اين رابطه بايد به نكته اي اشاره كرد كه . سازمان را دستگير كرد 
سازمان اخگر نفوذ كرده بود  فركسيون خلق كه از مدتها پيش درمخفي استخبارات 

اين : د تذكر داد باي. ، در ضربه خوردن و از هم پاشي اين سازمان بي تأثير نبود 
» پوالد «  هم اكنون زير نام مستعار نام دارد و»داكتر غفور سنا « س حرفه ئيجاسو

   .را گويا  گردانندگي مي نمايد » پيام آزادي « خودش را پنهان كرده و  سايت 
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و ساير سازمان ها ، » رهائي«بعد ها سازمان » گروه انقالبي خلقهاي افغانستان«
دو سازمان اولي . يري را متحمل شدند همچنان از اين ضربات ، صدمات جبران ناپذ

 يكي پي ديگر  خانه هاي اَمن و محافل ، گروه ها و سازمان ها ،. تقريباً از هم پاشيد 
اختناق و گرفتاري روز تا روز . خود را از دست  دادند » خانه هاي تيمي«امان و 

   .بيشتر  و بيشتر شده  مي رفت
ا در زمان سلطنت ظاهر شاه كه در  از شيوة ديد و واديد هاي سياسي رفيق ه

نوشته هاي غير از خاطرات زندان درنگ به آن از جملة ضرورت هاي مبرم مبارزاتي 
شمرده مي شود ؛ در اين مجال از آن عبور نموده تذكار مي دهم  كه بعد از كودتاي 

 سردار داوود ، كه بعد پوليسي اوضاع و حاالت  چندان محسوس  1352 سرطان 26
ود ، با ــان نداده بــ و جمهوريت داوود  ؛ حتا سيماي ظاهري اش را هم نشنبود ،

حلقه اي . آنهم رفيق ها  در ديد و واديد هايشان جانب احتياط را رعايت مي كردند 
تغييرات در حلقة  ما . كه من عضو آن بودم  به مسؤوليت رفيق بهمن داير مي شد 

 جلب شده وارد حلقه مي شدند و رفيق هاي تازه. هراز گاهي صورت مي گرفت 
با احتياط و حفظ اصول و ( رفقائي هم بنابر ضرورت ها و رفع مشكالت تخنيكي 

؛ مگر بعد از  ازاين حلقه به ساير حلقات انتقال داده مي شدند) ضوابط مخفيكاري 
هنوز در ميدان خون و آتش پا »  ساوو «  كه 1357 ثور 7كودتاي منحوس 

» سازمان آزاديبخش مردم افغانستان « مه از جملة اعضاي  ما ه؛نگذاشته بود 
با مشكالت خطرناك سازماندهي و جا ) » ساما « ( سازمان ما . محسوب مي شديم 

به جائي اعضاي سازمان و تهيه و تدارك خانه هاي اَمن و مخفيگاه هاي مطمئن 
مخفي و يكي از خانه هائي كه كم و بيش كادر هاي .  دست و پنجه نرم مي كرد 

علني و بعضاً اعضاي  مخفي شدة  كميتة  مركزي در آن  تجمع مي كردند ، خانة ما 
از شور بختي  خانه اي كه در برابر خانة ما موقعيت داشت  صاحب آن خلقي . بود 

در رديف همان خانه ، خانة . بود كه دخترش در راديو تلويزيون آواز مي خواند 
ن سوي سرك مأموريت پوليس موقعيت در آ. آخري منتهي به سرك مي شد 

 خلقي ها كه بادرنده خوئي حيوان گونه عمل مي كردند آن خانه را غصب  .داشت 
نموده  صاحب آن را با تمام اعضاي فاميلش زنداني كرده ، دفتر مأموريت پوليس را 

كه اگر آمر پوليس : موقعيت خانة غصب شده طوري  بود  . ددرآنجا انتقال داده بودن
 دستور مي داد ، پوليس به سهولت مي پوليس موظف دهن دروازه مأموريته ب

 از جمله خانة –آمد و شد به چندين خانه )  متري 60تقريباً( توانست از آن فاصله 
  . را هم تحت نظر قرار بدهد -ما 
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از منظر اصول مخفي كاري و حفظ نيروي هاي خودي ، در شرايط اختناق و پيگرد 
؛  استفاده از خانة » كام«و » اكسا « ن توسط  جنايتكاران وحشي و گرفتاري مبارزا

دولت  .  بود كامالً نامطمئن و نادرست هائي كه زندگي علني داشتند امريكادر
 ساير تشكل هاي  ضد تمام سازمان هاي چپ و،  57 ثور 7 كودتاي ننگين وابستة

  .دولتي را در اين تنگنا قرار داده بود 
، تعدادي از خانه هاي مخفي زير ضربه قرار گرفته 1358ثور در ماه هاي حمل و 

بود ؛ اوضاع كشور به خصوص شهر كابل و اطراف آن رو به وخامت و تشنج بيشتر 
 مشاوران روسي ، شهر و سياسي دولت كودتا زير نظر مستقيمپوليس . نهاده بود 

ك افراد را گرفتار و با اندكترين ش، نواحي آن را به شدت تحت نظر  قرار داده بودند 
  .گرفتاري معناي نابودي را مي رساند . كرده به شكنجه گاهها  انتقال مي دادند 

 رفيق بهمن به خانة ما آمد و موضوع  1358به روز پنجم و يا ششم ماه اسد 
دختر زنده ياد داكتر ( » صديقه محمودي« دوكتور [  مخفي شدن دو رفيق
را ] خواهر زنده ياد لطيف محمودي» موديزاهده مح« و ) عبدالرحمان محمودي 

 زنده ياد بهمن نظر ما را در زمينة نگهداري  اين دو رفيق. در منزل ما خواستار شد 
 كه مورد پيگرد پوليس سياسي قرار داشتند ، )با در نظر داشت همان شرايط (  

ا كدام از اين رفيق هما از لحاظ اقتصادي براي پذيرائي « : من گفتم . خواستار شد 
 نداريم و با كمال ميل از اين دو رفيق پذيرائي خواهيم كرد ؛ مگر مسألة مشكلي

هرگاه خانه  مورد شك قرار گيرد و پوليس به خانة ما حمله كند ، : جدي اين است 
رفيق . » .  متقبل شده نمي توانيم  مسؤوليت گرفتاري اين دو رفيق رادر آن صورت

 نزديكي چنين جاي ها اقامت رفيق ها كمتر جلب در« : بهمن با آرامش خاطرگفت 
توجه مي كند ؛ زيرا كه اينها هيچ گاه در فكرشان هم خطور نمي كند كه دشمنان 

  يكي   همين حاال  م ؛ــ اين تجربه را داري ما.  شوند  شان در زير گوششان جمع
   ميما درآنجا جمع . [*]يك جاي خطرناك  موقعيت دارد از خانه ها در نزديكي 

  
  

خانة » در نزديكي يك جاي خطرناك «  بعداً در زندان پلچرخي دانستم كه -[*] 
نجيب بود كه در سرك پهلوي ليسة عالي حبيبيه نزديك به سفارت پولند  موقعيت 

 و بعد از تشكيل ساوو جاي برگزاري ) م . هـ . د ( داشت و محل اختفاي هميشگي 
 بود كه رفيق هاي مركزي ساوو در متـناوب رفيق هاي مركزي سازمانجلسات 

  ] . همين خانه دستگير شدند 
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برادر  (  ببين رفيق مدت زيادي سرور.در اين مورد نبايد تشويش كرد . شويم 
شب را سپري ) اشاره به خانة ما (  اينجا هم در)  ق بهمن عضو كميتة مركزي رفي

اين ناحيه  دلتان از . مي كرد ، همينطور استاد مسجدي  ، ديديم كه چيزي نشد 
  .» جمع باشد 

در هر صورت بعد ازمدتي گپ وگفت سر انجام تصميم گرفته شد كه آن دو رفيق 
  .را به خانة ما بياورند 

يكي يا دو روز بعد ، كه سياهي نيمه روشن شام به آهستگي جايش را به تيرگي 
 .   درآمدشب مي داد ؛ دروازة كوچة ما با ضرباتي كه به گوش آشنا بود ، به صدا

 جانب دروازة باشتاب ؛ اما بي سرو صدا به. ست  اباخود گفتم حتماً  رفيق بهمن
  اول از -  بنا به روال گذشته  -كوچه شتافته ، پيش از آن كه دروازه را باز نمايم 

درز كشيده شده  به داخل دروازه ، به بيرون نگاه كردم ، رفيق بهمن و دو رفيق 
رفقاء   . بيدرنگ و بي صدا در را باز نمودم. ستاده بودند ديگر در عقب دروازه اي

  . داخل شدند 
پسرم در آن زمان . زمان گاهي به كندي ، گاهي هم به تندي سپري مي شد 

هشت سال داشت از خواهرش چهار سال بزرگتر بود ، هردو به دو رفيق مهمان انس 
  .گرفتند 

عصر روز كه به خانه باز مي  . روزانه من و رحيمه  به محل كار خود مي رفتيم 
گشتيم  اوالد ها را خوش و خندان مي يافتيم ؛ زيرا دو  رفيق مخفي شده  آن دو را 

  .از چنگال تنهائي آميخته با دلهره نجات داده بودند 
درآن سالها من به سمت عضو در رياست احصائيه و پالن وزارت تعليم و تربيه 

به حيث  ه كه قبل از كودتاي ننگين خلقي ها رحيم. كار مي كردم ) وزارت معارف(
 به درحال خدمت» آرشيف طبي« و» سرويس عقلي و عصبي«مديرة عمومي 

، وي را كه كارمند رتبه )خلقي ها(آدمكشان حزب حاكم مريضان هموطنش بود ؛ 
چهار دولتي بود ، به سبب عدم پذيرش عضويت درحزب منفور شان ، از پست  

، عامدانه تنزيل » سرويس عقلي و عصبي«و »  طبيآرشيف« مديريت عمومي
كلينيك « مقــام داده ، وي را طور جزائي به كار رهنمائي مريضان در دهـلـيز 

كاري را كه پيش از وي خدمه ( پل باغ عمومي شهر كابل،  توظيف كردند » مركزي
  .  ) ها انجام مي دادند 

. ) م .  هـ . د (فيق ها ، از جمله ثور، خلقي ها  شماري از ر7بعد از كودتاي ننگين 
رفيق  بهمن  قبل از كودتاي . ، بهمن ، مسجدي  و لطيف محمودي مخفي شدند 
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بعد از كودتا . منحوس ثور هم عضو رابط حلقه اي كه در خانة ما داير مي شد ، بود 
كه بعد از به وجودآمدن (نمودن حلقة ما را به عهده داشت ، همچنان مسؤوليت داير 

» اكسا  « زماني كه پوليس سياسي.  ) بودو هم مدت كوتاهي مسؤول حلقة ما ساو
ف چپ انقالبي  ـ نظارت و پيگرد سازمان هاي سياسي ، به خصوص طيبر شدت

افزود ، در نتيجه عرصة  فعاليت رفيق ها روز تا روز تنگتر شد ؛ ساحة كار سياسي 
) »قروغ « دامنة كوه هاي (رفيق بهمن بيشتر در نواحي چهاردهي و دورتر از آن 

بود ؛ تصميم  رهبري سازمان ما برآن شد ، تا اطالع بعدي حلقات طور جمعي داير 
مسؤول  هرحلقه ، توظيف شده بود تا ساير رفقاي حلقه اش را به تنهائي ؛ .  نشود 

بعداً گزارش ديد و . ببيند )  و در روز هاي از پيش تعيين شده(يعني جدا جدا  
مان رفيق را با ساير اعضاي حلقة آن رفيق  و همينطور حلقات پائين و واديد هاي ه

كه عضو كميتة (پائينترش دريافت نموده ، در وقت معينه به رفيق باالئي خود 
، بسپارد و وقت تماس آينده را در روزي غير از روز قبلي با تغيير ) مركزي بود

 حين -رفيق ها سر وعده  : به گونة مثال. ساعت و تغيير محل ديد ، تعيين نمايد 
 زماني كه رفيق پائيني از پهلوي رفيق مسؤولش عبور مي كرد ، با -عبور از سرك 

از احوال ) بدون آن كه با هم سالم و عليك و جور بخيري نمايند(رمز قرار دادي 
به گونة مثال هر گاه وضع  به حالت . رفقائي كه مسؤول آنها بود؛ اطالع  مي داد 

  مي داشت ، رفيق با شانه كردن موي سرش و يا با افشاندن آب بيني عادي جريان
و يا با خاريدن گوش راست و يا با برداشتن عينك ازروي ... در دستمالي به رنگ 

چشمش و يا  محكم كردن بند بوتش ، به رفيق مسؤول مي فهماند كدام مشكلي به 
لوي هم عبور مي نمودند ، با در غير آن مثالً به مجردي كه از په... . ميان نيامده 

اوضاع نادرست را به اطالع رفيق ) از پيش تعيين شده ( ايماء و اشارات  قراردادي 
مسؤول حلقه مي رساندند ، در چنين حالت ، در ديدار بعدي گزارش كتبي را 

در صورتي كه رفيق به همان .  مي گرفت) با همان شگرد(مخفيانه از همان رفيق 
 و دقيقه درجاي تعيين شده  نمي توانست حاضر شود ، فرداي روز و همان ساعت

؛ بلكه  در كوچه و يا سرك و يا ) نه در كوچة قبلي(آن روز و يا پس فرداي آن 
نيامدن . ، سر ساعت و دقيقه  مي آمد ) از پيش تعيين شده(دكان و يا جاي ديگر 

فاق افتاده ، مسؤول  معنايش چنين بود كه كدام حادثة ناگوار ات نشاني شده به محل
 بيان مشرح ميكانيزم بسيار -حلقه بيدرنگ موضوع رًا به عضو باالئي گزارش مي داد 

پيچيدة شيوه هاي رابطه گرفتن و چگونگي شناخت تعقيب كننده و شيوة خنثي 
سازي پيگرد پوليس سياسي در آن شرايط اختناق وحشتناك ، كه اندكترين اشتباه 
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به چنگ دشمن ) ركز و هوشياري خود را از دست دادن براي لحظه اي عدم تم( ، 
به اميد آن كه مجال بيشتر دست دهد ، . افتادن بود ؛ مستلزم نوشتة جداگانه است 

  .تا تجربيات سازمان را در اين زمينه مفصلتر  به تصوير بكشم 
عضو رابط من بود ) بعد از رفيق بهمن(رفيق مسجدي كه پيش از حالت اضطراري 

لباس  .  كه به خانة ما مي آمد ، در همان روز رحيمه  به شفاخانه نمي رفت ، زماني
 به تشناب  ،هاي شستگي اش را كه آماده شده بود ، پيش از آمدنش به خانة ما

استاد بعد از استحمام  وارد اتاقي كه به  رفيق ها تخصيص . جانشوئي مي گذاشت 
 با صميميت خطاب به رحيمه ، رفيق يك زماني. داده شده بود ، داخل مي شد 

رحيمه جان در دسترخوان چيز هاي زيادي ديده مي شود ، ما « : چنين گفته بود 
ما روا دار مصارف . اين درست نيست . كه مهمان نيستيم ، همه با هم رفيق هستيم 

، هر  زياد رفيق ها نيستيم ، لطفاً در روز هاي آمدنم خودت را  دچار زحمت نساز
رحيمه كه همانند هر كمونيست رفيقي   . » صرف مي نمائيم تي با همغذائي كه داش

 ، به پاسخ استاد مسجدي گفته بود   وشجاعداكارــ ف،است ، مهربان ، دلسوز ، بيدار 
استاد اين را مي دانم كه بسياري از رفيق ها وضع اقتصادي خوبي ندارند ، قادر « : 

آنها با صداقت رفيقانه هر چه .  نمايند نيستند غذاي مورد نياز رفقاي مخفي را تهيه
كه دارند ، همان را مخلصانه روي دسترخوان مي گذارند ؛ ما كه نسبت به آن رفيق 

گفته » خدا و هست « ها وضع اقتصادي كم و بيش بهتري داريم ؛ چرا به اصطالح 
نبايد به غذاي اندك اكتفاء نمائيم ، تا زماني كه وضع  اقتصادي ما  اجازه مي دهد ، 

، شما و ساير رفقاي مركزي در سالهاي  استاد. نسبت به رفيق ها بي توجه باشيم 
اختفاء آفتاب نگرفته درخانه هاي مخفي و نيمه روشن زندگي مي نمائيد ؛ مخصوصاً 

از .  شما با پاي پياده راه هاي دور را طي نموده به صوب مقصد روان مي شويد
كيفيت بيشتر نياز داريد ، اين ديگر قابل ياد همين سبب به مواد غذائي مكفي وبا 

استاد مسجدي راه طوالني و صعب العبور را پاي پياده مي پيمود [ . » آوري نيست 
»  پياده گرد « از همين سبب در جريان گپ و گفت به عوض بردن نامش وي  را . 

  ]مي ناميدند  
 پيدا كردن قطي يكي از روزهاي زندان ، زماني كه من و استاد مسجدي به فكر

خالي گوگرد بوديم ، تا شبش هاي هجوم آورده به تن و لباسهاي خود را درآن 
 در نوبت تشناب قطي مملو از شبش را به بيرل كثافات بيندازيم ؛ استاد به ،انداخته

موجي از سپاس رفيقانه برخطوط . يكبارگي به ياد روز هاي پيش از گرفتاري  افتاد 
رحيمه ياد » زحمات «  از ،بعد از لحظاتي درنگ . رديد سيماي نجيبش نمايان گ
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نمود كه چگونه بخاري تشناب را پيش از آمدنش روشن مي نمود ، آب جوش و 
در اختيارش قرار مي داد و ،  ه بود اتو كشيد آنها را قبالً  شسته  وكه ش رالباس هاي

    .توجه زيادي به مواد غذائي مورد  نياز وي  و ساير رفقاء داشت 
بعد از اقامت دو رفيق در خانة ما ، اين رفيق انديشمند و اسطورة مقاومت ؛ يعني 

قبل از رفيق مسجدي عضو رابط  [ استاد مسجدي كماكان به آمدنش ادامه مي داد  
و از وضع فاميل هردو عضو ]  حلقه اي كه در خانة ما داير مي شد رفيق بهمن بود 

آنها را آگاه مي ساخت  ؛ ) » اهده محموديز «و » صديقه محمودي «( مخفي شده 
 . همينطور از چگونگي وضع رفقاي  مخفي شده  به فاميل هايشان اطمينان مي داد

هنگامي كه به ديدن رفيق هاي مخفي شده مي آمد ، شب را هم در خانة ما سپري 
صحبت ها پيرامون مسايل سياسي ميان چهار تن اعضاي سازمان از . مي نمود 
  ]2[ استاد مسجدي  از جانب ديگر تا نيمه هاي شب ادامه مي يافت يكطرف و 

                                                        
      مسؤوليتي كه به من سپرده-3

   :ودــوار مي نمـدششــد ،        
 -  صورت گرفت 1358 سنبله 25 كه در -دو ، يا سه روز پيش از كودتاي امين 

در جريان صحبت ، داكتر صديقه محمودي  ، زاهده محمودي و رحيمه رفيق بهمن 
  : توخي  را مخاطب قرار داده چنين گفت 

مي خواهد . ) م . هـ  ( »سرسفيد«از اين كه رفيق ها در اينجا جمع اند ، رفيق «  
 »سرسفيد «خبر خوش، به خصوص براي اعضاي فاميل . » به ديدن رفيق ها بيايد 

صحبت هاي رفيق بهمن كه تمام شد ، . ها را نديده بود آنا  بدينسو بود كه از مدته
رفيق را مانند هميشه تا دم دروازه  . از رفيق ها خدا حافظي كرده از اتاق خارج شد 

 غير ةمژد.  دچار تشويش و دلهره شدم اهي كردم ، و از شنيدن چنين مژدههمر
 كه جز لحظه اي -ساخته بود  من را دچار شور و هيجان آميخته با خوشي - مترقبه 

  ....  . بيدرنگ متوجه امري خطير و حياتي شدم. چند ، ديري نپائيد 
 وي ، از تصور حفاظت و پذيرائي از ، در آن زمان مخفي بود كه» سر سفيد « رفيق

 وساير رفقاء ، رفيق لطيف محمودي ، رفيق مسجدي همچنان رفيق بهمن
در خانة ما ؛ عميقاً دچار دلهره و ... )   و، زاهده محمودي  داكترصديقه محمودي

به درستي مي دانستم كه كسب آگاهي از اوضاع آرام و يا نا . تشويش شده بودم 
آرام اطراف و پيرامون خانه اي كه رفقاء در آن جمع بودند ؛ از جملة كار هائي بود 

ن  گير افتاد. مي بايد انجام مي داد  با دقت و مسؤوليتكه رفيق صاحب خانه
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د شد ، و چه شماري از اعضاي سرشناس چپ انقالبي در يك خانه ، چه معني خواه
اذهان مغشوش و   اعضاي سازمان هاي چپ ، به خصوص درتعابيري را در اذهان

به خود چند بار تلقين كردم كه در آن شب . منكوب  مردم به تصوير خواهد كشيد 
  .پر اضطراب اتفاقي به وقوع نخواهد پيوست 

عصر آن روز كه تابة مسين آفتابِ كمرنگ و رو به . نجام روز موعود فرا رسيد سر ا
بر مي چيد ؛ شام »  خيرخانه« غروب ، آخرين روشنائي اش را از دامنة كوه هاي 

مغموم با شتاب هميشگي كوله بار دودي رنگش را بر اين دامنه ها پهن كرد و در 
  .پي آن تيرگي شب را فرا خواند 

 كه از - گوش آشناي هميشگي -دروازة كوچة ما با همان صداي . شب شده بود 
ب خورده بر مي خاست ،   رنگ ناشده و آفتان برسطح دروازةتماس دست رفيق بهم

 متري تعميرخانه 7 فاصلة اما بدون سر و صدا ؛ بيدرنگ.  رفقاء را مي داد نويد آمدن
چهرة رفيق .  سرك انداختم با دروازة حويلي را پيمودم و از درز دروازه  نگاهي به

گاه آن.  را به مشكل  تشخيص دادم و يك رفيق ديگر» سرسفيد«بهمن و رفيق 
.   بازكـردم - از باز و بسـته شدنش بلند نمي شد يئ كه صدا-ي را ويلـدروازة ح

، بعداً رفيق بهمن  و رفيق سومي لطيف محمودي وارد » سر سفيد « نخـست رفيق 
  .  خانه  شدند 

بعد از جور به خيري و بغل كشي بر . ه مهمانان به داخل اتاق بزرگ رفتند گاآن
زنده ياد لطيف محمودي را كه  در ليسة . روي دوشك هاي پهن شده نشستند 

باهم ، هم دوره بوديم و از آن سالها همديگر را مي ) 1336سالهاي (عالي حبيبيه 
گپ هائي دربارة حال و احوال  . م ؛ حاال بار ديگر با هم  از نزديك مي ديديميشناخت

غذاي شب را همه . فاميل و اعضاي دور و نزديك به فاميل ، ميان رفقاء زده شد 
 به تدريج به مسايل بعد از صرف غذا صحبت.  صرف نموديم -ي  با گرم جوش-باهم 

كه تازه در بارة برخي مسايل  مي خواست »  سرسفيد« رفيق . سياسي كشانده شد 
آوازش در هنگام صحبت آنقدر بلند بود كه از روي حويلي  ( باز نمايد بحث هائي را

، از وي خواستم براي جر و بحث سياسي به اتاق ديگر ) به سهولت شنيده مي شد
رفقاء همه يكي بعد از ديگر وارد . برويم كه از دو طرف به حويلي منتهي شده بود 

من هم داخل آن .  بود ،  شدند ها اتاق  سايراتاق پهلوي اتاق نشيمن كه بزرگتر از
. ؛ نه باالي كوچ ؛ بلكه بر روي دوشك نشستم » سرسفيد«اتاق شده در پهلوي 

 [منكه از روي احترام . » چرا باالي كوچ نمي نشيني رفيق توخي؟«: رفيق گفت 
همان احترامي كه روشنفكران داراي عادات خرده بورژوائي و حتا شماري از مبارزانِ 
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 را از بورژوائيكه همچو عادات و خصايل خرده ) به مفهوم كمونيست(چپ انقالبي 
پائينتر از وي ] خود نه زدوده  بودند و نسبت  به رهبرانشان به جا مي آوردند

داكتر صاحب از روي احترام به روي زمين  «: م ؛ در جوابش چنين گفت نشسته بودم
 آوردن يين شيوة به جا چن ،ما روي هر انگيزه اي كه بود» سرسفيد« . »نشستم

، كه نقد نكرد؛ همانطوري كه من هم  احترام به شيوة  فئودالي را بايد نقد مي كرد
 كه در رد آن مانند ساير رفقاء پافشاري مي -نظرم را در رابطه با تئوري سه جهان 

نخواستم كه در قبال » سرسفيد« به نقد نكشيدم و مجدانه از  آن را، پيگيرانه كردم
؛ با تأسف كه چنين گذشت هاي متقابل   گيري رسمي خود را اعالم نمايدآن موضع

غير اصولي و نيمه پيري و مرشدي در سازمان ها رايج بود؛ كه يكي از مثالهاي تلخ 
  .آن را در رابطه با شخص خود بيان نمودم 

آواز  «: قبل از اين كه بحث روي مسايل مورد نظر آغاز شود ، من پيشنهاد كردم 
 خطري ، اگر آهسته صحبت نمايد كدام ما بسيار بلند است"  سرسفيد "رفيق 

  نمي گردد ، در غير آن صداي رفيق ما تا دروازة كوچه كه با ءمتوجه مصونيت رفقا
ا از رفيق ها خنديده گفتند كه مـ.  »  متر فاصله دارد  شنيده مي شود7اتاق ما 

هم » سر سفيد«فيق خود ر.  دست بلندي آوازش هميشه دچار مشكل هستيم
بعد  از بيان چند جمله  معلوم . » مي كوشم آهسته صحبت نمايم «: خنديده گفت 

باز هم صدايش بلند و بلندتر . شد كه  فراموشش مي شود كه آهسته صحبت نمايد 
الس خالي آب يپيشنهاد كردم هر زماني كه آواز  رفيق بلندتر شود من  به گ. شد

. ي زده  رفيق را متوجه مي سازم ، تا آهسته حرف بزند ضربه ا)  كه دم دستم بود(
متن صبحت ها پيرامون . اتفاقاً  اين شيوه مؤثر واقع گرديد و رفيق كنترول شد 

  . مسايل روز  بود 
 ثور 7قبل از كودتاي « :  ، رفيق لطيف گفت » سرسفيد«بعد از پايان صحبت هاي 

وي به : رفيق ها مي گفتند . يده بودم  ديكسي را به نام خالقداد يكي دو بار در جائ
. خالقداد اكنون در وزارت معارف كار مي كند . جريان شعله عالقه نشان مي دهد 

موده ببيند  تمايل به كار رفيق توخي اگر بتواند بد نيست با وي تماس برقرار  ن
   . »فكر مي كنم بهتر  خواهد شد... .  دارد  يانه سياسي 

م با اين ــمن از تماس. ص تأكيد نمودند ـماس من با اين شخ تة رفيق ها در رابط
  ]3. [ص ، در آيندة قريب  اطمينان دادم ـشخ

 پاري از شب پراضطراب گذشته بود ، رفيق ها آمادگي شان را براي استراحت 
بعد از لحظه . رفيق بهمن با اشاره به من فهماند كه از اتاق خارج شوم . نشان دادند 
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رفيق با . هر دو به اتاق عقبي تعمير داخل شديم . ز اتاق بيرون شد اي خودش نيز ا
. من شب را نبايد در اينجا باشم « : صداي آهسته كه تنها من شنيده بتوانم گفت 

بعداً . » را با خود مي برم ) زنده ياد لطيف(فردا شام مي آيم و سرسفيد و انجنير 
ن آورده ، آن را به من سپرد و دستش را به طرف جيبش برده تفنگچه اش را بيرو

اگر خلقي ها به خانه حمله ورشدند با همين تفگنچه كوشش كن تا « : اضافه كرد 
  »شاجور« را كه با پر از مرمي» شاجور« بعداً دو . » برايتان راه فرار را باز نمائيد

پيش از آن كه تفنگچه اش را بگيرم، . داخل تفنگچه سه تا مي شد ، به دستم داد 
خودت بدون اسلحه مي ماني من تفنگچة خود را از جايش بيرون مي آورم « : فتم گ
بيرون آوردنش در . نه ضرور نيست « : در جوابم چنين گفت . » آن را با خود ببر . 

مدت ها پيش به رفيق [ » ! همين را بگير . اين وقت شب سر وصدا ايجاد مي كند 
  دوست شخصي را در بين سنگ كاري بهمن گفته بودم كه تفنگچه اهداء شدة يك

تفنگچه و شاجور هاي پرمرمي را از زنده ياد بهمن ] . ديوارحويلي پنهان كرده ام  
رفيق بهمن در مواقع خطر و رخداد . كردم  گرفته درجيب هاي كرتي خود جا به جا

 مي رفت ؛ چنان خونسردي تعجب  كه احتمال قريب الوقوع آنيهاي ناميمون
 خود نشان مي داد كه ماية حيرت و آرامش رفقاي هم راه و همگامش برانگيزي  از

در همان اتاقي كه صحبت داشتيم ، داكتر و خودت « : بهمن اضافه نمود  . مي شد 
از مسلح بودنت چيزي نفهمند ، » سرسفيد«بخوابيد ؛ احتياط كن كه رفيق ها و 

تأكيد مي ! اشد خاطر جمع باش ، خونسردي ات را از دست نده رفيق ، هوشت ب
از شنيدن گپ رفيق بهمن كه من هم مانند ساير رفيق ها به دانش و .  » كنم  

شخصيت كمونيستي اين مبارز سترگ و نستوه جنبش كمونستي كشور اعتماد و 
خودم را راحت و نيرو مندتر  .باور داشتم ، موجه هاي هيجان و اضطرابم فرو نشست 

 يكي از منابع نيرو بخش براي مبارزان شرقي ، از ديد من ، اساساً.  احساس نمودم
باور آنان به شخصيت هائي است كه از بسا جهات برتري ها و ويژگيهاي مهمي 

   . ...نسبت به سايرين دارند
روشني گروپ حويلي ، داخل اتاق را روشن كرده بود . چراغ خانه را خاموش كردم 

من با دستم  . داده مي شد ، چناني كه اشياي داخل اتاق هم به آساني تشخيص 
در واقع درحالت . قبضة  اسلحه را محكم گرفته لحاف را به روي آن كشيده بودم 

  رهبر سازمانآخر مسؤول حفظ جان رفيق ها به خصوص. آماده باش قرار داشتم 
مسؤوليتي را كه رفيق بهمن به من محول كرده بود ، فوق العاده دشوار . شده بودم 

ليت خطيري اجازه نمي داد كه براي چند دقيقه اگر هم شده مژه چنين مسؤو. بود 
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 كه به  بيدار مي شد ، مي ديداز خواب» سرسفيد«هرباري كه رفيق . برهم نهم 
  .روي بستر دراز كشيده ؛ اما بيدارم 

آن شب تو گوئي خداي تيرگي و اضطراب بربال سياه شب وزنة سنگيني را آونگ 
گاهي كه خواب بر من غلبه مي كرد و .  كندي بگرايد كرده بود كه پرافشاني اش به

وش ـ و سرا پا گي كردمچشمانم به آهستگي بسته مي شد ، به يكبارگي چشم باز م
 كه در م بشنومـورچه ها را هـداي پاي مـتو گوئي خيال داشتم ص. مي شدم 

ي بي سر انجام با دلهره و نگران . سكوت شب به آهستگي و بيصدا در رفت و آمد اند
.   سپيده دم همراهي كردم  سياه ، پر اضطراب و دير پا را تاسابقه اي آن شب 

( سپيده كه دميد و روز روشن فرا رسيد ، رفيق ها همه براي صرف چاي صبح 
»  سرسفيد«رفيق هاي  دختر از .  جمع شدند )سفره  ( به دور دسترخوان) صبحانه 

بلي ، من خوب « : ما گفت » فيدسرس«. »  شما خوب خوابيديد ؟ «: پرسيدند 
و ، خوابيدم ؛ مگر هر وقتي كه بيدار مي شدم ، مي ديدم كه رفيق توخي بيدار است 

رفيق  تو هيچ « : بعداً رويش را به طرفم دور داده اضافه نمود . » چرت مي زند 
آدم سرش را مي ماند و به خواب مي . نخوابيدي ، اين قدر تشويش خوب نيست 

، ديگر گرفتاري است و تحقيق است و شكنجه ، گپي  آمدند خو مي آيندرود ، اگر 
  .  » ندارد ، آدم بايد بدون تشويش  بخوابد 

سه دهه از آن شب فراموش ناشدني سپري شده ؛ مگر برخي اوقات جمالت توبيخ 
در آن شب ؛ طوري درگوشم طنين مي اندازد . ) م . . هـ. د  ( رهبر سازمان ماآميز 

من را به خاطر بيدار »  سرسفيد«كه چگونه رفيق  ، ناراحتي ام مي گرددكه موجب 
كه ناشي از حس مسؤوليت و اعتقادم به امر حفاظت اعضاي سازمان به  [بودنم 

در آن شب ، كه وظيفة خطير و پر مسؤوليت حفظ ] خصوص شخص خودش بود
ر نمايد ؛ به جان وي به من سپرده شده بود ؛ به جاي اين كه از من تمجيد و تقدي

خودش را » خونسردي« و » شهامت « نوعي درجمع رفيق ها زيركانه نقدم كرد ، تا 
 ذهن نشين رفيق ها نمايد و تشويش و اضطراب من - ي در چنين موقعيت خطير-

  . برجسته سازد ) كه در صحبتش مفهوم جبن و ترسم را افاده مي كرد ( را 
هائي كه با زنده ياد سيد بشير بهمن از گذشته با رفيق . ) م . هـ . د(  رفيق برخورد

شيوة  برخورد نادرست و . هاي دور پيوند مبارزاتي و انقالبي داشتند ؛ بدين نهج بود 
در دفعة . با رفيق ها از چشم رفيق بهمن دور نمي ماند » سرسفيد « ضد انقالبي 

يدار بودنم را بعد كه رفيق بهمن و رفيق مسجدي به خانة ما آمده بودند ، جريان ب
را به هر دو رفيق گزارش دادم كه » سرسفيد«درآن شب و حرف هاي رفيق 
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تايش آن دو رزمندة بلند ــورد سماندنم درآن شب م احساس مسؤوليت و بيدار
كه در زير وحشيانه ترين شكنجه هاي ميتوديك  [و تسليم ناپذير  ، پابرجا همت

رفيق بهمن . قــرار گرفت ]  آفريدندتحت نظر نظاميان روسي قرارگرفتند و حماسه 
منطقي   از تمام  عادات و كردارم  برداشت  ،كه طي سال هاي متمادي مبارزه

« داشت و روانم را به درستي مي شناخت ؛ متوجه ريشة صحبتم شده فهميد كه 
به همين سبب با صداي گرم ... .  غرور مبارزاتي ام را جريحه دار ساخته  »سرسفيد

يك رفيق  زماني كه با عشق و عالقه و  «: طاب  به من چنين گفت  و پرمهرش خ
فداكاري ، مسؤوليت حفاظت ازجان رفيق بزرگتر را به عهده مي گيرد ؛ بايد 

ناراحت . كسي كه احساس مسؤوليت كند ، نمي تواند كه بخوابد . همينطور باشد 
  » جا نمي آورديم نباش رفيق اگر اين درك را از خودت نمي داشتيم  داكتر را اين

  : در حالي كه رفيق هاي ديگر هم حضور داشتند ؛ بعد از مكث كوتاهي اضافه نمود 
واديد ها مي رفتيم لنگي به سر بسته   زماني كه با هم به ديد]م . هـ  [ داكتر« 

مي كرد و در اثناي راه رفتن آنقدر دچار تشويش و اضطراب مي شد كه ما از 
 با وي هر جا مي رفتيم  شف لنگي اش را طوري به . دستش به تنگ آمده بوديم

 و اينكار را ،روي خود دور مي داد كه غير از چشمانش  هيچ چيزي ديده نمي شد 
 اين عادت  باالخره برايش گفتيم. تا كسي وي را نشناسد به خاطري مي كرد

عث   و باارت توجه ديگران را جلب مي نمائي زيرا با اين ك؛خطرناكت را ترك كن 
   .» دستگيري ما مي گردي
به منزل ما ، ناراحتي من و رحيمه به خاطر » سرسفيد « قبل از آمدن رفيق 

در » توبركلوز«سبب آن تشخيص مرض . مريضي پسرم  قدري بيشتر  شده بود 
را به خاطر » استروپ دومايسين« ادوية  ،داكتر متخصص. وجود يگانه پسرما بود 

 آمدن -جود الغر پسرما  تجويز كرده بود ؛ از جهتي هم آغاز فعاليت توبركلوز در و
مسايل آنقدر در ذهن ما تراكم كرده .   مفيد واقع شد-به خانة ما » سر سفيد«رفيق 

باور كرده . بود كه تشخيص اين مريضي در وجود پسرما به كلي فراموش شده بود 
است و مورد وي كامالَ درست ه تشخيص داكتر متخصص توبركلوز دربوديم ك

 «  رفيقاتفاقاً. ضرورت طرح آن را با نزديك ترين اعضاي فاميل هم نمي ديديم 
در برابر چپركت بر روي دوشك نشته بود كه در زير آن چند بوتل دوا بر » سرسفيد

.  چشمش به پطنوس ادويه افتاد . ) م . هـ ( رفيق داكتر. روي  پطنوس قرار داشت 
رحيمه متوجه . » اينقدر دوا  را چه مي كني ؟ ! رحيمه جان « : با تعجب پرسيد 

گاه جريان تشخيص داكتر در مورد  پسر ما را  برايش  آنبوتل هاي سربستة دوا شد ؛ 
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جان « : با تعجب رويش را به طرف پسرم دور داده  گفت » سرسفيد«. توضيح داد 
مهرباني از  با نوازش و  ،زماني كه پسرم آمده در پهلويش نشست. » كاكا اينجا بيا 
شما رفيق پدرم « : پسرم به جوابش گفت .  »مرا مي شناسي  ؟ « : وي پرسيد  

وي به آهستگي  . » چه قسم رفيق  ؟ «  : اضافه نمود  »  سرسفيد«.  »هستيد 
خنديده بعداً وي را » سرسفيد«. » شما كالن شعله ئي ها هستيد «  : جواب داد 

 «: با اطمينان خاطر چنين گفت   قرار داده گاه رحيمه را مخاطبآن. معاينه كرد 
تشخيص نادرست است ؛ اگر . من فكر نمي كنم كه پسرت توبركلوز داشته باشد 

رحيمه برخاسته از .  »عكس شش هايش را در خانه داشته باشي آنرا بيار كه ببينم 
وي بعد از ديدن . داد » سرسفيد«اتاق ديگر عكس ها را گرفته  آورد و به دست 

من موافق نيستم  تشخيص درست نيست ؛ زرق اين همه « : يق عكس ها  گفت  دق
هم در اين سن و سال به پسرت صدمه مي زند ، آنادوية توبركلوز بدون وجود مرض 

مسؤوليتش ! تمام دوا ها را به كدام  مريضي بده كه توان خريدش را نداشته باشد 
شايد .  است كه زياد مي تپد مشكلش اين. كامالً خاطر جمع باشيد . متوجه من 

ته ــتشويش نداش. ون است ـدكي كم خـان. تنبلي غذا خوردن هم داشته باشد 
  . » باشيد 

ما كه »  سر سفيد« به تدريج فهميديم كه تشخيص . مدتي از آن روز گذشت 
عمري را در شفاخانه توبركلوز كابل با مريضان توبركلوز سرو كار داشته ؛ درست 

  ... .بوده 
باز هم بال سياه پرندة شام دلگير بر روي . آن روز هم درحال سپري شدن بود 

مردم كه تنفس . نقش روشنائي سرخگون غروب زيبا ، ساية زشتش را گسترانيد 
درفضاي مسموم شدة سياسي برايشان دشوار شده بود و از ساية خودشان هم  مي 

 به پرندگان خون آشام و چه رسد به ساية  شوم  بالهاي سياه شام كه(هراسيدند 
مي خواستند هر ) ها را بي باكتر مي ساخت آنشبگرد ميدان جوالن بيشتر مي داد و 

چه زودتر فاصلة محل كار تا خانه هايشان را با هر وسيله اي كه در دسترشان قرار 
مي گرفت ؛  بپيمايند ، تا هرچه زودتر به انتظار درد انگيز پدران و مادران پير و 

  . و همسران مشوش شان پايان بخشند كودكان 
دروازه را به روال هميشگي . دروازة خانة ما با همان دو ضربة آشنا به صدا در آمد 

 «: بعد از جور بخيري  گفت . به  داخل خانه آمد . رفيق بهمن  بود . باز نمودم 
ده بعد از بستن لنگوته اش ايستا» سر سفيد«   رفيق »آمادة رفتن هستيد يا نه ؟ 

ها بعد از بغل كشي و آن. شد ؛ همچنان رفيق لطيف محمودي از جايش بلند شد 
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خدا حافظي با رفيق ها و اظهارخوشي از پذيرائي گرم و رفيقانه اي كه از آنان به 
  .بود ، با رفيق بهمن يكجا خانه را ترك  كردند ه عمل آمد

ي از كودتاي سومي  را كه ناش» دموكراتيك خلق  « رفيق ها كه  بحران درون باند
« كودتاي اول از داوود خان ؛ دومي از باند  [ دقيقاً زير نظر داشتند   ،بود

در چنين اوضاع و حاالت درهم و  ]  بود امين حفيظ سومي از و»دموكراتيك خلق
ها  را از خانة ما انتقال آنبرهم شرايط انتقال دو رفيق مخفي شده را مساعد ديده 

  .دادند 
رفيق بهمن يك شب به خانة ما آمده  هر دو ) 1358 سنبله 28 يا 27(به تاريخ  

بعد . را با خود برد ) دوكتورصديقه محمودي و زاهده محمودي ( رفيق مخفي شده 
  .از رفتن دو رفيق  شور و هيجان ، گپ و گفت در خانة ما كمتر شده بود  

 قرار قبلي به نخفي از خانة ما ، رفيق بهمن بدومدتي بعد از انتقال دو رفيق م
 اظهار ايل مورد نظر با لحن آرامش دهندهبعد از صحبت پيرامون مس. خانة ما آمد 

ببين رفيق كه منطقة تان آرام است ، خانه تحت نظر نبود ، ورنه در شب « : داشت 
، خلقي ها حتماً به خانه حمله مي كردند ؛ مگر ديدي ) »سر سفيد«(آمدن داكتر 

  .» عدي  رفقاء را در همينجا داير مي كنيم جلسة ب. كدام گپي نشد 
 روز و زمان جلسة بعدي را تعيين كرد و با من خدا حافظي  نموده از خانه  بعداً

  .خارج شد 
 ضربة آشنا از دروازة حويلي بلند شد ، ي صدا- به روال گذشته - درروز موعود 

 دروازة حويلي ؛ اما بدون شرفه قدم برداشته فهميدم رفيق  بهمن هست ،  با شتاب
رفيق بهمن و رفيق  لطيف محمودي يكي بعد ديگر داخل حويلي . را باز نمودم 

. بازهم صداي دروازه بلند شد . ها را به داخل اتاق كوچك رهنمائي كردم آن.شدند 
بار سوم . بود ) برادر رفيق بهمن(تن از اعضاي كميتة مركزي يكاين بار رفيق سرور 

ر يك رفيق ديگر داخل حويلي اينبا. روازه را باز نمودم د. هم دروازه تك تك شد 
نخست كتاب كپيتال . بعد از جور بخيري ؛ رفيق بهمن جلسه را داير نمود . شد 

 جر ةبه نظرم رفقاء در زمين « :ماركس را كه با خود آورده بود باز نموده اظهار داشت
 چرا كه فكر مي كنم   از اين اثر كدام اعتراض نداشته باشند ،يو بحث بر بخشهائ

 از اين اثر را يرفيق بخشهائ. » همه اقتصاد سياسي را مدت ها پيش مرور كرده اند 
 با فصاحت و زبان ساده به تفسير و توضيح  آن  هابعداً روي همان بخش. برگزيد 

.  بيان كرديم  برداشت خود را از توضيح رفيق بهمن مابعد از وي ، هر يك. پرداخت 
اگر سه روز بعد تر به تعويق انداخته بوديم ، در عوض مدت كار  قات راداير شدن حل
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. تالفي كرده باشيم سياسي درحلقه را بيشتر ساخته بوديم ، تا كمبود يك جلسه را 
بعد ها تركيب حلقه تغيير . تداومش را حفظ كرد ) بدين منوال(مدت ها جلسات ما 

    .سه نفر تقليل مي يافتماني هم تا گاهي بيشتر از پنج نفر و ز. يافت 
                                                                                                                                          

  تجاوزامين و  ط  غصب قدرت توس-4
  . يال امپرياليزم به كشور ــسوس       

  
به ) كشتن تره كيبعد از( حفيظ اهللا امين 1358 سال ة سنبل25 به تاريخ 

وي پس از خفه كردن تره كي عالوه بر منشي عمومي .  حاكميت مطلق دست يافت
 مقام  ،» شوراي انقالبي  رياست« و » حزب دموكراتيك خلق « كميتة مركزي

فرمانده بي  را نيز به خود اختصاص داد و حدود صد روز) نخست وزيري (ارت صد
  بعد از گذشت اين جالد مغرور.  شد راي دولت و ارگانهاي مربوط به آنچون و چ

 پيگرد ، جمع و جور نموده  چند روز خود و باندش را درچنبر قدرت به چنگ آورده
مخالفان و مبارزان و مردم بي و گرفتاري  ، شكنجه  و كشتار هاي دسته جمعي  

  . گناه را دوباره آغاز نمود 
و تمثيل كردن دموكراسي و پيش » حق به جانب بودن امين « به اصطالح 

 كسي را فريب KGBه شـعار ميان خالي توسط اين جالد و عامل اصلي ـكشيدن س
 قرار كار مخفي شان  رهبري سازمان ها احتياط را همچنان در مركز. داده نتوانست 

كمـاكان ، مانند دورة تره كي ادامه )  در بخش ما (ديد و واديد ها .   بودندداده
  .داشت 

زمان مصرف امين .  روس ها در اين مدت اوضاع كشور را شديداً تحت نظر داشتند
درصدد چپه كردن امين و دارو دسته اش . براي آنان به پايانش نزديك شده بود 

.  فرا رسيد ]  1979 دسمبر27 / 1358 جدي 6 [يمون بودند ، تا اين كه روز نام
نيرو هاي زميني و هوائي سوسيال امپرياليزم شوروي به قصر داراالمان و راديو كابل 

، زندان » كام«مثل وزارت دفاع ، ادارة ( حمله نموده اكثر ادارات مهم دولتي 
 ، ميدان هاي پلچرخي ، وزارت خارجه ، وزارت داخله ، وزارت مخابرات ، بانك ها

اردوي افغانستان را خلع سالح كردند و .  را تحت كنترول خود در آوردند... هوائي و 
 ببرك كارمل را كه از زمرة بنيانگذاران   ، يعني KGBتن از مزدوران وابسته به يك

، بر تخت اسارت باال كشيده ؛ بيانيه اش را از شهرك  بود» دموكراتيك خلق « باند 
 ازكشته  معروف شده در جهاناين ميهن فروش. پخش كردند » ترمذ « سرحدي 
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شدن حفيظ اهللا امين خبر داد و با اين شگرد باند امين توسط قواي اشغالگر گرفتار 
در )  كارملببرك (KGBپروردة دست . شده به زندان پلچرخي انتقال داده شدند 

به ياري و سر زمين استعمار شكن افغانستان  . نشانده شدرأس قدرت دولتي 
ال امپرياليزم شوروي عمالً توسط قواي سوسي» دموكراتيك خلق « جاسوسي باند 
   .  اشغال گرديد

روسها به نام ببرك كارمل دروازة زندان پلچرخي را گشودند و زندانياني را كه تا آن 
 از جمله شعله ئي ، صد ها تنوقت زير ساطور امين قرار نگرفته بودند ؛ منهاي 

 اجنتان  زنداني ةگر،  داكتر رزبان ، داكتر هاشم مهربان ، كه بنا به مشورداكتر داد 
 دولت دست نشاندة ةكه بعد ها در كابين [»  داكتر اعظم داد فر«شدة شان 

تن از يكو ] امپرياليزم امريكا به سمت وزير تحصيالت عالي كسب مقام كرد 
)   شوراي نظاري،دي  خا،شاعر محبوب پرچمي (تسليمي ها ، يعني واصف باختري 

از جمله . عدة قليلي از زندانيان باقيمانده را از زندان رها كردند , از بين برده شدند 
، تا براي دست نشاندة شان » االزهر « جذب شده در  KGB ف اجنترسول سيا

  . كارمل بي آبرو ، گويا آبرو و حيثيتي  شده بتواند 
 شد در زندان پلچرخي مصاحبه اي واصف باختري شاعر پشت كرده به مردم حاضر
اشغالگر سوسيال » آمدن ارتش « با دولت دست نشانده انجام دهد كه در آن از

منشانه از ببرك كارمل به  امپرياليزم شوروي به افغانستان استقبال نمود و مزدور
 به شمول اين قلم -مصاحبة وي را تعداد زيادي از مردم . تعريف و تمجيد پرداخت 

  .  شنيدند راديو پخش گرديد ، كه از -
به هر رو ، از آن همه بيدادگري و اختناق بي سابقه ؛ از آن همه فاجعه هاي خونبار 

 اخير آن در چنبرة قدرت صد شبانه روزكه ،انساني و مصيبت هاي عظيم بشري 
 نگذشته بود كه اژدهاي هزار دهان  ماه20 بيشتر از ؛  سپري شدشخص امين

منطقه و به طور اخص در  شوروي بنابر الزامات منافعش درمسوسيال امپرياليز
به قصد تسخير و تاراج  سرزمين بلند قامت ما به پرواز درآمده ، ) خود(افغانستان 

تنوره كشيد و آتش زد به انسان و حيوان و نبات و كوه و بيابان و رود و دريا و 
به (سر انجام . ش آمد ت نمود هر آنچه به چنگمه و قنات و كاريز و چاه ؛ و غارچش

با بالهاي مشبك و سوخته و گردن خميده ، با افتضاح و ) سان امپراتوريهاي ديگر 
 وزارت دفاع  JRUدرحالي كه احمد شاه مسعود اين گماشتة مخفي  (رسوائي 
به آهستگي )  در نقش مجاهد، مصونيت بازگشت قوايش را تضمين كرده بودشوروي

ي نگذشته بود كه از درون منفجر شد ، و ريزه پاره به جانب النه اش خزيد و مدت
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هاي پانزده تكه ئي اش به هر طرف پرتاب گرديد و طعمة درندگان و الشخواران 
  . امپرياليزم جهاني در رأس امپرياليزم جنايتگستر و غارتگر امريكا گرديد 

ي دفاع  ماشين جنگي ابر قدرت شوروي به افغانستان ؛ مردم مظلوم و ببعد از تجاوزِ
ما چنان قصابي شدند كه در مقايسه با انواع و اشكال جنايات دست پروردگان شان 

صد ها بار بيشتر ازدورة تسلط خلقي هاي وحشي ) كميت و كيفيت جنايات شان ( 
ده ها هزار انسان ميهن پرست و شجاع توسط جالدان پرچم و . براين سر زمين بود 

م در زندان ها ، شكنجه شدند و به طور خاد ، هم در جبهات جنگ مقاومت  و ه
 خادي ها ، كه خلقي ها را -اينها ، يعني پرچمي ها . دسته جمعي اعدام گرديدند 

زير فرمان داشتند ، جنايات هراس انگيز و وحشت آفريني را انجام دادند كه خلقي 
هاي وحشي و كودن در زمان خدائي شان بر كشور ؛ حتا  گوشة آن را  در خواب 

  .نديده بودند هم 
 و عملكرد  مبارزات ازقسمتي و  و مبارزكار وپيكار مردم آزاده  ازحـال ، بخشي

 با تمام  تنگاتنگكه مسلماً در پيوندجا بازگو مي كنم اين را در چپ انقالبيهاي
دربيرون راندن   كشور و مبارزات مردم شجاعكمونيستيبخشهاي ديگر جنبش 

نقش تاريخي شان را  ) سوسيال امپرياليزم شورويارتش  (ارتش يكي از ابرقدرت ها 
  .شجاعانه و صادقانه  اداء نمودند 

  
 .   نفوذي هاي دشمن در نقش  همسر - 5
  

 بود ، گذاشته» اكسا « را كه جناح تره كي آن را  » كام « روسها نام استخباراتي 
» دخا«كه مخفف آن (»  خدمات اطالعاتي دولتي  « به اسم و رسم جديد ، يعني

 زندان .تسميه نمودند و به زندان و زندان داري توجه خاصي مبذول داشتند ) است 
 - قسمي كه در جلد هاي قبلي خاطرات زندان نيز تذكر داده شده -پلچرخي 

. درخدمت پالن تجاوزي سوسيال امپرياليزم شوروي پيش از پيش ساخته شده بود 
  جويدن ةسر گرفته بودند ، تا آمادكار ترميم تدريجي بخش هاي نيم كاره اش را از 

 آزادي واقعي انسان از تن و بدن انسان هاي آزاديخواه ، مبارزان متعهد ، رهروان راه
تن از يكرئيس آن را .  استعمار ، استثمار ، ارتجاع  و امپرياليزم گردد يوغ اسارت
اش و هم دوره ) دانشجويان ( كه  محصالن  ) داكتر نجيب ( » مادر زاد«جواسيس 

مي ناميدند ؛ گمارده » نجيب گاو « دوره هاي بعدي ، همچنان اكثريت مردم وي را 
اين جالد مشهور و قهرمان فراركرده ها از ميدان جنگ ، شمار اعضاي مخفي . شد 
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.  مدت به شوروي اعزام داشت ض آموزش امور اطالعاتي طور كوتاهخاد را غر
زش استخباراتي كه مخفيانه داير مي شد تعدادي از اينها دركابل در كورس هاي آمو

پرچمي هاي مخفي نفوذ كرده . تا هويت جواسيس افشاء نگردد ، ثبت نام نمودند 
 در سازماندهي بعد از تجاوز روسها به افغانستانظاهر شاه كه » ضبط احواالت « در

كه خلقي ها وي را به غني زنبور مشهور ( خاد نقش عمده داشتند ، مثل غني خان 
؛ به سمت رئيس مقتدر تحقيق در رياست عمومي خاد  كسب مقام ) خته بودند سا

طيف بعدي پرچمي هائي كه از زمرة گردانندگان رده هاي مابيني خاد . كرد 
در آن ادارة خون و جنايت و خيانت ) مستنطق ( محسوب مي شدند  به حيث جالد 

  . صافي بود نمونه هاي بر جستة آن  لطيف شريفي ،  قيوم. مقرر شدند 
ماشين خون . دولت دست نشانده به زود ترين وقت چهرة سياهش را نشان داد 
 اقدام به  ، وآلود شكنجه و كشتار مردم آزاديخواه افغانستان را به كار انداخت

پيگرد و تعقيب و گرفتاري چپ . گرفتاري پيگيرانة عناصر ضد تجاوز شوروي نمود 
  .رفت  در مركز كارش قرار گ [*]انقالبي 

در ماههاي جدي و دلو ، مردم آزاديخواه كه از هجوم سربازان گرسنه و چپاولگر 
ها دركابل و حوالي آن نهايت رنج مي بردند ، به اشكال آنبه جائي  شوروي و جا

شكل اختناق تغيير يافته بود ؛ ولي . مختلف عكس العمل شان را تبارز مي دادند 
ليست و نام نويس خانه . از دورة ما قبل آن بود محتواي آن بسيار شديدتر و دقيقتر 

هاي رهايشي و كرائي كه پيش از تجاوز ارتش رهزن سوسيال امپرياليزم تدوين 
 مشاوران روسي  بار مانند دورة خلقي ها نبود كهاين. شده بود ؛ دوباره باز بيني شد 

داشتند و درخفاء و دور از انظار مردم محله، در مأموريت هاي پوليس اقامت مي 
  حاال شمار قابل توجهي به جمع . اكتفاء مي كردند ) بعضاً امر و نهي (تنها به مشوره 

  
  

 به مفهوم شعله ئي هائي كه  بعد از هم پاشي پيكره هاي متشكلة شعلة -[ *] 
بارديگر خودشان را جمع و جور كرده تشكيالت شان را به وجود  ) 51سال ( جاويد 

ان رهائي ، سازمان اخگر ، سازمان سرخا ، ساما ، بعداً آورده بودند ، مثل سازم
  ...]سازمان ساوو،  سازمان پيكار ،و 
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  .افزوده شده بود ...  تاجيكي ، پولندي ، چكي ، ايراني ومثل، مشاوران روسي 
ساير نهاد هاي دولتي  خانه ها و ي در شعبات رسمي وزارت در حاالت استثنائاينها 

گاهي . در اصل به خداي همان بخش تبديل شده بودند . دند در ظاهر مشوره مي دا
 چشم و ابرو و سر ، وطن فروشان پرچمي خادي و خلقي را امر و نهي ةهم با اشار
را از جملة .... پرچمي ، خادي  كار كردن در جوار مشاوران  روسي و . مي كردند 

م هاي سرور و نشاط و افتخارات شان مي دانستند ؛ حتا  تعداد آنان شرايط برپائي بز
يك بار مي ديدي كه كاتـب به . بستر هوسبازي مشاوران را تدارك مي ديدند 

  .يك اداره  دفعتاً مدير آن اداره مي شد » چلر« اصـطالح 
 ثور از جانب مسؤوالن حزبي شان 7 پرچمي ها سالها پيش از كودتاي ننگين 

ا شعله ئي ها طور اخص و ساير دستور گرفته بودند تا  پسران  و دختران  پرچمي ب
بعد از تجاوز روسها به افغانستان شعله . اعم ، ازدواج كنند  نهاد هاي ضد روسي طور

ئي هائي كه از ديدرس اكسا و كام پنهان مانده بودند و يا آناني را كه استخبارات 
 از سالها پيش شناسائي كرده بودند ، ماهرانه) ضبط احواالت ، خلق و پرچم(وقت ، 

روي پرچمي مخفي در برابر جوانان شعله ئي ؛ حتا  دختران زيبا. تحت نظر گرفتند 
در برابر مردان متأهل  شعله ئي  قرار داده مي شد ، همچنان پسران خوش اندام و 

مي گرفتند مي مخفي در برابر دختران شعله ئي شناخته شده قرار خوش منظر پرچ
 دختر شعله ئي قرار گرفته موفق به ازدواج با ها  مورد توجه  پسر و ياآن، تا يكي از 

در آن صورت  شعله ئي  شكار شده كه در دام ازدواج  . فرد مورد نظر شان شوند 
سياسي پايش گير مي كرد ، از جانب خانم پرچمي اش و يا شوهر پرچمي اش ، زير 

ناد و ارج از خانه ، اسرفت و آمد رفيق هايش به خانه و خ. ذره بين قرار مي گرفت 
 شوهر و يا خانم شعله ئي شان به فرد ارتباطي كتاب هايش و تمام مسايل مربوط به

طور فشرده در زير  سه نمونه از اين ازدواج را - دو . مخفيانه گزارش داده مي شد 
شعله ئي سرشناس كه در خاطرات » امان اهللا پيمان « زنده ياد بازتاب مي دهم 

» مل غيرت« زندان به دست سرطبيب » اخانة شف« زندان از چگونگي كشتن وي در
با دختر شوت شدة پرچمي . تذكر داده شده ، در همين دام پايش گير كرد خلقي 
زنده .  ازدواج كرد ) بدون اين كه در باره اش تحقيق و پرس و پال نمايد ( مخفي 

 .  رسماً از وي جدا شد اين كه خانم پرچمي اش را شناخت ؛بعد از » پيمان«ياد 
 كه -فرد دومي صديق شعله ئي بود كه به اثر اصرار و پافشاري خانم پرچمي اش 

به مجرد ورود به .  آمد  از تهران به كابل-وني بسته بود نادانسته با وي  پيوند خ
فرد سومي .  به زندان برده شد گرديد وخانه اش ، توسط تيم گرفتاري خاد گرفتار 
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  KGBتحصيل در شوروي دختري روسي عضو انجنير ازمري صديق بود كه در ايام 
با » ساما « انجنير ازمري در رابطه با . را در برابرش قرار دادند » ناتاشه « به نام 

» پنجرة چپ « يكجا از » بخش مردم افغانستان سازمان آزادي « اعضاي رهبري
  .زندان پلچرخي براي اعدام كشيده شد 

  
  .ساماز  سخني مؤجز در  مورد انشعاب ساوو ا  -6
  

به ) محافل شان (رهبر ساوو كه از مدتها قبل . ) م . هـ  (  رفيقزنده ياد بهمن و
نقش » سازمان آزاديبخش مردم افغانستان «هم پيوسته بودند ، در پروسة تشكيل 

زماني كه زنده ياد رفيق مجيد به چنگ خاد افتاد ، با يك . برجسته اي داشتند 
با آنكه رفقاي مركزي ساما به خصوص كادر هاي . ) م . هـ . د (جهان درد و داغ كه 

» شاه محمد«باقيمانده از محفل زنده ياد مجيد كلكاني و در رأس همه زنده ياد 
مجدانه از وي تقاضا نمودند تا در كنگرة سازمان شركت نموده در » پردل«معروف به

ار ضربت نظاميي كن اين امكان را مساعد نسازد تا درآنجا حرفهايش را زده به دشمن
كه با دستگيري زنده ياد كلكاني بر سازمان نو پا و غرقه در خون وارد نموده نتايج 

؛ مگر روي داليلي كه در آن زمان براي  سياسي و تشكيالتي دلخواه از آن بگيرد
 ، در وقت هيچ كس روشن نبود خواسته هاي به حق آنان را بي پاسخ گذاشته

 منهاي دو يا سه تن -  اين سازمان يوره با كادر ها بدون مشتشكيل سـاوو همچنان
 با شتابزدگي و دلواپسي سؤال برانگيزي دست به تشكيل سازمان -از اعضاي رهبري 

. زد ) سـاوو  (  » سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي«ديگر تحت عنوان 
  اصالً ساختار يك سازمان را كه همانا ضوابط و روابط ، كفايت ها و»سرسفيد«

ره بندي يك كدرايت ها ؛ تداركات و داشته هاي مواد مورد ضرورت براي برپائي و پي
هم در شرايط شديد آن[ داربست مطمئن و مستحكم براي ساختار يك تشكل مخفي 

ترين اختناق و پيگرد سازمانيافته تحت رهنمود هاي مشاوران روسي در اكسا و كام 
يچ وجه رعايت نكرده  چنين تشكلي را  را به ه] كه الزاماً ضرورت عيني دارد -

  . بيدرنگ تسميه كرد 
وقتي اينك به قضايا نظر انداخته مي شود با شناخت و فهم امروزي ما ديده مي 

 وتأثيرات افراد ، دقيقاً مطابق با خواست توانيم كه آن جدائي و انشعاب ضد بلشويكي
  [ از ضعف هاي شخصيتي، با شناختي كه داشتند . )م . هـ (  نفوذي خاد كه بر وي

در آن مقطع،  ناتواني و جبن در رهبري سازمان سرتاسري و پر عظمتي چون ساما« 
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فرار از مسؤوليت رهبري جنبش آزاديخواهانه و مترقي در پوشش شعار هاي چپ و 
از همه مهمتر خودخواهي هاي روشنفكرانه در ايجاد يك سازمان جديد كه همه 

، نه تنها   داشتند اتفاق افتاده. ) م . هـ (   ]»ددچيز آن به نام خودش ختم گر
 بهترين ،  بلكه انشعاب ؛مسؤوليت كامل آن انشعاب متوجه شخص وي مي باشد

رهبران و كادر هاي جنبش انقالبي مانند بهمن ها و مسجدي ها را در مقابل عمل 
و همين كه كمترين آمادگي مبارزاتي برايش نگرفته بودند انجام شده اي قرار داد 

، بعد از تحمل شكنجه هاي طاقت فرسا و  هم بود كه همه به دست دشمن افتاده
غير انساني، سرانجام با قد افراشته و ارادة استوار از طرف دشمنان مردم ما اعدام 

  .شدند
عداً بر  تمام آنچه بدر همين جا وظيفة انقالبي خود مي دانم بيفزايم كه مسؤوليت

  .  مي باشد» . م. ه. د« دوش شخص بر   دساما و ساوو اتفاق افتا
سازمان انقالبي « ( زماني كه  عضو رابط از تشكيل سازمان و اسم آن : به ياد دارم 

يش اطالع داد و سؤاالتي در به كادر ها ) " ساوو "مخفف آن » وطن پرستان واقعي
ة مختصر  صرفاً به يكي دو  نكت رفيق رابط مطرح شد ،ة ماان در حلق نام سازمزمينه

»  سرسفيد « وقتي كه ما هم داليل  چنين نام گذاري را از « : اشاره كرده تذكر داد
  "وطن پرست واقعي" لنين دربحث هاي خود اكثراً بر اصل « : پرسيديم گفت 

جالب اين كه . » ...  به همين سبب اين نام را انتخاب كرده ام ...تأكيد ورزيده 
  ؛سازمان در اوايل( ودش با قلم تحرير كرده بود را كه خ» سرسفيد « نوشته هاي 

؛ ، عضو رابط حلقه فقط يك بار آن را مي خواند ) حتا يك پايه تايپ هم نداشت 
 مطرح شده ةكه هر كدام مي خواست نوشت،  در برابر تقاضاي مكرر رفقاي حلقه مگر
 آن را) قل حد ا(  و يا  داشته باشد ،-كه در واقع يك سند مهم سازماني بود  -را 

«  ؛  چيزي براي گفتن نداشت ، جز  بتواند در خانه اش با دقت باز خواني نمايد
  ]4[ .؟ !! » شيد رفيق ها خبب

  
   شد ؛با آنكه شناسائي» اكسا« نفوذي -7

 .رديد ـراج نگـازمان اخــ ولي از س     
  

بعضاً  ( كه فاصله زماني ديدن از حلقات مربوطه ده روز 1357اوايل ماه اسد سال 
. تعيين  شده بود ؛ رفيق مسجدي بر روال هميشگي به خانة ما آمد ) بيشتر از آن

 دهيمدتي پيرامون مسايل مورد نظر با هم صحبت نموديم ؛ متعاقب آن كار گزارش
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بعد از اتمام گزارشات ، رفيق . حلقاتي را كه در فاصله ده روز مي ديدم ؛ آغاز كردم 
 به من رسانده با همان خونسردي هميشگي و مسجدي سالم رفقاي رهبري را

رفيق توخي مسؤوليت كار با يكي از رفقاي « : سيماي آرامش بخش اظهار داشت 
پيش از اين يك رفيق ديگر با آن رفيق جوان . جوان را به خودت واگذار كرده اند 

كار مي كرد ، به نسبت دوري راه كه تقريباً دو ساعت مسافة يكطرفة آن مي شود ، 
  »خيرخانه«احتمال تالشي درسرك ها و سرويس ها ، آمد و شد آن رفيق را به 

رفيق . »  خودت خواهي ديد  ، از همين سبب بعد از اين وي را ساختهمشكل
  . مسجدي نام مستعار و نشاني محل مالقات با آن رفيق جوان را به من داد 

ق يرف.  شده ، رسيد   كه اسم مستعارش  فراموشم»رفيق جوان«روز مالقات با آن 
در آن موقعيت داشت ، تعيين »  اول خيرخانهةحمام حص«ها نبش سركي را كه 

در آن نبش يك تعمير دو رخه  با دكان هاي نيم كاره اش ديده  مي . كرده بودند 
،  اولتر )   مي كردم كه از رفيق هاي نا شناخته ديدن( من به روال هميشگي  . شد 

حدود نيم ساعت پيش از وعده . قات ايستاده  نمي شدم  در محل مالاز آن رفيق
  به منطقة مورد نظر آمده در گوشه اي دورتر از محل »رفيق جوان«مالقات با آن 

هر گاه اوضاع آمد و . دادم  شناسائي ، آن محل را از دور تحت نظر قرار مبادلة رمز
مبادلة رمز خود جا را مشكوك و نا مطمئن مي يافتم ، از رفتن  به محل آنشد در

  . داري مي كردم 
 با جمپر »رفيق جوان« دقيقه از وقت تعيين شده سپري شد ؛ مگر 15 و يا 10

يط سؤال اآن شرتأخير، به خصوص در. ات ديده نشد سفيد سپورتي در محل مالق
با خود گفتم بهتر است از محل مالقات عبور نموده به . برانگيز و اضطراب آور بود 

 البته بعد از اين كه كامالً اطمينان حاصل مي كردم كه - شوم طرف خانه روان
 چند  .در پياده رو آن عمارت نيم كاره  به راه افتادم. كسي من را  تعقيب نمي كند 

 با قد بلند و اندام باريك »رفيق جوان«متر از محل مورد نظر دور نشده بودم كه آن 
من كه دچار نوعي . ائي را بازگو نمود و رمز شناس ، به يكبارگي در برابرم قرار گرفت

بهت زدگي غير منتظره شده بودم ، برخود مسلط شده ، متقابالً  بقية رمز را به 
اندام .  حدود بيست ساله به نظر مي رسيد »رفيق جوان«. آهستگي تحويلش دادم 

جائي كه انگشتان باريك و پر ( در پشت دست هايش . ورزيده و عضالتي داشت 
برجستگي هائي ناشي از ضربه هاي )  طرف كف دستش خم مي شد توانش به

 ديوار و يا بر بدنة درخت توجهم را به خود جلب يمشتش برخريطة بوكس ويا به رو
  .يا بوكسر است،    ما  كاراته باز »رفيق جوان «احساس كردم كه . كرد 
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 آن بر  موجي از تيرگي شام اضطراب آور بر دامنة قسمت اول خيرخانه و در پي
 به راه »رفيق جوان«با . بخشهاي ديگر آن نواحي دور افتاده به زودي نشست 

قرار  «:  گفتم »رفيق جوان  «تر نپيموده بوديم كه به آنـچند ده متر بيش.  تادمـاف
رفيق «. » ما يكجا حلقه را داير كنيم ــجا با شآناست من به خانة شما بيايم ، و در 

با تعجب آميخته با ترديد به . » . انة شما مي رويم به خ! نه  «:  گفت »جوان
به من گفته  شده كه در خانة شما حلقه ! نه رفيق «  :  صورتش نگاه كرده گفتم 

نه ، « : وي  جواب داد . » چرا  براي  خودت اين موضوع گفته نشده ؟ . داير شود 
ق ها از چهره ام يرفنگذاشتم  ناراحتي ام از اين بي تفاوتي .  » به من  گفته نشده 

تا دفعة بعدي كه با خودت خواهم ديد ، اين « : با خونسردي گفتم  . خوانده شود 
گاه به سمت شرقي آن نواحي آن. » خير باشد گپي ندارد . مشكل را حل مي كنم 

كه چند صد متر دورتر از خانه هاي نيم كاره ، داش هاي خشت پخته و خاك توده 
مي رويم به طرف  « :  مي ماليدند ؛ اشاره نموده گفتم هائي كه از خاك آن  خشت

در هنگام راه رفتن . طرف كمتر است آن كه رفت و آمد در " خواجه بغرا   "دشت 
راه . طرف روان شديم و از خانه هاي نيم كاره هم عبور كرديم آنبه . » گپ مي زنيم

نستند پهلوي ، گاهي چنان باريك مي شد كه دو تن در تاريكي به مشكل مي توا
خاليگاه [  بود » گل كنه «طرف راه باريك ، آنطرف و ايندر . همديگر راه بروند 

 كه  ورزشكار »رفيق جوان«].  هائي كه از گل كنده  شدة آن خشت ماليده بودند 
بعد از . چاالك بود ، با بي ميلي آميخته با عدم اعتماد به من ، خواستم را پذيرفت 

در . وجه شدم كه به داش هاي خشت نزديك مي شويم مدتي گپ و گفت ، مت
 را در پيش رويم  قرار دادم ، و »رفيق جوان«)  از روي احتياط ( هنگام  راه رفتن 

 در جريان راه رفتن طوري نشان داد »رفيق جوان«. با دقت وي را تحت نظر گرفتم 
طي مسافه اي  بعد از . كه به خاطر باريكي راه مي خواهد در پشت سرم قرار گيرد 

از اين حركتش احساس ناراحتي و اضطراب به . باز هم در پشت سرم قرار گرفت 
فكر كردم احتياط وي از سببي . ش شك كنم يمن دست داد ،كه سبب شد باال

است كه مبادا ازجانب من مورد حمله قرار گيرد و يا عكس آن مي خواهد از پشت 
توجه شده بود ما داشهاي خشت پخته  كه  م»رفيق جوان«. ر به من حمله كند ـس

 «:  در حركتيم ؛ با ناراحتي گفت »خواجه بغرا«را پشت سر گذاشته به طرف دشت 
برگشتيم تا به سرك . خواستش را بدون اعتراض پذيرفتم  . »از اينجا بر گرديم 

بازديد بعدي را در .  رسيديم ) مقابل حمام حصة اول خيرخانه ( قيرريزي شده 
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ات را ده روز بعد  ـــقرار مالق. ورتر از محل قبلي انتخاب كردم چند سرك د
  .گذاشتيم 

در راه . بعد از اين كه از وي جدا شدم ، با سرعت از اين كوچه و آن سرك گذشتم 
به خانه كه رسيدم ، جريان را بدون كم . متوجه بودم تا كدام كسي تعقيبم نكند 

مه كه با قضايا به خونسردي برخورد رحي. گفتم  ) رحيمه ( وكاست  به همرزمم 
  .مي كرد ، مشوره داد كه منتظر روز ديگر باشم ، تا اين جوان را بيشتر بشناسم 

چگونگي باز ديدم را با . رفيق مسجدي به روز معينه دقيقاً سر وعده به خانة ما آمد
ق ها يرف« :  گفت رفيق مسجدي با تعجب.  در ميان گذاشتم »رفيق جوان«آن 

  .» برود )  »رفيق جوان«( كه رفيق توخي  به خانه گفتند
منتخبات مائوتسه دون را بر داشته در زير .  رسيد »رفيق جوان«روز ديدن با 

به ايستگاه سمت شرقي سرك دوم خيرخانه كه رسيدم ، شام . پيراهنم پنهان كردم 
 مورد نظر باز هم دورتر ازمحل.  دقيقه به وقت معينه مانده بود 20حدود . شده بود 

حركات وي كه در .  جوان مورد نظر به وقت تعيين شده نيامد. ايستاده شدم 
ا به شك انداخته بود ، سبب شد تا از نيامدنش بسيار كنجكاو و ن رمالقات اولي م

تصميم گرفتم تا يك ساعت ديگر در آن منطقه  انتظار بكشم ، . مشكوكتر شوم 
 در هزارم ، چانس آمدن وي را محاسبه كردم به روي يك. شايد وي را بتوانم ببينم 

پطلون . سر انجام بعد از تقريباً يك ساعت ديدم كه با سرعت از سرويس پائين شد . 
با سرعت خود را پشت سرش رسانده  صدايش كردم . و پيراهن سفيد به تن داشت 

ادم بعد از جور بخيري  برايش توضيح د. با تعجب رويش را دور داده  سالم  داد . 
وي در جوابم . ق ها تأكيد كرده اند كه جلسة ما در خانة شما بايد داير گردد يكه رف

ما و دستگير پنجشيري . واهللا خانة ما يك مشكل جدي دارد «: اظهار داشت 
 ةپنجشيري عضو بيروي سياسي باند خلق و اجنت شناخته شد[ همسايه هستيم 

KGB سابق و FSB، هم اكنون در امريكا  اقامت دارد  كنوني روسيه فدراتيف بوده 
 داير شدن حلقه در ]و به ليسيدن چكمه هاي بادار جديدش  مشغول مي باشد 

 به من دست يازشنيدن اين خبر احساس. » خانة ما فكر مي كنيد درست است ؟ 
به سرعت در ذهنم خطور كرد كه پنجشيري  . داد كه خواستم از نظر او دور بماند 

حتا مرغ هاي همسايه هاي محل اقامتش را هم خلقي « ي ها ؛ كه به گفتة برخ[ 
هم از قوم سايگي در به ديوارش پسر جواني آنچطور شده كه در هم]  » ... ساخته 

وعدة بعدي ما را به «  : وي را مخاطب قرار داده گفتم ... ( ! ) . خودش را نديده 
 كنيم ، تا آن روز مي توانم تعيين مي.... در ايستگاه  پائينتر به ساعت .... تاريخ 
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موضوع داير شدن حلقه را در همسايگي پنجشيري ، با رفقاء در ميان گذارم ، هرگاه 
آنان خواستند ، حلقه در خانة شما داير شود ، درصورتي كه شما موافق باشيد ، 

هرگاه  «  :  گفت »رفيق جوان«. »جلسة بعدي را درخانة شما برگذار مي نمائيم 
  . » ت شان همين باشد ، من كدام مخالفتي ندارم رفقاء خواس

زماني كه موضوع همسايگي آن جوان را با رفيق مسجدي مطرح كردم ، زنده ياد 
هم حلقة دونفره ، در چنين آن حلقه ،  رفيق توخي گپي ندارد ، داير شدن«: گفت 

  .» جائي ابداً شك بر انگيز نمي باشد 
 به وقت تثبيت شده حاضر »رفيق جوان«ه  در جاي تعيين شد. روز مالقات رسيد 

وقتي رفقاء خواسته باشند ، « : اظهار داشت . از موافقت رفقاء به وي گفتم  . شد 
 كه رسيدم ؛  وي با اشاره خانة »رفيق جوان«نزديك خانة . من كدام مخالفتي ندارم 

فرت به با ن. خانة اين خاين ملي دو منزله بود . دستگير پنجشيري را نشانم داد 
  .طرف نگاه كردم آن

به طرف راست تعمير . خانة شان بزرگ نبود.  باز بود »رفيق جوان« ة دروازة خان
. شتر از من به حويلي داخل شد ي پ»رفيق جوان «.راهرو و زينه تعمير وجود داشت 

از اتاقي كه در نبش . » ببين در دهليز كسي نباشد تا من داخل شوم  «: گفتم 
. چراغ داخل آن اتاق روشن بود . داشت ، در حال گذشتن بودم حويلي موقعيت 

از همان قسمت نگاهي به داخل اتاق . گوشه اي از پردة آن تا به آخركش نشده بود 
دو نفر را ديدم كه بر روي دوشك  نشسته به آهستگي با هم صحبت مي . انداختم 
حس ششمم  .  قابل رويت بودتن شان به درستييكبروت خلقي گونة . نمودند 

 از داخل دهليز »رفيق جوان «.وجود چند تن را در آن اتاق  به من گوشزد كرد 
 از اتاق اولي گذشته داخل. بيرون شده به من اشاره كرد كه به دهليز داخل شوم 

. حالي كه پشتم به طرف كلكين بود نشستم به روي دوشك در. اتاق دومي شدم 
منتخبات را از زير پيراهنم كشيده به زير من .  از خانه خارج شد »رفيق جوان«

رويه اش تغيير .  وي آمده رو به رويم نشست  ،در همين فاصله. دوشك  گذاشتم 
«  : از چگونگي مطالعه اش پرسيدم  گفت . خود ماني به نظر مي رسيد . كرده بود 

ايم رفيق مسؤولم كم و بيش تحليل طبقات را بر. به آثار مائو تسه دون عالقه دارم 
كتاب . برخي موضوعات امنيتي را مورد بحث قرار دادم . » ... توضيح كرده 

در همين اثنا آواز باز شدن دروازة . منتخبات را از زير دوشك برداشته نشانش دادم 
همان شخص . به شتاب عجيبي كتاب را به زير دوشك گذاشتم . اتاق بلند شد 

.   ديده بودم ، داخل خانه شد بروتي كه وي را چند لحظه پيش در درون اتاق
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آمدن چنين فردي من را دچار . نزديكم آمده دستش را دراز نمود و سالم داد 
درنگ از جايم برخاسته دست دراز يبه زودي برخود مسلط شده ب. اضطراب نمود 

بعد از مكث كوتاهي هر . شده اش را محكم فشرده  نگاهم را به چشمانش دوختم 
احوال پرسي متعارف و دلگير كننده كه تمام شد ، از . يم دو به روي دوشك نشست

رفيق «. » شما  معرفي نكرديد ، ببخشيد اينها كي هستند « : رفيق ميزبان پرسيدم 
بعد از معرفي چند جمله اي ميان ما رد و بدل شد . » برادرم است « : گفت »جوان

رش سنگيني ادبر. گاه سكوت سنگين و نا خوشĤيند بر اتاق مستولي گشت آن. 
رفيق «بعد از خروج وي ، از .  اجازه خواست كه برود سكوت را تحمل نتوانسته

 با نوعي وي» .اتاق بيايد و من را بشناسد قرار نبود كسي داخل «  :  پرسيدم »جوان
 ما بيايد ، برادرم از احترام يك ةاگر كدام رفيقم به خان« :  گفت يشرمندگي ساختگ

  .» چيزي در مورد من نمي داند . آدم سياسي نيست . بار به ديدنش مي آيد 
در زندان ( برادرش تيپ يك خلقي را به نمايش مي گذاشت ، چنانچه بعد ها 

، » اكسا«نخست عضو . بود » اسين پنجشيري ي« دانستم كه اسم وي ) پلچرخي
، در اخير خادي شده بود و در كوته قفلي هاي صدارت در نقش » كام « عضوبعداً
  .اني آواز زندانيان را ثبت مي كرد زند

 به هرحال ، به جلسة آن روز  پايان داده ، روز و زمان جلسة بعدي را تعيين 
شما مستقيماً به خانة ما نيائيد ؛ اول در بيرون از خانه بايد « : وي گفت . كرديم 

. » گاه هر دو يكجا به داخل خانه آمده  موضوعات را مطرح مي نمائيم آنببينيم ؛ 
آمدن . از خانة وي خارج شده  به جانب خانة خود روان شدم . نظرش را پذيرفتم 

  .ناگهاني برادرش  به داخل اتاق برايم چيزي غير عادي جلوه كرده بود 
 به جاي تعيين  شده حاضر »رفيق جوان«. سرانجام سومين جلسه هم فرا رسيد 

ا در اتاق ن راين بار م. يم بعد از جور بخيري به طرف خانه اش روان شد. شده بود 
فوتو هاي بر روي . ديگري رهنمائي كرد كه در آن كوچ و چوكي گذاشته بودند 

يا در خانه نبود و يا به اتاقي كه ما ) ياسين ( برادرش . ديوارهايش نصب شده بود 
. منتخبات مائو تسه دون را كه با خود آورده بودم ، باز نمودم . نشسته بوديم نيامد 

. به جر و بحث باالي متن  برگزيده شده  چندان تمايل نشان نداد   »ق جوانرفي«
« : ار داشت ــي اظهــبعداً از وي در بارة معرفي چند رفيقش پرسيدم ؛ با بي تفاوت

كمتر به ديدنم . ها متوجه گير و گرفت اشخاص توسط اكسا شده  پراگنده شدند آن
. »  بار ديگر جمع وجور كرده  مي توانم ببينم در آينده چگونه آنان را. مي آيند 

رفيق اجازه بدهيد «  : بعداً با دو دلي و ترديدي كه از آوازش پيدا بود ، چنين گفت 
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تخلص مي كنم » پنجشيري«است ، » تيمور« نام اصلي من . خودماني ترگپ بزنيم 
 اين را مدت ها.  هم  هستم »سازمان جوانان حزب دموكراتيك خلق « من عضو . 

به ... در نساجي . پيش به رفيق مسؤول حلقه گفته بودم ، خواستم شما هم بدانيد 
اين را هم به رفيق . تكواندو را سالها قبل ياد گرفته ام . سمت تايپست كار مي كنم 
يك مشكل مهم برايم پيش آمده آن را براي شما مي . مسؤول خود قبالً گفته ام 

مرا به عسكري سوق مي . ري انتقال بدهيد گويم تا هر چه زودتر به رفقاي رهب
ا نه ؟ اگر نروم ي بروم و يق ها هر چه زودتر برايم بگويند  به عسكريرف. دهند 

هرگاه بخواهند كه به عسكري . در چنين صورت بايد مخفي شوم  . گرفتار مي شوم
در صورتي كه از عسكري فرار .  بروم ، در آن صورت مرا در واليات مي فرستند

 »ي بروم ـا و پيش كـالح را با خود گرفته آن وقت به كجـم سـ مي توان يمنما
تيمور جان اگر در كابل بماني « : از وي سؤال كردم . سخنانش را به حافظه سپردم 

از شيوه حرف زدنش پيدا بود كه جواب . » و مخفي شوي چه كرده مي تواني ؟ 
اشت كه بيدرنگ به جوابم سؤال هايم را پيش از پيش در ذهن قوي اش آماده د

در صورت مخفي شدنم در كابل ، اول اين كه در خانة خود مخفي « : پرداخته گفت 
در . كدام جاي ديگر را هم سراغ ندارم  كه در آنجا مخفي شوم . شده  نمي توانم 

« : از وي پرسيدم . » چنين حالت رفقاء بايد  من را در جاي مطمئن مخفي نمايند 
)  را عامدانه به كار بردم »تو«ضمير (  ها موافقه كردند كه تو فرض كنيم رفيق

باز هم جواب حاضر و . » گاه در مخفيگاه چه كرده  مي تواني ؟ آنمخفي شوي 
در مخفيگاه مي توانم اسناد و نوشته هاي « : آماده شده اش را اينطور بيان داشت 

 ؛ ارتباط ميان »رابط عضو «ق ها را تايپ نموده ، همچنان مي توانم به سمت يرف
 اعضاي رهبري را برقرار نمايم ، اگر رفقاي جوان را به من ةق هاي مخفي شديرف

چهرة دلسوزانه و تأثر بار به خود .  »ها  كاراته  ياد  مي دهم آنمعرفي نمايند ، به 
تيمور جان از مشكلت بسيار « : گرفته با محبت اعتماد آفرين باز هم از وي پرسيدم

ه ـروي درآنجا چـدر صورتي كه رهبري تصميم بگيرد تو به عسكري ب. م متأثر شد
تيمور اين بار هم بي درنگ . » كرده مي تواني ؟  بگو تا آن را به رفقاء انتقال بدهم 

ق ها من را به يطرح من در اين مورد مهم  اين است كه رف« : به جوابم پرداخت 
ند و به آنان بفهمانند كه من مي رفقائي كه درجبهه حضور دارند ؛  معرفي نماي

. » توانم سالح مهم دولتي را از قشلة عسكري مصادره كرده  نزد آنان بياورم 
گاه آن. پذيرفتم . صحبت ها كه تمام شد ، خواهش كرد تا چاي را نوشيده  بعداً بروم 

وقت آن را يافتم تا در غيابش به  قاب هاي عكس روي ديوار . از اتاق خارج شد 
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چند قطعه عكس ،  تيمور پنجشيري را در لباس تكواندو نشان مي . ندازم يي بنگاه
در رديف عكس ها ؛ فوتوي يك كاراته باز را با تيمور يكجا ديدم كه از پرچمي . داد 

 بود كه در دورة زمامداري داوود ياين پرچمي ازجملة جوانان. بودنش اطالع داشتيم 
كه بار اول به افغانستان آمده براي آموزش (اته خان به دور معلم امريكائي استاد كار

پرچمي هاي توظيف شده كه از . حلقه بسته بودند ) اين فن شاگرد مي پذيرفت 
  فركسيون پرچــم بودند كه با شيوه - اطالعات - جملة اعضاي مخفي استخبارات  

ند ، هاي مختلف مانع ورود ساير جوانان غير پرچمي ، كه به اين فن عالقه مند بود
يك بعد وظيفة اينها تحت نظر داشتن . به كورس آموزش استاد امريكائي مي شدند 

    . امريكا استCIAاستاد امريكائي بود كه مي پنداشتند ، وي عضو سازمان 
تيمور با پطنوس چاي برگشت در جريان نوشيدن چاي وي را صميمانه مخاطب 

ؤال كنم  كه كاراته را از كي و تيمور جان اجازه است از  خودت س« : ساخته گفتم 
وي كه انتظار چنين سؤالي را نداشت ، از جايش برخاسته . » در كجا آموختي ؟ 

همان قاب عكس را كه قبالً روي آن درنگ كرده بودم  ، از روي ديوار برداشته اشاره 
او « : به همان كاراته باز پرچمي خادي شده نموده ، با لحن غرور آميزي گفت 

  .  بعداً به تعريف از وي پرداخت »  ن است استاد م
اين آخرين باري « : بعد از اين كه با تيمور خدا حافظي كردم ، با خود گفتم 

تا رسيدن به خانه ، درمورد خواسته هاي . » خواهد بود كه با اين جاسوس ديدم 
: رحيمه پرسيد . با ناراحتي آميخته با خشم  داخل خانه شدم . تيمور فكر نمودم 

 اين آدم جز يك پوليس سياسي چيزي ديگر «: گفتم »  چرا ناراحت هستي ؟ «
  . » هرگاه من گرفتار شوم مسؤوليت آن متوجه همين آدم است . بوده نمي تواند 

را جمع بندي نموده به » اكسائي«گاه به اتاق ديگر رفته تمام  صحبت هاي اين آن
  .رفيق مسجدي گزارش بدهم روي كاغد پيكره بندي نمودم ، تا  آن  را به 

 تيمور در آغاز كار سياسي ديرتر از وقت تعيين شده  به محل مبادلة رمز آمد و -1
  !علت تأخيرش را ترصد آن منطقه وانمود كرد 

روي  اين چانس حساب كرده بود كه .  از بردنم به خانه اش خود داري نمود -2
ا داير خواهم نمود ، كه در آن جآنشايد من وي را به خانة خود آورده حلقه را در 

  .تن ديگر از اعضاي سازمان را شناسائي  مي توانست يك ةصورت خان
 زماني كه قرار بر اين شد ، تا در ساحة دورتر از داش هاي خشت رفته ، در -3

 ةمن عامدانه به بهان. جريان راه رفتن مطالب مورد نظر را با هم در ميان بگذاريم 
 و باريك و همچنان تاريك است ،  هنگام راه رفتن در پشت اينكه راه كج و معوج
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چند بار متوجه شدم كه تيمور مي كوشيد خودش را . سر تيمور حركت مي كردم 
. به گونه اي  از پيش رويم به پشت سرم قرار دهد و با احتياط قدم بر مي داشت 

 تيمور . بيشتر شود شك وترديدماحتياط وي از من هم سبب شد تا نسبت به وي 
 - » اكسا « پنجشيري روي اين احتمال كه شايد اعضاي رهبري از ارتباط وي با 

 اطالع يافته باشند ؛ از همين سبب رابطه اش -بخش مربوط به دستگير پنجشيري 
تن يكبعد ها فهميده شد كه مسؤول اولي وي [ را با مسؤول اولي اش قطع نمودند 

و وي را به بهانة دوري ] بود يعني نجيب از اعضاي كميته مركزي سازمان ساوو  ، 
 وي را به شكلي از اطي عضو ارتبيگر سازمان مرتبط ساخته اند ، تا به عضو دراه

ك ساعت يروي همين احتمال بود كه بعداً تصميم گرفت روز ديگر ، . ميان بردارد 
يقه ن دقيبعد از چند) اين قلم (ن شده  بيايد ، تا عضو رابطش ييدير تر به محل تع

انتظار و تأخير وي ، پي كارش برود ، كه با كار برد اين تاكتيك مرا شناسائي كرده 
انتقال » اكسا «بتواند و وقت بيشتر به چنگ آورده موضوع را به فرد باالئي خود در 

، دستور تازه اي از ) اين قلم ( بدهد ، تا قبل از ديدن بعدي با مسؤول سازماني اش 
  .اش به وي برسد و در جلسة بعدي همانگونه عمل كند» اكسائي «جانب  آمر 

هرگاه رهبري سازمان بر داير  :  هم در نظر گرفته بود رااحتمال حساب اين -4
شدن جلسه در خانه اش تأكيد ورزد  ؛ در آن صورت  برادرش و شماري از رفقاي 

اين ( ش تن شان مسـؤوليكوي درخانه حضور داشته باشند ، طوري كه از حضور 
   .و از بين بردن احتمالي وي  طرف نظر نمايد آگاه شـود ، )قلم 
  با آنكه به مسؤول اولي خودش ، يعني به نجيب  گفته بود كه رفقائي دارد كه  - 5

مي خواهد آنان را به سازمان معرفي نمايد ؛ مگر زماني كه از وي در مورد رفقايش 
مي شناختم  گير و گرفت  آنان را سه چهار  نفر را «  : پرسيدم  با بي ميلي گفت  

  » ببينم در آينده براي جمع و جور كردن آنان چه كرده مي توانم . پراگنده  ساخت 
 پنجشيري ، و  دستگير  آمر باالئي تيمور، كه به احتمال قوي هادي كريم ، يا-6

بوده باشد ؛ شتاب داشتند ، تا هر چه زودتر ) سه تن اجنت روسي ( يا فريد مزدك  
توسط وي شناسائي شود و در صورت ميسر نشدن »  ساما«عضاي رهبري سازمان ا

 از اعضاي نظامي سازمان را در جبهات تازه شكل گرفته ياين مرام ، حد اقل شمار
  .شناسائي نمايند 

رفيق مسجدي . تا آمدن رفيق مسجدي در انتظاري ناراحت كننده اي به سر بردم 
 مبرمتر و اتمام گزارشدهي ، متني را يد از صحبت هابع.  به روز معينه به خانه آمد 

 پيكره  نوشته بودم  برايش سپردم كه آن را رسماً به اعضاي كميتة مركزي 6كه در 
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هم مسايل مربوط به تيمور پنجشيري را طور مفصل براي خودش آنبا . بسپارد 
شمگين تا آن حدي از بي توجهي رهبري در مورد تيمور ناراحت و خ. تشريح كردم 

   :شده بودم كه به رفيق مسجدي با ناراحتي آميخته با خشم گفتم 
رفيق به رفيق هاي مركزي بگو كه توخي مي گويد ، يا تيمور در سازمان باشد و « 

در صورتي كه تيمور در سازمان بماند من ديگر خودم را عضو سازمان نمي . يا من 
  .» دانم 

وعده داد كه  رار گرفته بود ، به منحبت هايم ق رفيق مسجدي كه تحت تأثير ص
 خواهد برايم رهبري را دن كارحلقة ما خواهد آمد و نظر اعضايـپيش از داير ش

  .گفت 
پيشتر از ) همانطوري كه وعده داده بود ( رفيق مسجدي ؛ به سبب ناراحتي من 

وقت داير شدن حلقه ، به خانة ما آمده با مهرباني زياد در مورد برداشت هايم از 
  :تيمور چنين گفت 

رفيق توخي تمام مسايل مربوطه به تيمور را همانطوري كه گفته بودي به رفيق   « 
 ": رفيق بعد از اين كه گزارشم را با دقت شنيد ، گفت .  انتقال دادم " سرسفيد "

به رفيق توخي  بگو تشويش نكند ،  تيمور جوان خوبي است وي از روي ساده 
   . » "اينطور مطرح كرده است انديشي خواسته هايش را 

   :گاه به صحبتش ادامه داده  افزود آنرفيق مسجدي 
همان رفيقي كه قبالً وي را مي ديد ، باز . رفيق توخي بعد از اين تيمور را نبين « 

در هرصورت شما هم مي فهميد كه اخراج يك عضو از سازمان به . هم خواهد ديد 
 چگونگي ةررسي هاي الزم را در زمينتحقيق و ب. همين سادگي ها هم نيست 

  .» شناخت بيشتر شخصيتش ايجاب مي كند 
 عنواني ). م . هـ  (»  سرسفيد « ازشنيدن پيام بي محتوا و ذهني گرايانة رفيق 

 شناخت پوليس  سياسي توسط ن بار در مورد سطح نازل و افتادةخود ، براي نخستي
  : م به رفيق مسجدي گفت. وي دچار تعجب زياد شدم 

اعراضي كه تيمور در پراتيك ، سه يا چهار بار جلسه از خود بروز داده و خواسته « 
.  ناشي از ساده انديشي وي باشد وجه نمي تواند هائي را كه مطرح كرده به هيچ

 نهايت مهم و حياتي برخورد كامالً ة مسألبه چنين» سرسفيد « أسفم كه رفيق مت
 اين اجنت برآمده ةيل غير منطقي در صدد تبرئ دالةذهني گرايانه كرده و با ارائ

برداشتم از اين شخص كامالً منطبق با واقعيت عيني است ، نه با معرفت . است 
 .» . نمي تواند غير از اين باشد . تيمور پنجشيري يك نفوذي دشمن است . حسي 
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استاد لطفاً « : بعد از لحظاتي رفيق مسجدي را مخاطب قرار داده گفتم  *] [
در اخير صحبت هايم به مسألة انتخاب   .» صحبت هايم را به ياد داشته  باشيد 

استاد شما خود شاهد «  : اشاره كرده  گفتم ]  5 ) [رحماني. س . غ ( فردي به نام 
   .  »بوديد كه چگونه اين شخص را با تمام گپ هايش  به سازمان راه دادند

رتباط با من و كار گزارش دهي به  روزي كه رفيق مسجدي به خاطر ا ،مدتي بعد
. غ (خانة ما آمد ، در رابطه با اين موضوع جريان اقدامات بعدي سازمان را درمورد 

اگر رفيق بهمن « :  رفيق مسجدي اظهار داشت ، از استاد پرسيدم  )رحماني. س 
مخالفت خودت را با حضور وي در سازمان مورد تأئيد قرار نمي داد ؛ حاال اين 

رفيق مسجدي به نكته اي در .  به درجة كادر در سازمان ارتقاء داده بودند شخص را
زماني كه اين شخص به سازمان راه پيدا كرد « :  چنين گفت  اين مورد اشاره كرده

درسازمان ) رحماني . س . عضويت غ ( ؛  وقتي كه پيشنهاد پذيرفتن عضويتش 
مي شناخت ، رضايت نداد كه ، رفيق بهمن ازآنجائي كه فرد موصوف را  مطرح شد

همينكه نظرات خودت را در مورد وي ، كه بسا . به عضويت سازمان پذيرفته شود 
،  شنيد ؛ اين بار به خاطر  رد كردنش جداً يمسايل پوشيده اش را افشاء نموده ا

    ]  6. [پافشاري نمود 
  
  

ي از موضوع مدت. دوباره ارتباط دادند ) نجيب ( تيمور را به فرد اولي  -[*] 
درخواستم در مورد اخراج تيمور از سازمان سپري شده بود ، يك روز رفيق بهمن به 

 آمده از تصميم كميته مركزي به سبب تغيير اعضاي ارتباطي حلقه ها در ة ماخان
بعد از اين به عوض رفيق « : زنده ياد گفت .  از شهر با من صحبت كرد يبخشهائ

ة شما قتوظيف شده كه عضو ارتباطي با حل) ي لطيف  محمود(مسجدي ، انجنير 
فاصلة داير شدن حلقات با وجود خرابي اوضاع تغييري محسوسي در آن وارد . باشد 

 بعداً با تأثري آميخته با  .». نشده ؛ مثل سابق  همان ده روز در ميان مي باشد 
ودت با او همان رفيق ما ني ، همان رفيق ما كه خ«  : اشارة محتاطانه اضافه نمود 

حيرتي بي سابقه اي به من .  » كار مي كردي در وقت پخش شبنامه گير افتاد 
 در جمله اش سريعاً استنباط كردم كه اشارة رفيق » ني «دست داد ؛ زيرا از كاربرد 

.  مبني بر جاسوس بودنش مي باشد  پنجشيريبهمن به برداشت من در مورد تيمور
  ]120 بقيه در صفحه [ -سازمان را يك كمبود از همين سبب اين انتقاد تلويحي 

  

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

120 

                                   
  .دو انقالبي   تأملي فشرده درمورد گرفتاري -  8

                
بنا » ساما«تن از رهبران سترگ يكاسطورة مبارزه و مقاومت رفيق مجيد كلكاني 

اين بد ترين و .  به چنگ خاد افتاد  1358 حوت سال 8  به تاريخ KGB بر پروژة
. سنگين ترين ضربه اي بود كه بر پيكر جنبش كمونيستي افغانستان وارد گرديد 

قي نبوده ؛ من بدين باورم كه گرفتاري رفيق مجيد آن طوري كه شايع شده اتفا
 طراحي  KGBي  توسط خبره گان خاد و تحت نظر اعضا از مدت ها پيشبلكه

  .شده بود 
يك انقالبي بزرگ امريكاي التين و شناخته شده در سطح جهان  بود » چه گوارا « 

شايع آن طوري كه اطالعات كشور هاي غربي در آن سال ها  (گرفتاري وي نيز . 
ابر « : قرار گفتة آگاهان سياسي .  صورت نگرفته بود از روي تصادف) ساخته بودند 

تن از جنرالهاي با تجربه اش را توظيف نموده بود يك)  امريكا (يستي  امپريال »قدرت
  اين جنرال .  همه جانبه پژوهش نمايد به طورتا در مورد تمام مشخصات چه گوارا 

  
  
در همان لحظه . و نقيصة ناخوشايندي براي خود تلقي كردم ] 119  صفحةادامة[

 نشده ام ؛ پس اين گرفتاري هم كامالً متيقن بودم كه در مورد وي دچار اشتباه
فرود آمد و سراسر وجودم را حرارت  مغزم براي چه ؟ اين سؤال به سان پتكي بر 

« : گفت »  كدام رفيق گير افتيد ؟«از رفيق بهمن پرسيدم  . كُشنده اي فرا گرفت 
هم تايپست خوب بود و هم . اين رفيق ما بسيار فعال بود . رفيق تيمور را مي گويم 

باز ، در نظر داشتيم جوانان سازمان را به وي براي آموختن كاراته معرفي كاراته 
در وقت تقسيم شبنامه « : گفت» چطور؟ «پرسيدم : يار تعجب كردم بس. » كنيم 

هر دو براي . سكوت بسيار سنگين و تلخ دامن گشود . »درخيرخانه گرفتار شد 
ارزيابي و « : م با خود گفتم باز ه. لحظاتي درخاموشي ناراحت كننده اي فرو رفتيم 

 با چنين وضعي هيچ. » ؟  ... سنجشم  كامالً درست بوده ؛ پس چرا گرفتار شده 
 كه زير -  اين سؤال حيرت بر انگيز را  بعد از جريان تحقيق –گاه بر نخورده بودم 

   .]  حل نمودم كه در جايش به آن خواهم پرداخت- عمليات اپراتيف قرار داشتيم 
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   تا جائي كه برايش مقدور،ه سال در مورد اين انقالبي دقيقاً مطالعه نمود حدود س
دولت هاي وابسته در امريكاي التين و عناصر نفوذي ) استخبارات(بود از اطالعات 

 و  CIA يكاي التين و سازمان هاي اطالعاتدر نهاد هاي چپ انقالبي و چريكي امر
به  :اي معلومات شد ــيات وي جويدر شناخت خصوص... و   MI6اطالعات انگليس 

چه گوارا از كدام سيگار استفاده مي كند ، چه چيزي او را بيشتر :  الــة مثـگون
سرگرم مي سازد ، چند ساعت مي خوابد ، دورة كودكي اش را در كجا سپري نموده 

 ديگر از ويژگي هاي اين مرد نامدار ة، اقوام دور و نزديكش كي ها بوده و ده ها پيكر
   .تاريخ امريكاي التين

 و همه جانبه ، طرح گرفتاري اين انقالبي  و دقيقبعد از آن همه مطالعات عميق
سرانجام موفق به گرفتاري  . كردنامور را گرافيك نموده  بعداً  جزئيات آن را ترسيم 

با . بود ) اطالعات(برد با اين جنرال بود ؛ زيرا ديالكتسين رشته اش .  وي گرديد
ه حضور اين انقالبي در محل گرفتاري ازسنجش همه جانبه و نهايت دقت تأسف ك

دشمنانش ؛ حتا از مرگ اين . افتاد   CIAاز همين سبب به چنگ . مايه نگرفته بود 
 نموده ثروت هاي هنگفتي به چنگ يتوه هم استفاده پولـانقالبي سترگ و نس

 و ساير پوشاكه و لباسهاي »نيزير پيراه« ليونها ياكثر كشور ها بر روي مدر. آوردند 
 سه سال قبل ، يادو .  را چاپ كردند ة مبارزه و مقاومت عكس اين اسطورورزشي

از ) در دو قسمت  (ه ميلياردر تبديل شده اند ، فلميهاليوود كه اكثر ستاره هايش ب
 هايش ؛ DVD.  كه در سراسر جهان به نمايش گذاشته شد وي تهيه كردند

  چرا چنين شد ؟. د و به فروش رسيد ـدد روي بازار آمـ عهاونـلييهمچنان به م
 قهرمان شطرنج جهان در يك مسابقة جهاني بر روي تختة دو همانطوري كه 

تن از آنان فقط براي يك لحظة زودگذر يكشطرنج افكارشان را تمركز مي دهند ، 
ج هوشياري اش را از دست مي دهد ، در نتيجه تمركز فكرش بر روي تختة شطرن

. برهم مي خورد و چال حريف و يا چال خودش را همه جانبه بررسي نمي تواند 
 به اثرات چند چال بعدي حريف و يا چال هاي بعدي خودش را هم نمي تواند

 خاطر همين يك لحظه غفلت به.  به حافظه اش بسپارد خاطرش مجسم نموده
 از -  سرا سر جهان  در-گرفتاري هر انقالبي .  بازي شطرنج را مي بازد سرانجام

نفوذ هر اجنت دشمن ؛ در درون . خارج  بوده نمي تواند ... چنبر همين سنجش 
  ، ... يك كشور وييك سازمان ؛ در داخل يك حزب و در درون يك نهاد اطالعات

با سالح ماترياليزم  ( شيوة علمي  شناخت پديده ها همينكاربرد ناشي از عدم 
  .بوده است ) ديالكتيك 
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شوروي سوسياليستي تا   دراتحاد ،م اطالعات در دورة ديكتاتوري پرولتاريا سيست
 به كمترين ضربه از جانب كشور هاي امپرياليستي مواجه  بزرگزمان حيات ستالين

در داخل نهاد هاي اطالعات تمام ، شد ؛ درحالي كه نفوذ اطالعات شوروي آن وقت 
 و درخور توجه جدي و مورد  خيلي ها چشم گير؛كشور هاي سرمايه داري جهان 

كاركنان كمونيست آن دستگاه با عشق . ستايش رسانه هاي جهان  قرار گرفته بود 
 خردمند حزب كمونيست شوروي سوسياليستي يسوسياليزم و اعتماد به رهبره امرب

به خصوص در جريان جنگ جهاني  ( آن حزب  فرجادو نابغة نظامي ستالين رهبر
برد سالح ديالكتيك شناخت ، مانع رخنه كردن عناصر نفوذي هر كدام با كار )  دوم

دشمن به داخل خاك اتحاد شوروي ، و مخصوصاً به داخل نهاد هاي دولتي و ضد 
  .جاسوسي شوروي مي شدند

يده اند ؛   ضرباتي كه دجهانتمام گروه ها ، سازمان ها و احزاب چپ وكمونيست 
انقالبي افغانستان از اين ناحيه شديد چپ . كمبود بوده است ناشي از همين نقيصه و

اينها . و خاد نجيب ديدند » اكسا « و » كام «  از  ترين و كشنده ترين ضربات را
و هم ، زير عناوين مختلف و پوشش هاي رنگارنگ درتمامي عرصه هاي مبارزه 

از پيش ؛ در برابر انقالبي ها و كمونيست ها قرار مي  اكنون در عرصة قلم زني بيشتر
اميد طيف . نمايند » خنثي« گيرند ؛ تا اثرات نوشتار هاي آنان را  به اصطالح 

 نتايج آن را   ،انقالبي ساما در مورد گرفتاري رفيق مجيد تحقيق و بر رسي نموده
  .  برسانند رسما ً به اطالع هموطنان 

  
     . وضع حلقه ها پيش از ضربه خوردن-9
  

 از رهبري ساما ، دولت »سر سفيد  «اب  دستگيري رفيق مجيد و انشع به خاطر
دست نشانده  پيروزي ضربات طراحي شده به ساما را جشن گرفت و به همين سبب 

مبارزه و فعاليت تمام گروه خاد عرصة . ميهن فروشان يكي به ديگري تبريك گفتند 
سازمانها و احزاب مخالف تجاوز واشغال كشور توسط ارتش شوروي را محدود و ها ، 
خانة  تذكر داده شد ، براي حفاظت ازهمانطوري كه قبالً. دتر ساخته بود محدو

رفيق هائي كه شناخته نشده و زندگي علني داشتند ،  برخي حلقه هاي  چند نفره 
تن مسؤوليت آن حلقه ها را به عهده داشت ، طور مثال يكي از حلقه هاي يكرا كه 

لقه ، احضار مي نمود تا جلسه چهار نفرة مربوطه اش را در خانة يك عضو همان ح
در آن حلقه صورت گيرد ، بعد از تصميم رهبري  قرار بر اين شد ، تا رفيق مسؤول ، 
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زماني كه . رفيق هاي داخل حلقه اش را طور جدا گانه و در فاصلة معينه ببيند 
سازمان احساس كرد كه خاد دايرة محاصرة سازمان هاي چپ انقالبي را تنگتر 

تصميم برآن شد كه كادرهاي سازمان برخي از رفيق هاي حلقات ساخته است ، 
ده داشتند  ـات پائين و پائينتر را به عهـم مسؤوليت حلقـا هـهآنپائيني شان را كه 

بنا بر پيشگيري از )  گر چه مغاير ضوابط و مقرره هاي تصويب شدة سازمان بود (
رفيق مسؤول كه درفاصلة هر ده حمالت خاد ؛ آنها را  به حلقة خود ارتقاء دهند ، تا 

روز ، در سه خانه ، طور جداگانه براي گرفتن گزارش از سه رفيق ديدن مي نمود ، 
 سه رفيق رفت و آمد كند ؛ هر ةدرچنين صورت  رفيق مسؤول به عوض آنكه در خان

سه تن را در روزهاي معينه در حلقه اي كه كادر هاي برجستة سازمان به شمول 
يكجا اشتراك مي ورزيدند ، داخل نمود و ) ل آن سه حلقه بودكه مسؤو(خودش 

به مسؤول قبلي حلقة خود كه در جلسه (گزارش كارشان را به عوض آنكه به وي 
بدهند ؛ به عضو ارتباطي تازه اي كه مسؤول حلقة كادر شده بود ، ) حضور داشت 
ان ، كه مي گزارش گيرنده يا عضو مركز بود و يا تنها كادر سازم. مي سپردند 

  .توانست مستقيماً با مركز تماس برقرار نمايد 
طور ( در گام نخست ، من هم از جملة سه حلقه اي كه در فاصلة هر ده روز 

به ديدنشان مي رفتم ؛ روي مالحظات  مخفي كاري مسؤوليت آن حلقه ) جداگانه
ل آن حلقه  سپردم ،  تا وي از رفيق هاي مشمو»فتاح ودود« ها را به رفيق انجنير 

ها ديدن كرده  گزارش كارشان  را همراه  با كار كرد حلقات خودش ، بعد از آن 
تاريخ در جلسه اي كه در خانة ما  و يا در خانة خودش داير مي شد ، مستقيماً به 

در آن وقت زنده ياد لطيف . كادر ارتباطي حلقة ما با كميتة مركزي ؛ بدهد 
بنا بر همين اصل مخفي .  مركز تعيين شده بود محمودي عضو ارتباطي حلقة ما  با

در واقع از روي اجباري كه اختناق و پيگرد از جانب پوليس سياسي بر (كاري 
رفيق فتاح ودود را كه با وي كار سياسي  مي كردم به ) سازمانها تحميل كرده بود

  .حلقه اي كه خود عضو آن بودم ، وصل نمودم 
شبنامه هائي كه  توسط عضو . ريان داشت ديد و واديد ها به همين روال ج

ها را در تاريخ آنزماني كه اعضاي حلقه كار تقسيم . ارتباطي درحلقه توزيع مي شد 
تن از كادر ارتباطي  يكمعينه با موفقيت انجام مي دادند ؛ نتايج را در جلسة بعدي به 

  .سازمان با مركز ؛ گزارش مي دادند 
، رفيق سرور و )كبير توخي( ، اينجانب 1357 ثور7 پيش از كودتاي ننگين 

شماري از رفيق هاي ديگر در يك حلقه به مسؤوليت  رفيق بهمن كار و بار 
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 ثور بارها تركيب حلقة ما 7بعد از كودتاي ننگين . مبارزاتي مان را پيش مي برديم 
  .تغيير كرد 

ركزي  از تاريخي كه رفيق هاي مخفي را از خانة ما انتقال دادند ؛ كميتة م
مسؤوليت ارتباط با حلقه اي را كه در خانة ما داير مي شد ، كماكان به رفيق بهمن 

، رفيق انجنير لطيف ) كبير توخي(حلقه مركب بود ازاين قلم . واگذار كرده بود 
رفيق بهمن كاپيتال اثر ماركس را بعد از ] . 7[محمودي ، رفيق سرور ، و انجنير قادر

وي مشكالت بعد ازمدتي ، رفيق بهمن ر. گذاشت تشريح و تفسير به بحث مي 
 حلقه با مركز را به رفيق لطيف محمودي سپرد ؛ زيرا كه  تخنيكي مسؤوليت ارتباط

 ، رفيق مسجدي و  نجيب از مدتها »سرسفيد«وي نيز مانند رفيق بهمن ، رفيق 
 را كه اغلباً جلسه »سرسفيد«پيش درحالت اختفاء به سر مي برد و محل اختفاي 

بعد از گرفتاري   [  مي دانست؛هاي كميتة مركزي در آن خانه  صورت مي گرفت 
و داير شدن  جلسات » سرسفيد « رفيق هاي مركزي معلوم شد كه محل اختفاي 

 در جاده اي كه از جنب ،كميتة مركزي در خانة نجيب  در نزديكي سفارت پولند 
 كابل منتهي مي شد  ليسة عالي جبيبيه عبور مي كرد ، و يكطرفش به درياي

  .]موقعيت داشت 
به بعد ، كار تئوريك درحلقه صورت نمي گرفت ؛ زيرا رفيق ) 1359سرطان (از 

درچنين . انجنير فتاح ودود و رفيق فاروق غرزي هم به حلقة ما اضافه شده بود 
حالت ازيكطرف جريان گزارش دهي هريك از رفيق هاي داخل حلقه مانع كار 

 شد ؛ زيرا خواست مركز اين بود تا مدت كار حلقه ها پيش از تئوريك درحلقه مي
  . وقت تعيين شده  پايان يابد 

انجنير . حلقه در خانة ما ، منزل رفيق فتاح ودود و خانة رفيق غرزي داير مي شد 
قادر از داير شدن حلقه به خانه اش به گونه اي طفره رفته نمي خواست كه رفيق ها 

 رفيق بهمن و برادرش رفيق سرور قبل از مخفي شدن در .در منزل وي جمع شوند 
اين خانه در ماه دو ، يا سه بار از جانب پوليس سياسي . يك خانه زندگي مي كردند 

تالشي مي شد و هميشه زير نظر قرار داشت ؛ از اينرو به هيچ وجه داير شدن حلقه 
من كارمند وزارت تعليم زنده ياد فاروق غرزي مانند . ها امكان پذير نبود آندر خانة 

ادامه مي داد ، همچنان فتاح ودود ) مانند من(و تربيه بود و كماكان به وظيفه اش 
  .كه كارمند رياست صنايع دستي مربوط وزارت تجارت  بود 
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  » ســاوو« و    نفوذي هاي چپ انقالبي- 10
    

  رفيق قاضي
 انقالبي توسط  مزدوران عناصر به خاطر گير و گرفت و پيگرد هاي پيهم  زماني كه

 ، ديد و واديد ها به گونة تك فردي صورت مي گرفت ، رفيق بهمن من را روس
  . ديده اظهار داشت كه در جلسة بعدي با يك رفيق  خواهد آمد 

 كه به  كمةدو ضربة پيهم و ضربة سومي با فاصل. روز جلسة حلقه فرا رسيد 
دروازه را طبق معمول . را مي رساند آهستگي بر در نواخته شد ، آمدن رفيق بهمن 

هر دو رفيق را به اتاق . رفيق بهمن  با يك جوان وارد حويلي شد  . باز نمودم 
بعد از آشنائي با رفيق تازه  وارد و جور پرساني معمول . هميشگي رهنمائي كردم 

رفيق گزارش كار خودش . زماني كه نوبت گزارش دهي رسيد . كار جلسه داير شد 
من هم به روال هميشگي گزارشم را ارائه نمودم و پول هاي حق العضويت . د را دا

 ما ةرفيق تاز. جلسه بعد از صحبت هاي مورد نظر پايان يافت . حلقه ها را پرداختم 
رفيق بهمن گفت اين . وي را تا دروازة حويلي رهنمائي نمودم . آمادة رفتن شد 

به . از فارغان فاكولتة حقوق است رفيق . رفيق هم در خيرخانه زندگي مي كند 
  . همين سبب وي را رفيق قاضي مي گوئيم ، خودت هم وي را به همين نام بشناس 

بر روي حويلي قدم مي . وقت آمدن رفقاء بود .  شام تعيين شد دوميوقت جلسة 
از آنجائي كه  نمي دانستم  رفيق تازه معرفي شدة ما چگونه به دروازه خواهد . زدم 

را از حضور شان درعقب ن رفيق ها معموالً به آهستگي با يكي دو ضربه م. كوبيد 
اكثراً قبل از ضربه زدن آنان به دروازه ، در را به . دروازة كوچه آگاه مي نمودند 

براي پيشگيري . اين حركتم سبب تعجب آنان نمي گرديد . آهستگي باز مي كردم 
ميشگي از درز عمودي دروازه سرك از ضربات احتمالي به دروازة كوچه به روال ه

به مجردي كه كدام رهرو از طريق پلچك باالي جويچة . نيمه روشن را مي پائيدم 
باز مي مقابل دروازة حويلي ما مي آمد ؛ بعد از تشخيص وي ، دروازه را به رويش 

 متوجه شدم رفيق قاضي با شتاب به طرف خانة مـا دور در وقت تعيين شده. نمودم 
 اثنائي كه دستش را بلند كرده مي خواست در بزند ؛ دروازه را بدون آنكه در. زد 

قاضي باتعجبي آميخته با هراس به طرفم با دقت . صداي از آن باال شود ، باز كردم 
جريان را بعداً كه دراتاق داخل شد و روي كوچ . نگاه كرد ، آنگاه وارد حويلي شد 
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ن هاي  پيهم و محكم توجه  همسايه در زد: نشست ، برايش تعريف كرده گفتم 
هاي نزديك را جلب مي كند ، از اين سبب پيش از آمدن رفيق ها در روي حويلي 

بعدها دانستم  كه . پيش از جلب توجه همسايه ها باز كنم  قدم مي زنم تا دروازه را
 به در ،  دروازة خانه را پيش از ضربه زدنرفيق قاضي درغيابم چگونگي باز كردن

در مسايل عادي  توجه ) توخي(« رفيق بهمن طوري وانمود كرده بود ، كه گويا نزد 
؛ ولي رفيق بهمن علت » ( ! ) بيش از حد مي نمايد ، شايد هم احساس ترس كند 

  .را برايش تشريح داده اين شيوه را پيش گيري از حادثة ناگوار خوانده بود 
اين . وف چاي داخل اتاق شدم  در حلقه كه به پايان رسيد ؛ من با ظرسوميجلسة 

از رفيق . بهمن بلند شده ازخانه برآمد . بار رفيق قاضي براي رفتن عجله نكرد 
قاضي پرسيدم درصورتي كه كار نداشته باشيد مي توانيم با هم صحبت كنيم و 

وي پيرامون مسايل روز  . رفيق قاضي با خوشي پذيرفت . چاي صرف نمائيم 
   *]  [ما را ترك كرد و بعداً خانة صحبت كرد

رفيق بهمن نخست  تا درنگ كرد ، بازهم رفيق قاضي چهارميبعد از پايان جلسة 
من رفيق قاضي را به نوشيدن . رفيق بهمن از خانه بيرون شد . از خانه خارج شود 

رامون مسايل  كه پيماصحبت هاي . چاي دعوت كردم كه با خوشروئي پذيرفت 
رفيق بهمن از من مي خواهد كه « : نين گفت  قاضي چسياسي گرم شد ، رفيق

  بدهم تا از آنها ) رفقاي تازه جذبي خودش( برخي مضامين و مقاالت را به رفقاء 
  
  
من كه در جلسة اولي و دومي متوجه شده بودم كه رفيق قاضي با آن كه  -* ]  [.

ه نياورد ،  مورد نياز اعضاي سازمان را براي رفقاء بياورد كيوعده داده بود كتاب ها
اظهار داشت كه دو و يا سه تن را كه مي  نه چندان محكم  داليليةهمچنان با ارائ

بيند آنها تا كنون پول حق العضويت شان را بنا بر مشكالت مالي به وي نپرداخته 
 بهانه آورد و مقدار پول گي در جلسة دومي نيز از آوردن كتاب هاي وعده كرده. اند 
 و  و اظهار داشت كه پولي بيشتر از اين ندارد را پرداخت ، حق العضويت خودشكم

مشكل اقتصادي جذبي هايش را بهانه آورده گفت كه آنها تا مدتي قادر به پرداخت 
 آهنگ  ؛...درجريان صحبت و ارائة داليل نياوردن كتاب و . حق العضويت نيستند 

 در  و دلهرهيشمعمولي صدايش دچار تغيير گرديده نوعي ناراحتي آميخته با تشو
   . ]خطوط چهره اش به چشم مي خورد
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كسي اينقدر وقت . اين كار با دست ، خيلي ها مشكل است . چند كاپي بردارند 
من كه كمي بااليش شك كرده بودم ، الزم ديدم ميدان و زمينة . » ... ندارد هم  

توجه زماني كه م. صحبت كردن بيشتر به وي بدهم و حرف هايش را با دقت بشنوم 
را مورد تأئيد قرار دادم ؛ وي با در نظر داشت اين كه قبالً  نارضايتي اش شد من 

 .... ، محدويت ها  و گستردگي كار و بار فرهنگي و درمورد مبارزات و مشكالت
 صحبت كرده بود ، زمينة نقدش از ساوو  )با احتياط ( با من ي چپ انقالبيسازمانها

؛ حتا )  اشارة قريب به ساوو -» اينها«(ببين اينها « : را مساعد ديده  اظهار داشت 
 را ندارند اين مشكل) اشاره به سازمان رهائي (آنها . يك پايه ماشين تايپ هم ندارند

من هم از اين ناحيه اظهار تأسف نمودم و داشتن تايپ و ماشين گستتنر را از . » 
د به يك ــه رسروه وانمود كردم ، چــيك گاولية و مهم روريات ــجملة ض

   .ازمان ــس
 از شعله جاويد ؛ حتا در سالهاي نيمة دوم دهة چهل ي بخش هائ: بابد اشاره كرد( 

  *]   [   )هم داشتند) Gestetner» گستتنر« ( ماشين جديد چاپ 
سالم « بعد از دو و يا سه جلسة شخصي و خودماني ، رفيق قاضي ؛ حتا از برادرش 

) دانشكده(ام برد كه به سمت استاد فارمسي در فاكولتة  ن)داكتر فارمسي (  » ويس
  .فارمسي تدريس مي كرد  

ر داشت چگونگي بافت ابعاد حضور اين رفيق را در درون سازمان ساوو با در نظ
  اي خودماني از خود نشان داد و شگرد خواست ــجريان صحبت هاعراضي كه در

  
  

ز رفيق هاي مربوط به بخشي از  سالهاي نيمة دوم دهة چهل بود كه يكتن ا-[*] 
جريان شعلة جاويد كه بعد ها در به وجود آوردن گروه انقالبي سهيم بود و باهم 

كتب و رساالتي كه از خارج برايمان ما مي رسيد ، آنها  را طوري كه صميمي بوديم 
مانند آثار رفيق مائوتسه دون و نشرات حزب كمونيست (با هم  مبادله مي كرديم  

 ةسازمان انقالبي حزب تود«به من مي رسيد و نشرات رفقاي ايراني از چين كه 
كه به ....   ، نشرات گروه فلسطين و»ستارة سرخ«  مانند »خارج از كشوردرن ااير

 به من گفت كه يك پايه ماشين جديد گستتنر را دستياب  روزي,) وي مي رسيد 
 برايش ياد بدهم كه نموده از من خواست تا چگونگي كار با ماشين گستتنر را

  ... . ]  پذيرفتم 
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  نزديكي اش با من ، و از اين كه آمادگي مادر محترمش را براي نگهداري دخترم 
  در خانه تنها، برادرش از مكتب به خانه  آمدن سال داشت و تا5كه در آن زمان 

اشتم از اعالم داشت ؛ يك بار ديگر ارزيابي و حالجي نمودم ؛ برآيند برد) مي ماند 
  اين رفيق ، اين بود كه موصوف يك رفيق شريف و مبارز مي باشد ؛ مگر از جملة 

 است ، كه از دوسال ازمان رهائي در درون سازمان ساوو سةرفقاي توظيف شد
  . پيش رفيق بهمن با وي كار سياسي را آغاز نموده بود 

 رسيدن رفيقتا . رفيق قاضي پيشتر از رفيق بهمن آمد . روز جلسه فرا رسيد 
بهمن صحبت هاي ما پيرامون مسايل حاد جنبش و كار و پيكار سازمانها و گروه 

بعد از . كار حلقه را آغاز نمود . رفيق بهمن هم آمد . هاي چپ انقالبي دور مي زد 
بحث پيرامون مسايل مورد نظر و كار ديد و واديد ها با حلقات ، كار گزارش دهي 

 آن كه  رفيق بهمن آمادگي رفتن از خانه را بگيرد ، با پيش از. هم به پايان رسيد 
وي . رفيق قاضي از جايش بلند شد . اشاره وي را متوجه ساختم كه در اتاق بماند 

 دهليز را باز كرده داخل اتاق شدم ةزماني كه درواز. را تا دروازة حويلي بدرقه كردم 
ي نشده  مي خواستم گپ خاص« : گفتم . » كدام گپ شده «: رفيق بهمن گفت . 

در مورد رفيق قاضي صحبت نمايم ، به شرافت رفيق قاضي باور دارم ؛ مگر وي از 
  ، كار مبارزاتييدر مدت سالها. » ... از رفيق هاي رهائي است . رفيق هاي مانيست 
از .  بود كه رنگ رفيق از شدت خشم فرو خورده تغيير كرد اين نخستين باري

ا به روي ديوار اتاق گذاشته با تحكم و ناراحتي زياد جايش بلند شد و دستش ر
 در برابرش مطرح  ،چرا اين گپه در وقتي كه درحلقه  نشسته بود «: اظهار داشت 

ما پيش از پيوند سياسي رفاقت صميمانه اي . [ »نكردي كه حال به من  مي گوئي ؟
م آميخته با من كه چنين تحك] .  تكامل كرد يداشتيم كه بعد ها به رفاقت سياس

خشم را از رفيقي كه هميشه با احترام و صميميت با من برخورد مي كرد ، ابداً 
رفيق بهمن حق هم داشت كه خشمگين شود ؛ زيرا يكبار اخراج . انتظار نداشتم 

در آن لحظه احساس كردم كه هر .  را از سازمان خواسته بودم »تيمور كاراته باز«
 به شدت ناراحت شدم  سخنان رفيق بهمن تكان خورده از.دو با هم بيگانه شده ايم 

با بر افروختگي آشكار و آواز بلند چنين .  طوري كه ناراحتي ام به خشم تبديل شد ؛
  : گفتم 

خواستم آنرا به تو بگويم به خاطري . قصداً ديدگاهم را در برابرش مطرح نكردم « 
و با داليلي كه براي من ابداً كه اگر قضايا را در برابر اين رفيق مطرح مي كردم و ا

قناعت بخش نبوده ؛ مگر خودت را مي توانست قناعت بدهد ، آن وقت حرف هايش 
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 رهائي در زيرگلوي ما و نفوذ بيشترش درسازمان را مي پذيرفتي و حضور اين رفيق 
سازمان ، مسؤوليتش صرفاً متوجه خودت مي شد ، اگر اين را مي پذيري در درون 

روي درزمينة عضويتش در سازمان رهائي با  ا زود تر از آن  من روياجلسة بعدي و ي
  . » وي گپ مي زنم 

حرف هائي را كه با برافروختگي گفتم ، مثل آبشاري بود كه به روي خرمن آتش 
در اثنائي كه رفيق نگاهش را به خطوط فرش روي . خشم رفيق فرو ريخته باشد 

نديشيد ؛ سكوت چند لحظه اي رفيق ، غرور اتاق متمركز نموده بود ، و با خود مي ا
رفيق . جريحه دار شده ام را به نوازش گرفت ؛ قسمي كه خونسردي ام را باز يافتم 

 يبعد از مكث كوتاه. بهمن نگاهش را از روي نقش فرش برداشته به من نگريست 
برايت اطالع مي دهم . درست مي گوئي من در طول هفته اينجا مي آيم  «: گفت 

  . رفيق بهمن خانه را ترك كرد . » ! منتظر باش . قاضي كي است كه 
رفيق در دهليز . دو يا سه روز پيش از داير شدن حلقه ، رفيق بهمن به خانه آمد 

رفيق ببخش تو درست مي « : توقف كرده من را مخاطب  ساخته چنين گفت  
خانه آمد ، من است ، حاال باشد زماني كه به ) رهائي (گفتي قاضي از رفيق هاي 

فعالً . تصميم سازمان را در پايان كار برايت مي گويم . مطالبي را مطرح خواهم كرد 
ازاين كه برداشتم در مورد رفيق قاضي ، رفيق ها را . وقت ندارم حاال مي روم 

واداشت تا در مورد كسب معلومات نمايند و واقعيت را بفهمند احساس خوشي 
  . ه من دست داد آميخته با غرور مبارزاتي ب

روزي كه منتظر داير شدن حلقه بودم ، رفيق بهمن پيشتر از وقت معينه به خانة 
حاال كه رفيق قاضي آمد چيز  «: رفيق به مجردي كه وارد اتاق شد، گفت. ما آمد 

ور حتم به رهبري سازمانش انتقال خواهد ـم كه آن را به طـاي برايش مي گويـه
  . »داد 

 قاضي به روال هميشگي در عقب دروازة كوچه رفته ايستاده در وقت آمدن رفيق
در را . دو يا سه دقيقه بيشتر سپري نشده بود كه رفيق نزديك دروازه رسيد . شدم 

بعد از گپ هاي .  بعد از جور پرساني هر دو وارد اتاق شديم . به رويش باز كردم 
 پيش درآمد  بيان كرد معمولي رفيق بهمن در آغاز جلسة حلقه مطالبي را به عنوان

، تا به طور طبيعي وارد بحث پيرامون برخي مسايل مربوط به وحدت و حل 
 رفيق قاضي متوجه نگردد كه رفيق بهمن و يا كهاختالفات بين سازمان ها شود ، 

  .من ، وي را شناسائي كرده ايم 
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متر رفيق بهمن با آنكه مي كوشيد برافروختگي اش نمايان نشود ، با نوعي خشم ك
محسوس در بارة وحدت پيكره هائي از هم مجزاي جنبش انقالبي كشور ، دقيقاً 
روند نفوذ در يك سازمان از جانب سازمان هاي ديگر را به نقد و نكوهش كشيد و 
اين روند را مغاير اصول مبارزاتي في مابين سازمان هاي چپ انقالبي دانسته ، كار 

اضر و آمادة خودي تغذيه مي نمايند غير رفقائي را كه با چنين شيوه از محيط ح
رفقاي رهبري بعضي از سازمان ها چرا : اصولي خوانده در اخير صحبت هايش افزود 

روي و مسؤوالنه باالي امر وحدت بحث اصولي صورت  حاضر نمي شوند كه رويا
چــرا اتكاء به كار نفوذي در درون محافل و گروه هاي خودي نموده از اين . گيرد
  .  به جدا نمودن پيكره هائي از تشكيالت طرف مقابل اقدام مي نمايند كانال

.  جلسة بعدي و ساعت دقيق آن را رفيق بهمن تعيين كرد بعد از پايان جلسه ،
رفيق بهمن قبل از اين كه از خانه خارج . گاه از جايش بلند شده از اتاق خارج شد آن

» .قاضي بخوان و طبق آن عمل كن اين كاغذ را بعد از رفتن  «:   چنين گفت ،شود
كاغذ را با عجله به جيب كرتي ام گذاشته  ، رفيق را طبق معمول تا نزديك دروازه . 

رفيق قاضي كه از لحن رفيق بهمن ناراحت به نظر مي رسيد ، بعد از . بدرقه كردم 
 با شتاب وارد  ؛همين كه رفيق قاضي رفت.  از خانه خارج شد  وي نيز ،مدتي توقف

من طوري صحبت « :  نوشته شده بود  در متن آن.تاق شده كاغذ را باز نمودم ا
نخواهم كرد كه رفيق قاضي دچار شك شود كه من از عضويتش درسازمان رهائي 

روز ديگر كه به خانه آمد ، برايش بگو كه يك رفيق گرفتار شده و . خبر شده ام 
شما . نموده به خير خانه بيايد بهمن هم نمي تواند از جاي دور، شهر كابل را عبور 

تا زماني كه .  تحت نظر است نة ما نيائيد كه اينجا هم شديداًهم بعد از اين به خا
گاه برايت اطالع مي دهيم كه چه وقت و در كجا با آناوضاع به حالت عادي برگردد ؛ 

  » !  نوشته را از بين ببر –هم ببينيم 
ا آمد ، به مجردي كه داخل اتاق شد ، در جلسة ديگر كه  رفيق قاضي به خانة م

رفيق قاضي كه شديداً ناراحت شده بود مي خواست از راه . جريان را برايش گفتم 
هر . دروازه خانه را ترك نمايد ؛ مگر مانع رفتنش شده گفتم از راه عقب خانه برود 

ت تكيه زينه را به ديوار عقب حويلي كه دو متر ارتفاع داش. دو به عقب تعمير رفتيم 
رفيق از سر ديوار به كوچة عقب پائين شده متوجه باش كه مبادا « : داده گفتم 

رفيق قاضي از راه ديوار به كوچة عقب تعمير پائين شده از آنجا . » تعقيب شوي 
  .دور شد 
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  انجنير سيف الرحمن  

مدتي زيادي از قطع رابطه با رفيق قاضي نگذشته بود كه رفيق مسجدي به خانة ما 
بعد از اين كه رمز .  از رفيقي كه بايد وي را مي ديدم ، صحبت نمود زنده ياد. آمد 

عضو ارتباطي اين رفيق از خيرخانه كوچيده « : شناسائي طرفين را برايم داد ، گفت 
به شهر رفته ، از همين سبب رفيق ها از خودت خواسته اند كه بعد از اين وي را 

     . رفيق ما با سطح است . ببيني 
رفيق را با عاليمي كه . در روز مالقات سر وقت درمحل نشاني داده شده رفتم 

رفيق هم به جوابم . رمز داده شده را گفتم .  برايم داده بود ، شناختم رفيق مسجدي
وي در آخرين . اين رفيق بلند قد و قوي هيكل را دو يا سه بار ديدم . پرداخت 

گرفته و نوعي ناراحتي مطالبي را با من در جلسه اي كه باهم داشتيم ، با صداي 
عات شنيده شده هدفش از طرح چنين مطالب اين بود ، تا من موضو. ميان گذاشت 

اين رفيق كه جوان قد بلند و قوي الجثه بود ، .  انتقال بدهم را به اعضاي رهبري
« :   اين طور معرفي كرد يوي خودش را با بي حوصلگ. هيجان زده معلوم مي شد 

ببخشيد رفيق  من از اينهمه مخفي كاري خسته شده ام ؛ نامم  سيف الرحمن است 
بعد از اتمام تحصيل در رشتة انجنيري دو باره . در شوروي مدت ده سال بوده ام . 

 ( ..... ) به سمت مدير در شعبة » رياست عمومي افسوتر«حاال در . به وطن برگشتم 
 بود كه گويا در هنگام پخش شب » كاراته باز تيمور«مرامش ( تيمور . كار مي كنم 

. او يك آدم خاين و جبون است . پسر كاكايم مي شود ) نامة ساما گير افتاده بود 
تمام شبنامه هائي را كه براي  پخش كردن مي گرفت ، همه را در ميان تنور مي 

به رفيق رفيق لطفاً  گپ هايم را . اين موضوع را از بين فاميل شنيده ام . انداخت 
  . » . هاي رهبري برسان  

  ،در خالل جلسه ها با اين رفيق ، يك سلسله صحبت هائي كه از وي شنيده بودم
از يكطرف و ازجانب ديگر برخي حركات و اعراضي كه در صحبت ها و جلسه ها از 
خود تبارز داده بود ، به اين نتيجه رسيدم كه اين رفيق هم به سازمان رهائي ارتباط 

  .دارد 
 روزي كه رفيق ارتباطي ما حلقه را داير كرد ، مطالبي را كه انجنير سيف الرحمن 

رفيق ارتباطي . كار ما كه درحلقه تمام شد .برايش تشريح كردم  از من خواسته بود 
حين آماده شدن براي خروج از خانه ،  اطمينان داد كه  موضوع را به اطالع مركز 

  .مي رساند 
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:  رفيق ارتباطي اطالع داد كه رفيق ها گفتند، ي داير شد  جلسة بعد كه زماني
رفيق انجنير را به يكي ازحلقات پائيني خود معرفي نمايم كه رفيق مسؤول ، وي را 

  . نه در حلقة جمعي يك جا با ديگران ؛ بلكه به تنهائي ببيند 
 آن بعد از. زمينة ديد و واديد انجنير سيف الرحمن را با همايون تنظيم نمودم 

. تاريخ رفيق قد بلند ما نتوانست من را ببيند ؛ زيرا كه وي آدرسم را نمي دانست 
  .دو ، يا سه بار جلسه با نامبرده ، در خانة خودش صورت گرفته بود 

زماني كه نوبت تماس با مسؤول همان حلقه اي كه انجنير سيف الرحمن را به آن 
 اعتراض وي را در هنگام )يون  هما (گزارش دهنده. معرفي كرده بودم ، رسيد 

رفيق انجنير را در اولين جلسه اي كه ديدم بسيار « :  جلسه چنين بيان نمود 
 من چه كرده ام كه بار ديگر مرا در «با خشم به من  گفت  . ناراحت و عصباني  بود 

من هميشه حق العضويت خود و ديگران را منظم . حالت تعليق قرار داده اند 
اين برايم .  گزارش كار آموزشي با يك حلقه  را هم به رفيق ها داده ام پرداخته ام و

  .» . قابل تحمل نيست كه بار ديگر از من سلب  اعتماد مي شود 
 كه وي نيز مانند رفيق قاضي از زمرة - برداشتم در مورد انجنير سيف الرحمن را 

مان قرار گرفته  مورد تأئيد اعضاي مركزي ساز ،رفيق هاي سازمان رهائي مي باشد
  ...  .يق قرار داده  شده ــت تعلــم در حالـر هــته شد كه وي يك بار ديگـبرايم گف

  
  رفيق فـاروق غـرزي

فاروق غرزي رفيقي بود بسيار صميمي ، محل اقامت وي نيز مانند سه يا زنده ياد 
رت اين رفيق به سمت كارمند در وزا. بود » خيرخانه مينه « چهار رفيق ديگر در 

همان جائي كه واصف باختري نظرات . معارف ، رياست تأليف و ترجمه كار مي كرد 
سازمان «ضد انقالبيش را ازطريق كانال هوادارانش به داخل بخشي از پيكره هاي 

رفيق غرزي از .. پخش مي كرد ) »تازه انديشان«(» آزاديبخش مردم افغانستان
مواد چاپي تئوريك و . ت من را ببيند زماني كه وارد حلقة ما شد ، بيشتر مي خواس

  . سياسي  بين ما مبادله مي شد 
در جريان صحبت هائي كه در خانة خودش و يا در خانة ما صورت مي گرفت ، به 

 - تدريج متوجه شدم اين رفيق تمايل نشان نمي دهد كه برخي مطالب سياسي 
اين .  مطرح شود تئوريك مطروحه ميان ما هر دو ، در جمع رفيق هاي حلقه رسماً

با درنظر داشت معيار هاي . امر من را به تفكر و كنجكاوي درموردش وا داشت 
كه خواهان آن شده بود (ل مورد نظرش يشناخت به گونه اي توافقم را درحفظ مسا
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رفيق غرزي كه از اهالي ننگرهار بود ، بيشتر به مسلح . به وي تفهيم كردم ) 
 ؛ چنانچه يكي از روز ها كه كار ما درحلقه خاتمه ساختن هر رفيق تأكيد مي ورزيد

رفيق توخي اين « : يافته بود ، اين رفيق هنگام عبور  اشاره به  خانه اي كرده گفت 
خانه از يك خلقي جنايتكار است كه من  از جناياتش در ننگرهار  اطالع دقيق دارم 

خل خانه اش  شده  چند عدد سالح هم در خانه اش دارد ، اگر موافق باشي شب دا. 
. »  وي را مصادره نمائيم» مكروف «و چند قبضه تفنگچة » كالشينكوف« يك ميل 

از طرح چنين پيشنهاد كه انتظار آن را نداشتم ، عكس العملي نشان ندادم ؛ زيرا 
: بعد از مكث كوتاهي درجوابش گفتم . حلقة ما مربوط  شاخة نظامي سازمان نبود 

وط به اين كه  اين موضوع را در جلسة حلقه  مطرح نمائي رفيق من موافقم  مشر« 
نه اين كار را نمي كنم ، « :  نا باوري به طرفم ديده گفت يرفيق غرزي با نوع. »

. به اين پيشنهادم  توجه نمي نمايند ] ساوو [ چونكه مي دانم كه رفيق هاي مركز 
در صورت .  بگيرم من و شما هردو به تنهائي مي توانيم سالح اين جنايتكار را

در جواب اين رفيق كه تمايل زياد به »  ... مقاومت معلوم است كه چه مي شه 
رفيق موضوع در بين « :  گفتم الح اين خلقي نشان مي داد ، چنينمصادره كردن س
رفيق از . » من بدون طرح آن در حلقه دست به اين كار نمي زنم . خود ما مي ماند 

«  : ي ساما اشاره كرده با چهرة  نا اميدانه  اظهار داشت داشتن سالح در نزد رفقا
من حرفش را . » ... ببين رفيق توخي رفقاي سامائي ما  اين مشكل را حل كرده اند 

 زمينه مورد تأئيد و ستايش  كار و بار رفقاي ساما را در اين دل تأئيد نمودهته از 
 اطمينان خاطرش در زمينة اظهار نظرم در اين مورد ، سبب خوشي و. قرار دادم 

گزارش ندادن  پيشنهادش ، مبني به مصادرة اسلحة آن خلقي در حلقة رفيق ها ، 
  .گرديد 

 روز قبل از گرفتاري اعضاي حلقه 15 روز يا بيشتر از 15 كه در آخرين جلسه
كار گزارش دهي و صحبت .  رفيق ها دورهم جمع شدند  ؛برگزار گرديده بود

رفيق غرزي بر روال هميشگي .  نظر هم به پايان رسيد پيرامون مسايل مورد
زماني كه دروازة خانه را .  از خانه بر آمد »خدا حافظي«ازجايش بلند شده  بعد از 

« : ا مخاطب قرار داده گفتم گاه رفيق لطيف محمودي رآنبستم و وارد اتاق شدم ؛ 
اً به اعضاي رهبري  مي خواهم  نظرم را  راجع به رفيق غرزي هرچه زودتر رسمرفيق

 با نگاه هاي تعجب  ،رفيق هاي حلقه كه در خانه حضور داشتند. » سازمان برساني 
تاجائي كه بررسي نمودم رفيق غرزي از « : اضافه نمودم . بر انگيز به طرفم ديدند 

اين رفيق ازجانب كدام بخش رفيق هاي ساما توظيف . جملة رفيق هاي ما نيست 
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رفيق لطيف محمودي چشمانش را به .  » اليت داشته باشد شده كه در بين ما فع
رفيق فتاح كه از شنيدن اين موضوع شديداً ناراحت . سمتي دوخته به فكر فرو رفت 

:  با بر افروختگي گفت  ،شده بود ، با آنكه نوعي احترام آموزشي نسبت به من داشت
را خالف اصول مي دانم ببخشيد رفيق با آنكه سمت معلم مرا داشته ايد ؛ اما اين « 
با آنكه » ....  در غيابش  ،چرا اين موضوع را در برابرش ياد نكردي  ؟ حاال كه رفت . 

من هم برافروخته شده بودم ؛ مگر بر خود مسلط ، از طرز ديد سطحي اين رفيق 
رفيق فتاح اين موضوع كامالً به من « :  تحكم معلم گونه اظهار داشتم يشده با نوع
رفيق ها در جلسة بعدي نبايد از . من مسؤوليت گفته هايم را دارم . ت مربوط اس

من به خاطري اين را در جمع مطرح . نقطة ديدم به رفيق غرزي چيزي بگويند 
كردم ، تا رفيق ها هم از ارتباط وي آگاه شوند ، و رفيق هاي مركز به جست و جو 

  .خانه را ترك گفتند آنروز رفيق ها با ناراحتي . » در اين مورد بپردازند
  از زندانيان ساووتحقيقات) ظاهراً (  به مجردي كه  :درهمين رابطه بايد تذكر داد 

  در زندان پلچرخيرفيق غرزي مناسباتش را با رفيق هاي ساما، به اتمام رسيد 
يكي از  چناچه زماني كه در زندان پلچرخي انتقال داده شديم ، .تنگتر ساخت 

ميان رفيق فتاح ودود و رفيق غرزي بحث پرامون خط   »حصليناتاق م « روزها در
بحث رفيق  درجريان جر و. باز شد  ) »جمهوري دموكراتيك«( مشي سازمان ساوو 

. به دفاع برخاست ) » جمهوري اسالمي«( فاروق غرزي از مشي تازه انديشان ساما 
 حاال چرا از اين  ،ديتوكه عضو ساوو بو «:  اظهار داشت با ناراحتي زياد فتاح انجنير

من «  : رفيق غرزي با هيجان اظهار داشت »  ؟ يخط مشي به دفاع برخاسته ا
  آنيرفيق فتاح ودود كه از موضع گيري. » افتخار مي كنم كه يك سامائي هستم 

با آواز بلند رفيق غرزي را مخاطب . اين رفيق و جملة اخيرش بر افروخته شده بود 
رفيق . » خوب ، پس در سازمان ساوو چه بد مي كردي ؟ « : قرار داده چنين گفت 

وي را هيجان در حاليكه تغيير آوازش   ؛غرزي كه مي كوشيد بر خود مسلط شود
به جر و . » من در سازمان ساوو توظيف شده بودم « :  گفت آشكار ساخته بود ،

ام در بحث اين دو رفيق با دقت گوش مي دادم چيزي كه مانع سهم گرفتن سازنده 
رفيق غرزي به داخل » توظيف شدن « پ ـازمان شد ؛ گــبحث خط مشي دو س

با ناراحتي آميخته باخشم به .  كه به غرور مبارزاتي من برخورده بود ،ساوو بود 
رفيق خودت سازمان ساوو را احمق تصور مي كردي كه گويا « : رفيق غرزي گفتم 

وع توظيف شدن خودت را از من قبل از گرفتاري موض. خودت را نمي شناخت 
جانب ساما در حضور حلقه بيان داشتم و از رفيق محمودي خواستم تا هر چه زودتر 
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 رفيق فتاح با ، در اين لحظه گزارش بدهد ياز اين موضوع به كميتة مركز
 بي درفيق توخي به سمت استادم هستي« : برايم گفت  همان زمان برافروختگي

درست نيست كه در غياب رفيق غرزي اين گپ را مي احترامي ميشه اين كار تان 
 با شتاب رفيق فتاح.  »  ... خودش در حلقه كه مي بود باز اين موضوع را طرحدزني

 فوراً دستش را بروي زانويم گذاشته با ندامت آميخته با شرم حرفم را قطع كرده 
عتراض به خاطر آن روز كه در مقابل شما ا. توخي صاحب من را ببخش « : گفت 
  . »  همين حاال خجالت مي كشم  .كردم

در رابطه با ندامت رفيق غرزي بعد از شش سال و تأئيد خط مشي ساوو در زندان ؛ 
    .طي نوشته هاي بعدي مفصل خواهم نوشت 
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  توضيحات

  
تمداران در يك كشور قدرت روسها از دهه  ها پيش مي فهميدند  كه سياس] 1[

واقعي چنداني ندارند و دائماً تغيير مي كنند ؛ ولي نهادهاي اطالعاتي آن كشور 
قدرت واقعي و پشت پرده را در دست داشته و وابسته به افراد هم نيستند و سيستم 

ها هميشه ثابت و نيرومند باقي مي ماند ؛ از اين رو نفوذ مخفيانه در نهاد هاي آن
 و امنيتي يك كشور  و در اختيار قرار دادن آن نهاد ها ارزانترين  و بي درد اطالعاتي

با در نظر داشت همين شگرد شيطاني تثبيت .  سرترين راه تسلط بر آن كشور است 
رياست ضبط «شده از لحاظ تاريخي بود كه روسها از همان ابتداي سرهمبندي  

از مليت ( ل كشيدن از اجنت هايش ظاهر شاه خاين ،  در فكر نفوذ و كانا» احواالت
»  جان محمد كهگداي « در اين نهاد مخوف شدند ؛ مثل ) هاي مختلف شوروي 

شوروي » سمرقند«از) كفاش ( » پيزار دوز«كه مال و حافظ قرآن بود ، در نقش 
وارد سمت شمال كشور گرديد ؛ همچنان پسرش نور محمد خان كهگداي كه به 

مقرر » ضبط احواالت ارگ شاهي « تب در مديريت درون ارگ شاهي به سمت كا
« و متعاقب آن به سمت » مدير ضبط احواالت ارگ شاهي «شد و بعداً به حيث 

تبار ها مي توان از  اختر محمد  ارتقاء يافت ،  و از افغان» سرمنشي حضور شاهانه 
كريم قابل ياد دهاني است كه هادي . ( نام برد )  پدر داكتر نجيب جالد ( خان 

كه رابطة » جمعيت دموكراتيك خلق « تن از كادر هاي باالئي يكپنجشيري 
» جمعيت دموكراتيك خلق « مستقيم و پنهاني با روسها داشت ، بنا به دستور آنها  

ترك نمود ، و ) عرض وجود كرد » حزب دموكراتيك خلق « كه بعد ها  زير نام ( را 
 سياست دفاع از ظاهرشاه ؛»  دموكراتيك خلقحزب« با .....زير عنوان گويا اختالفات 

 احمد شاه مسعود  باءنامبرده در خفا. را به گونة علني دنبال كرد » دموكرات « 
   .     ]ارتباط داشت 

  
در ...  رفيق مسجدي تحصيالت عالي اش را  در رشته  فزيك و  زنده ياد - ] 2[

ضاً در فاكولتة ساينس هم تدريس استراليا  به پايان رسانده بود و در تربيه معلم ، بع
اشت ؛ حتا اعضاي نفوذي استاد برخورد اجتماعي پر جاذبه اي د. مي كرد 
 در ميان چپ انقالبي ، بعضاً به خاطر جلب نظر ساير زندانيان چپ استخبارات

  - هم سه دهه بعد آن –انقالبي از وي به ستايش مي پرداختند ، حتا خارج از زندان 
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كه »  پوالد«  با نام مستعار "مائويست"زير پوشش (» كتر غفور سنادا«يكي از آنان 
 درصحبت تيلفوني اش با من چنين - شيادانه -روزي ) قبالً در موردش نوشتم 

استاد مسجدي در ميان شاگردانش در هرات محبوبيت زياد داشت ، « : گفت 
افظي در  تعداد شاگردانش كه براي خدا حه كابل تبديل شدچنانچه زماني كه ب

ان هوائي  ميدان هوائي هرات آمده بودند ؛ چنان زياد بود كه مأمورين دولت در ميد
بدرقه كنندگان .  تظاهراتي عليه دولت در حال وقوع است سراسيمه شده فكر كردند

اين بازتاب واقعيت محبوبيت آن زنده ياد بود كه گوينده . » .... را پراگنده ساختند
كذائي اش در گذشته ، خود را به مثابة يكي از » ت مبارزاتيهوي«براي تثبيت گويا  

. هواداران  جنبش دموكراتيك نوين افغانستان در دهة پنجاه ؛ بارها مطرح مي كرد 
و » اكسا « و» كام«زماني كه  براي نخستين بار ماسك و مكياژ دروغين اين عضو 

ساخته دريك و را از چهره اش برداشتيم جست شخصيت خودش را آشكار » خاد«
  به گونة مختصر ؛ اما تحقير - كه بعداً آن را تصحيح نمود _يا دو  نوشته اش 
  ]   ياد آوري نموده است »  ساوو«آميزي از شهداي  

  
هرازگاهي در دهليز هاي وزارت معارف مي   را غازة شمالي خالقداد از اهالي-] 3[

گاهي اوقات . يمانه اي داشت  ظاهراً  برخورد صميوي با رفيق هاي شعله ئ. ديدم 
  مي نمود ؛ مگر از نزديكي اش صحبتيبا رفيق كاوياني باالي موضوعات شخص

با وي تماس هايم را به تدريج .  شاهپور قريشي اجتناب مي كرد زنده ياد با بيشتر
در يك زمان مناسب موضوع نشستن و باالي موضوعات . بيشتر و گرمتر ساختم 

 دو دلي تمثيلبا ) ظاهراً(نامبرده . ا وي مطرح نمودم سياسي صحبت كردن را ب
طوري نشان مي داد كه اوضاع وخيم است و از اين قبيل بهانه هائي كه مي خواست 

به .  وانمود نمايد  جــدا خودش را  از كار زار سياسي و ارتباط با  كدام سمت ديگر
محل اقامتش . ان داد هر رو ، بعد از مدتي اظهار آمادگي براي كار منظم سياسي نش

 . دقيقه مي شد به خانه اش رسيد 20با طي فاصله اي بعد از . در خيرخانه بود 
احساس نمودم آرزوي دانستن يك .  ديدم )در خانه اش(چند باري كه وي را 

عالقه مندي به بحث . سلسله مسايل مربوط به سازمان را در شكل طرح سؤال دارد 
سر انجام از رفيق كاوياني در باره اش .  ان نمي داد باالي متن آثار مترقي را نش

زنده ياد گفت كار سياسي با وي را اگر الزم مي ديدم من انجام مي . سؤال كردم 
 فكر كردم شايد از جملة  .در سطح يك آشنا وي را مي شناسم من فقط . دادم 

اهپور مخفي از آنجائي كه  زنده ياد ش. اعضاي محفل زنده ياد شاهپور قريشي باشد 
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.  معلومات بگيرم اين شخص در تماس شده در بارة ويشده بود ، نمي توانستم با 
برخي از دوستان قابل اعتماد در وزارت معارف به سازائي بودنش پا فشاري مي 

كادر برجستة سازمان اخگر كه بعداً در زندان  (به ناچار با استاد دوست . كردند 
ارمند  وزارت معارف بود ، در تماس شده از وي كه ك) سمت سياسي اش را شناختم

نظرات . احتمال مي رود از جملة سازائي ها باشد : اين رفيق گفت . پرسيدم 
دوستان و رفيق هائي را كه در وزارت معارف كار مي كردند ، و نظر خودم را در يك 

جدي بازديد ،  مبني به ترك كردن وي كه خطراتي را به دنبال داشت ؛ با رفيق مس
رفيق مسجدي بعد از شنيدن  نظرات دوستان و تصميم من با . در ميان گذاشتم 

پيش از كودتاي ثور . ديگر باوي تماس نگير .  درست است «: تبسم اظهار داشت 
به رفيق كاوياني گفته شده بود كه با وي تماس گرفته نظرش را در مورد كار 

ببينم باز .  موضوع را دنبال نكرد  رفيق كاوياني اين؛ مگر جويا شود  با ويسياسي
   . »چرا رفيق ها به فكر اين شخص افتادند

بعد ازآن تاريخ  در آخرين ديدن با خالقداد از وخامت اوضاع و گير و گرفت خاد 
  .صحبت نموده تماس با وي را تا اطالع بعدي متوقف ساختم 

ين شخص كه از وي  رفيق كاوياني در رابطه با ا پلچرخي از زندان منبعد از رهائي
ع خالقداد آدم مشكوكي بود  پسرش واس«:  جوياي حال و احوالش شده بودم گفت 
 به داخل ارگ داكتر نجيب در نقش عسكر عضو خاد شده بود ؛ از همين سبب

.  انجام مي داد  در بخش نگهداري از آثار باستاني ارزشمند درون ارگوظايفي را
 خوبي كردي كه وي را به سازمان راه ندادي كار. ع هم عضو خاد بود يبرادرش سم

از اين كه  رفيق ها از خودش نيز خواسته بودند كه با وي كار سياسي نمايد . » 
   . ]چيزي نگفت

 بيشتر وخوبتر درك  وذهن  ، اكثراً مطالبي كه  خود ما مطالعه مي كنيم- ]4[
 همچنان نشين مي گردد تا توسط كسي ديگري قرائت شود  و در حلقات پائيني

«  : مسؤول حلقه ها مي گفتند . م يمتن آن را مي توانيم به روشني  انتقال ده
) اين نوشته ( رفيق ها  گفته  اند  شرايط كنوني  ايجاب نمي كند كه يك  يك نقل 

هرگاه رفيق گرفتار شود اين نوشته نبايد به دست . براي هر رفيق داده شود 
نياز «ين دليل و داليل ديگر نوشته هائي مثل متكي بر هم. » جنايتكاران بيفتد  

« ... [ و» سيماي واقعيت هاي ساوو«، » پروسه تشكل ساما«، » مبرم جنبش
را كه با خود تا كانادا انتقال داده » سيماي واقعيت هاي ساوو « نوشتة » سرسفيد

خانه اش  در  ،بودم ، زماني كه به ديدن ما به تورنتو آمد و مارا با خود به اتاوا برد
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خواستم نوشته را باوي يكجا خوانده پرسش هائي را كه در ذهنم بود مطرح نمايم با 
را از من گرفته خواندن آن را به وقت ديگر » ...سيماي واقعيت هاي ساوو« تأسف 
م با شتاب ــهآن ما صرفاً يك بار ةدر حلق] كرد و دوباره آن را مسترد نكرد... موكول

ه رفقاي حلقه  از متن نوشتة مورد نظر ياداشت هم برداشته با تأسف ك. خوانده شد 
   .]...نمي توانستند 

 در يكي از روز هائي كه استاد مسجدي براي داير شدن حلقه به خانة ما -] 5[ 
و بعد از آن كار سياسي را ، آمده بود ، از من خواست تا  فردي را در خيرخانه ببينم 

استاد . قات و رمزم تعيين شده را هم به من داد وقت و جاي مال. با وي ادامه بدهم 
 فعالً از  .شما از سال ها پيش وي را مي شناسيد« : با لبخندي اضافه نموده گفت 

نه كه به محل مالقات رفتي آن وقت معيدر روز . گفتن نامش خود داري مي نمايم 
بود رفتم روز مالقات به وقت تعيين شده در جائي گفته شده . » وي را مي شناسي 
در روز داير شدن حلقه از . محل را ترك گفته به خانه آمدم . ؛ مگر وي نيامد 

من به . رفيق علت نيامدنش را نفهميد . نيامدنش به رفيق مسجدي اطالع دادم 
. س . غ ( رفيق مسجدي گفت اسمش . خاطر دانستن نام اين شخص اصرار كردم 

 مي شناختم از عضويتش در سازمان يمنكه اين شخص را به درست.  است )رحماني 
با داليل موجه در مورد وي  اضافه نمودم كه حضور چنين افرادي در . تعجب كردم 

در خاتمه تأكيد كردم كه من حاضر نيستم با . مي باشد .... سازمان ماية نگراني و
   . وي كار سياسي نمايم 

 ظاهراً اخراج شده اش از خويشاوند) . م . . هـ(  رفيق  بعد ها  معلوم شد كه–] 6[
در ) قاري ( ساما را در خفاء به يكي از حلقات وابسته به رده هاي مربوطه اش 

كه سازمان ضربه نخورده بود ، شماري از  تا زماني، سازمان ساوو تنظيم نموده بود 
. س .  غ ( زمــاني كه . رفيق ها متيقن بودند كه وي از سازمان اخراج شــده است

بعداً بي سر و صدا .  ماند »2 بالك«مدت كمي دروي [ . شد » زنداني «  )رحماني 
در سازمان . ) م . هـ (  ؛ رفيق ها متوجه دورنگي  ]از زندان پلچرخي رها گرديد

پيوند تنگاتنگ ) قاري  -ظاهر قريشي  (شخص موصوف با  ضياء قريشي . شدند 
 ( " قاري"در بخش معرفي . م من بعد از رهائي از زندان به اين راز پي برد. داشت 

  . به اين نكته  تماس خواهم گرفت  عضو فعال خاد)ظاهر قريشي  يا ضياء قريشي 
انجنير (  پشت كرده ها به مبارزه »سرسفيد« نازولي هاي تن ازيك در رابطه با - ]7[

  : بي تذكر نبايد گذشت ) قادر 
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 از جانب خاد بر سازمان سازمان انجنير قادر را به سبب پيگرد ها و فشار هائي كه
ها و گروه هاي چپ انقالبي وارد شده بود ، ناگزير شد از ميان حلقة  هوادار به حلقة 

اين شخص به روز هائي كه حلقه درخانة ما و يا خانة ساير . انتقال دهد كادر ها  
رفيق ها داير مي شد ، قبل از آمدن به محل مالقات دچار هيجانات و ترس مي 

 تمام مدتي كه وي به داخل حلقة ما غير فعال و حضور بي رنگ داشت ؛ در. گرديد 
انجنير قادر به بهانه هاي . حتا يكبار هم سر وقت تعيين شده به محل مالقات نيامد 
 تا روزي كه رفيق هاي  ،مختلف از داير شدن حلقه در خانة خودش طفره مي رفت

وي بعد .   خانه اش داير گرددحلقه گرفتار شدند ؛ حتا يكبار هم نخواست حلقه در
 ، ، به پشاور پاكستان فرار نمود ، طبق گفتة ننگيالي  از ضربه خوردن سازمان ساوو

محفل زنده ياد داكتر رحيم  از  و .)م . هـ . د (يك تن از نزديكان خانوادة كه 
 به پاكستان رسيد ، بدون آنكه نزد اعضاي رهبري  به مجردي كه بود ؛محمودي
چهاريكاري » دوست« در شهر پشاور اقامت داشتند ، برود ، يك راست نزد ساوو كه 

از اين »  چهاريكار«  اهالي شريف ويكه به خاطر اعمال و كردار ناشايست  (اش 
دوست لومپن انجنير قادر كه از جانب باند . شتافت ) دوري مي كردند ... لومپن و 
ان با اقتدار آن كمپ مقرر شده به سمت قومند) اسم باند فراموشم شده ( اسالمي 

     ! بود ؛ انجنير قادر را مدت يك سال  در زير بال خود گرفت 
 » ال پايوازي زندان پلچرخيـرات هشت سـخاط«  در اثرش رحيمه توخي

با تعهدي كه در برابر سازمان داشتم ؛ دو عضو آن را از چنگ   -3« در زير عنوان 
  :نوشت »   ها نجات دادم يخاد
  قرار بود چند رفيق در خانة ما  با هم ببينند ؛ چون توخي 59 سنبله 10ب ش«  

را شب قبل  دستگير  كرده بودند ، خانة ما شديداً زير نظارت قرار داشت ، عالمتي 
كه اگر كدام خطري از ناحيه دولت [ را كه قبالً براي رفقاء گوشزد كرده بوديم 

من با . آماده ساختم ]  كوچه باشيد احساس نمائيم شما متوجه عالمت روي ديوار
و د. آنكه در ميان شعله هاي آتش  مي سوختم ، به فكرنجات رفقاء  هم بودم 

 در طناب كاال محكم بسته نموده آن را به ساعت پيش از آمدن آنان خشتي را
با اين رمز هر رفيقي كه [ آنطرف ديوار سرك طوري انداختم كه از دور ديده شود 

 مانند ساير -شد از دور عالمه خطر را ديده از سرك مقابل خانه داخل سرك مي 
باالي طناب چند پارچه كاال را هموار كردم كه حالت ] .  عبور مي كرد -عابرين 

چند دقيقه نگذشته بود كه طنابِ بريده و لباس هاي افتاده را . عادي را نشان بدهد 
بار دوم نيز  . رف ديوار انداختم باز هم آنرا بسته كرده به آنط. بر روي زمين ديدم 
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اين رمز ":  كوچه را به شدت زد و گفت ةدفعه سوم عسكر درواز. آن را بريدند
 كدام رمز چون ديوار حويلي خامه ":  من در جوابش گفتم "چيست كه مي گذاري

است و ميخ از آن مي برآيد من طناب را به خاطر خشك شدن كاال  در خشت مي 
م شايد در هر دو بار طناب كاال را اوالد هاي شوخ كوچه بريده بندم ، من فكر كرد

 ديگر اين را نيندازي همينقدر برايت گفتم ": با خشونت تمام برايم گفت  . "باشند 
  نزديك -  كه هوا تاريك شده بود -وقت آمدن  رفقاء .  به فكر افتادم كه چه كنم "

برادر زنده ياد  بشير بهمن ( سرور از دور ديدم كه رفيق.  كوچه ايستاده شدم ةدرواز
وقتي او نزديك دروازه رسيد ، طوري كه وي بفهمد پسر .  مي آيد )  مقاومتةاسطور

 را ، كه اتفاقاً  پيش روي خانه اش ايستاده بود ، با آواز   دلير و مهربانةآن همساي
بجه  2ديشب تو بيدار بودي كه ساعت !  شير جان ": بلند مخاطب قرار داده گفتم 

بدون آن ( ده يآن رفيق گـپم را شنـ. "شب كاكايت را نفر هاي دولت با خـود بردند
فوري مسير خود را تغيير داد و با قدم هاي )  كه خودش را ببازد و دست پاچه شود 

چند دقيقه بعد تر . تيز تر از كوچة ما به كوچه ديگر دور زد و از نظر ناپديد شد 
 ما مي آمد ؛ چون به ةوي به طرف خان. نمايان شد بايسكل انجنير قادر از دور 

با وي ) صميمانه(من فوراً  . سرعت بايسكل مي راند در برابر دروازه خانه ما رسيد 
سالم و عليلك كرده به درون حويلي دعوتش كردم تا خادي ها فكر نمايند كه از 

طور فشرده و بعد با عجله جريان دستگيري توخي را .  اقوام نزديك ما است ةجمل
طوري كه خودش را . رنگ از رويش  پريد و دچار ترس شديدي شد . برايش گفتم 
 ":  بگويم كه مرا واداشت تا به وي توصيه نمودهاين وضعش . كامالً باخت 

خونسردي ات را حفظ كن  وقتي بايسكل را از دروازه  بيرون كردي به سرعت 
ج گردشي كه دور خوردي ، كاله و خودت را به كوچه ها و پس كوچه ها بزن ، در ك

 خانه با ةوقتي كه از درواز . "كرتي ات را دور بينداز تا آنها ترا شناسائي نتوانند 
. بايسكلش بيرون شد وتا اخير سرك رسيده بود ، موتر جيپ از عقبش روان شد 

ديدم .  خانه ايستادم ةچند دقيقه عقب درواز. خوشبختانه وي را دستگير نتوانستند 
.  خانه را بسته كردم ةبه شتاب درواز.  ما آمد ةه عسكر به طرف دروازه خانك

 درست كرده بود كه تا  كه شوهرم براي ديده بانييبالفاصله از درز دروازه ، جائ
، به شـمول مأموريت پوليس از آن ديده مي شد ؛   چنـدين متري دوجهـت سـرك

 حمله به خانة ما با ةردم رفقاء از واقعفكر ك. ديگر كسي نيامد . بيرون را نگاه كردم 
  . خبر شده اند 
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در حالي كه دچار تشنج و هيجانات ناشي از دستگيري شوهرم و بيماري يگانه 
در واقع خودم در ميان .  دختركم به خاطر گرفتاري پدرش، شده بودم ةپسرم و گري

رفقاي سازمانيم به تنور شعله ور مي سوختم ، با آنهم تعهداتم  را در برابر سازمان و 
ها برآمدم و دوتن را از چنگال گرگسان آندست فراموشي نسپرده و در صدد نجات 

  .خادي كه در كوچة ما درگشت وگذار  بودند ، نجات  دادم 
 زندانيان سياسي كه توخي هم از زندان "عفو عمومي"بعد از : بايد ياد آور شوم 

در هفت سالي كه در آن كشور . شديم ) سازمان ملل(آزاد شد ، ما به هند پناهنده 
ر قادر سالها پيش ازآمدن ما به هند ، مقيم كشور يسوزان اقامت داشتيم و انجن

و برادرش افتخار دامادي رهبر سازمان ساوو را به چنگ آورده بود  [بود كانادا شده 
؛ )  با آنكه آدرس ما را داشت (؛ با تأسف كه اين فراموشكار و ناسپاس ، .] ت .  ك -

  ... .  حتي يك پرزه خط  هم براي ما ارسال نكرد 
 كانادا رسيديم ؛ در شبي كه مهمان كسي يسال هاي بعد كه ما هم به شهر تورنتو

مبارز شجاع ، مردم دوست و آزاديخواه «  در مورد اين به اصطالح يبوديم و گپ هائ
 به ميان »قهرمان احمد شاه مسعود « زده شد ، صحبت از هواداري نامبرده از  »!!

ميزبان زيرك كه سالها بعد فهميده شد كه ضد چپ . آمد كه ماية تعجب ما گرديد 
 قهرمان جنايت و خون و ، بيدرنگ ويديوكست محفل بزرگداشتانقالبي بوده 

را  برصفحه تلويزيون خود به نمايش  ) " قهرمان مسعود"(خيانت به مردم و كشور 
عني انجنـير قـادر را ديديـم كه ي؛  ف انتـظاردر آن محفـل چيزي خـال. گـذاشت 

افتخـار اشتراك در آن محفل را كسب كرده ، و با سـاير هـواداران اين جنايتكار  
 به -  ، وهزاران هموطن ما يواجنت شوروي در افغانستان و قاتل دهها شعله ئ

جان كجا و با حرارت و هيي ؛ ...و...  و- خصوص از مليت نجيب و زحمتكش هزاره 
 و " كرامات" و" كماالت "كه در وصف (براي سخنان سخنران از اهالي پنجشير 

  -با تبختر )  ساختة  دست روس ها  خطابه مي داد " قهرمان" هاي  اين "جنگ"
مشكالت امنيتي و (كه سازمان از روي ناچاري  بلي فردي را.  كف مي زد -بار بار 

 ارتقاء داد و بعد ازضربه خوردن سازمان كادر ها به حلقه  از حلقة قبلي)كمبود جا
عضو كميتة «واقع شده گويا  سر سفيد ؛ مورد تفقد و لطف]  از آنجايي كه[

 ارتقاي مقام  »امال« متعاقب آن به سمت عضو كميته مركزي  و  ساوو ،»مركزي
 مهر و لطف و توجه باند مسعود را به -داده شد ؛ مي خواست با اين كف زدن ها 

  .]» !! دار اين جنايتكار و عامل روس ، جلب نمايد عنوان طرف
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  خاطـرات زنـدان
  

  جلد چهارم
  )دهم هژ( بخش ( 

  
  . از اعضاي رهبري ساوو   خبرتكان دهندة گرفتاري چهار تن- 1
  

قسمي كه قبالً هم اشاره شده ، رفيق بهمن با برادرش رفيق سرور و خانم هايشان 
ها چند سرك آنخانة . نه زندگي مي كردند در يك خا كه با هم خواهر بودند ،

رحيمه همانطوري كه مسؤوليت خطير بستر . پائينتر ازخانة ما موقعيت داشت 
به خاطري مشكل مريضي حاد كه خطر مرگ تهديدش مي  [ را نمودن رفيق سرور

به عهده گرفته  ] كرد ، و از جانب ديگر  شديداً تحت  پيگرد خلقي ها قرار داشت
تحت عنوان اين كه برادرش مي باشد ، بستري نمود » شفاخانة علي آباد«وي را در 

تا اين كه عمل جراحي خطرناك باالي اين رفيق كه صاحب منصب نظامي در 
وزارت دفاع بود؛ موفقانه به پايان رسيد و از شفاخانه مرخص گرديد و بار ديگر به 

را كه مريض بود و مبارزه بازگشت ؛ همچنان مسؤوليت پيچكاري خانم اين رفيق 
  .  خانة شان تحت نظر پوليس قرار داشت ؛ نيز متقبل گرديده بود 

رحيمه به روال معمول براي تزريق دواي شكريه به .  بود 1359روز پنجم سنبلة 
بعد از جور . اتفاقاً مادر ناجيه بهمن هم درخانه حضور داشت . خانة شان رفت 

  : رحيمه را مخاطب  قرار داده چنين گفت  بخيري ، مادر ناجيه بهمن با نا آرامي 
خــاد )  اشاره به  چهارم  سنبله روز گرفتاري رفيق ها( رحيمه جان روز گذشته « 

يق بهمن و رف. به خانه اي كه  رفيق هاي  بهمن در آنجا بودند ، حمله ور شدند 
سته فرار از ميان شان توان. ] م . هـ [  داكتر صاحب تنها. هايش را دستگير نمودند 

در اين يك شب و يك روز گذشته ، از ناجيه هم تا به حال كدام خبري . نمايد 
اينجا هر دو دخترم با اوالد هايشان . خدا كند كه او را هم نگرفته باشند . نيست 

خوب شد كه آمدي كه ديدمت ؛ از . حالي به خانة خود  مي رفتم . تنها  مي باشند 
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پيچكاري شكريه جان كه مريض است ، تا اينجا مي اين كه خودت لطف نموده براي 
  .) نقل به مفهوم ازمادررفيق  ناجيه بهمن (»  آئي خاطرم جمع است 

زماني كه وقت رسمي كار . روز پنجم سنبله يكي از بدترين روز هاي زندگي ما بود 
خير « كارمنداني كه محل اقامت شان در.  وزارت معارف به پايان رسيد مأمورين

به روال معمول سرويس . بود ، هر يك به سرويس مربوطه باال شدند » مينه خانه 
. درايستگاه هاي تعيين شده مأمورين پياده شدند . توظيف شده به خيرخانه رسيد 

. زماني كه داخل خانه شدم . من هم درايستگاه هميشگي از سرويس پائين شدم 
ي سؤال كنم ، با يك دنيا اندوه به قبل از آن كه ازو. رحيمه را بسيار ناراحت  يافتم 

اين خبر مانند پتكي آتش گرفته بر مغزم  . » رفيق ها را گرفتند « : آهستگي گفت 
 تمام جريان را به من رحيمه. شدم كه از بيان آن عاجزم دچار وضعي . فرود آمد 

با خود انديشيدم  فقط دو تن از . گفت و از من خواست تا هر چه زودتر مخفي شوم 
تن رابطه با كميتة مركزي از آدرسم خبر دارند ، به هيچ يكعضاي كميتة مركزي و ا

از .  در بارة من حرفي نخواهند زد - اگر شقه شقه هم شوند - وجه اين رفيق ها 
  .زندگي در مخفيگاه كه نوعي از زندان  است ، آگاه بودم 

وبيده مي  برصخرة خونسردي و استقامتم كدر شرايطي كه امواج اضطراب شديد
شد ، چگونگي فرار رهبر سازمان به عنوان يك اصل  قابل درنگ در مركز ديدم  قرار 
نگرفت ، فقط انتظار داشتم تا از طريق  رفيقي برايم اطالع داده شود كه رهبر 

سازمان در مورد مخفي شدن و يا نشدن من و ساير اعضاي حلقة ما  به چه تصميم  
  ... .رسيده 

آفتاب كه دميد ، متوجه . اشت كه شب را به درستي بخوابم اضطراب زياد  نگذ
  : شدم  رحيمه هم  به درستي نخوابيده ، با رحيمه مشوره كردم 

 رفيق سرور هم در همان جا باشد چه مي شود كه به خانة مادر ناجيه بروم شايد« 
آن آدرس . ، اگر بتوانم در مورد گرفتاري رفيق ها معلومات بيشتر بگيرم چه بهتر 

  . » خانه را ندارم 
: رحيمه آدرس آن خانه را كه در كوتة سنگي موقعيت داشت ، به من داده گفت 

  ...  .   متوجه خود باشم كه اوضاع وخيم است  
سر انجام به ساعت دو بجه روز ششم  سنبله  خانة مورد نظر را بعد از مدتي گشتن 

 خود را معرفي  نمودم ، من را بعد از اين كه. و به اين سرك و آن سرك پيدا كردم 
 كه خانم -مادر ناجيه بهمن » بي بي حاجي« زنده ياد . به داخل خانه دعوت كردند 

 با يك دخترش ، همينطور پدر ناجيه درخانه حضور –با وجاهت ودلسوز بود 
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مادر رفيق  ناجيه  جريان را همانطوري كه به رحيمه گفته بود ، براي من . داشتند 
وي از اين كه تاكنون نتوانسته از ناجيه  خبري به دست آورد  . رد هم تشريح ك

كساني را « : اضافه كرد ( ... )  در پايان صحبت ، خواهر ناجيه . بسيار پريشان بود 
كه در خانة نجيب گرفتار كرده اند بهمن ، انجنير لطيف ، استاد مسجدي و خود 

تا به حال از سرور هم كدام . نجيب بوده ، داكتر صاحب توانسته كه فرار نمايد
را با نوع تعجبي آميخته با . ) م . داكتر هـ (جملة  فرار [»  اطالعي در دست نيست 

ها را ترك آني خانة ـبعد از خدا حافظ ]  . -  نقل به قول مستقيم - سؤال اداء نمود 
  .گفتم 

به در اين روز هاي .  شد سنبله هم به كندي كشنده اي سپري 8 و 7روز هاي 
 به نظر  مي ا كه از ديد آن وقتة اين قلم مهم يك تعداد نوشته هائي ر ،سنگيني كوه

رسيد ، آنها را در جاههاي جا سازي شده طوري پنهان كردم كه احتمال پيدا كردن 
ها را مطالعه مي آنتعدادي مضامين چاپي را كه گاهگاهي . ها يك درصد مي رفت آن

رار داده در دسترس گذاشتم ، تا در صورت كردم ، در جوف پاكت پالستيكي  ق
ها را برداشته از راه تشناب متصل به ديوار كوچة پشت حويلي آنحملة احتمالي خاد 

  .فرار نمايم 
 بجة شــب آن تيم جالدان خاد به خانة 2 روزي كه در-سر انجام روز نهم سنبله 
   .ما حمله كردند ؛ فرا رسيد

  
   .دستگيري رفقاي رهبري ساوو  مكثي هر چند كوتاه به ارتباط-2
  

از نخستين روزهائي كه مزدوران روس به قدرت رسيدند تا آخرين روز سقوط آنها، 
با آن كه تعدادي از اعضاي جنبش انقالبي درجبهات نبرد آزاديخواهانه جان شان را 

؛ مگر به صورت عمده ) در اين ميان نقش اخوان نيز نبايد از ياد برود( فدا نمودند 
ترين تعداد اعضاي جنبش انقالبي افغانستان ، يعني پيروان انديشة مائو تسه بيش

دون گاهي به صورت فردي و زماني هم به صورت كتله ئي به دام دولت افتاده، در 
زندانها و پوليگونها بعد از تحمل شكنجه هاي وحشيانة مزدوران روس نابود شده اند 

افغانستان كمترين نشان و يا ردپاي از ؛ مگر با تأسف بقيه اعضاي جنبش انقالبي 
 جنبش را براي آينده ري و جمعبندي از آن ، ضربت پذيريآنها نيافته اند ، تا باپيگي
  .به حد اقل آن برسانند 
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وقتي به گذشته نگاه مي كنيم و مي بينيم كه گذشته از افراد نام آوري ، چون 
... هيب ، رستاخيز، آذرخش و لاكرم ياري ، داكتر رزبان، داكتر دادگر، علي حيدر 

 هاي كاملي يك شبه نابود شده اند ؛ مگر نه خود اعضاي آن تشكالت با تشكيل
جمعبندي هاي واقعبينانه ، علت دستگيري ها را بيان داشته و نه هم سازمانهاي 

مطلقاً » سرخا«ديگري به اين كار تشبث ورزيده اند ، مثالً ما نمي دانيم كه چرا 
باهات آنها چه بود؟ دولت دست نشانده چطور قادر شد سازماني با نابود شد؟ اشت
را در يك ضربت نابود نمايد؟ آيا عامل نفوذي دولت باعث » سرخا«گسترة وسيع 

به » سرخا«بروز چنين فاجعه اي گرديد و يا بي احتياطي ها؟ و يا عدم آمادگي 
؟ به همين سان  زمانبه مبارزة مخفي در شرايط بغرنج آن» سجم« مثابة جانشين
چطور موفق شد  سازمان » پوالد«  داكتر غفور سنا پنهان شده زير نام فردي ، مانند

اخگر را نابود نمايد؟ معيار هاي آن سازمان در قبال پذيرش اعضاء چه بود ، كه 
امكان نفوذ يك خلقي دو آتشه در آن ناديده گرفته شد؟ ضربتي كه در چهلستون 

از كادر سياسي و نظامي تراز اول سازمان و طي آن گذشته وارد شد » ساما«بر پيكر 
» رسول جرأت«، »داوود سرمد«چهار تن از اعضاي مؤسس سازمان زنده يادان رفقاء 

وقتي در آن . چگونه به دام دولت افتادند » انجنير قدوس« و » عزيز اورياخيل«، 
 را زمان ما به مثابة اعضاي ساما از رهبري خود جوياي پاسخ گشتيم ، آنها همه چيز

خالصه نمودند ؛ مگر هيچ كسي نگفت كه بر » غني اتمر«به ضعف يك فرد به نام 
 در صد اعضاي مؤسس 40خورد سازمان با انساني كه ضعف وي باعث نابودي 

سازمان شده ، چه بوده است؟ به همين نهج ضربات ديگري كه بر ساما و سازمان 
ي دقيق قادر شده تا جنبش رهائي وارد شده و دولت دست نشانده بانشانه گيري ها

نمايد ، هيچ يك از سازمانها به خود اين زحمت را نداده اند تا كاستي » سر بري« را 
ها و كمبودات خود و رفقاي شان را جمعبندي نموده ، تقديم جنبش انقالبي نمايد 
، باشد با درس آموزي از آن ، امكان ضربت پذيري رفقاء را در آينده كاهش داده 

  .باشند 
وقتي اينك و طي اين قسمت نوشته مي خواهم ، جريان دستگيري رفقاي كميته 
مركزي ساوو را اندكي بيشتر بشكافم ، با آن كه مي دانم عناصر جبون و آنهائي كه 

ام ريگي در كفش دارند ، بر اين كارم به مانند گذشته ، تصفيه هاي شخصي ن
باز هم » كينة شتري« از  آنها فنگس زدة هايخواهند گذاشت و ؛ حتا سنگواره

من در : حرف خواهند زد ؛ مگر اين را با صراحت و صداقت كامل بيان مي دارم 
قبال دشمنان مردم و دشمنان خاكم و دشمنان طبقة كارگر جهاني چنان كينه اي 
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يك در ميليونم آن را نيز بازتاب داده نمي تواند ؛ اما » كينة شتري«را صاحبم كه 
رضاي كينه و نفرت مطرح است و نه هم تصفية حساب با اين و در اين كنكاش نه ا

يا آن فرد ؛ بلكه هدف از اين كار صرفاً باز كردن يك جريان تاريخي به منظور 
روشن شدن و درس آموزي از آن مي باشد ؛ تا اشتباهاتي را كه نسل ما انجام داد ، 

  .ات داده بتوانندنسل هاي بعد از ما  با پرهيز از آن ، خود را از نابودي نج
شايد اينجا براي آناني كه با شرايط زندان پلچرخي آشنائي دقيق ندارند سؤالي 
پيش بيايد كه توخي وقتي به اين كار ارزش قايل بود ، چرا چگونگي آن را از رفقاي 
كميته مركزي كه مدتي با آنها در زندان يكجا بود ، نپرسيد ، تا امروز مي توانست  

  رزيابي نمايد؟قضيه را بهتر ا
پاسخ بدين سؤال كامالً روشن است ، با تأسف مدت دوهفته اي كه شماري از رفيق 

بوديم ، » اتاق محصلين « با رفقاي مركزيت در يك ) به شمول من ( هاي ساوو 
گذشته از مدت كوتاه آن و گذشته از اين كه مي بايست براي آماده سازي دفاعيات 

ختصاص مي داديم موجوديت گوش هاي خاد در و رفتن به محكمه وقت بيشتر ا
همه اطراف ما و اميد اين كه شايد بعد ها فرصت چنين امري مساعد گردد ، باعث 

در نتيجه اينجا خواهم كوشيد . گرديد تا نتوانم راجع به آن قضيه چيزي بپرسم 
ضمن آوردن گفته هاي افرادي كه به صورت مستقيم از محل گرفتاري چهار تن 

كشف واقعيت  ؛ راهي درهبري ديدن نموده اند و يا گزارشات عدة ديگراعضاي ر
   . قضيه پيدا نمايم

 است در صورتي كه در جريان تحليل هايم اشتباهي صورت گيرد و از آنهائي واضح
، اگــرحرف ديگري براي گفتن درج مي گردد   شانكه به صورت مستقيم نقل قول

د، ضمن پذيرش اشتباه و تصحيح ديد خودم ، داشته باشند كه اشتباهم را ثابت نماي
    .از آنها سپاسگزار نيز خواهم شد 

  
   . ناجيه بهمن رهبري سازمان ازديد  گرفتاري اعضاي -3

ي از نوشته اي  زير عنوان ـ در بخش)همسر و همرزم زنده ياد بهمن ( ناجيه بهمن
مردگي   و وجداننشانة جبن ، ان آنـــو كتم ، يت ها مبين  شهامتــبيان واقع« 

  :چنين نوشته است  » است
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   .»  گرفتاري بهمن در زمان پرچمي هاةواقع«   

  
 نجيب ةچند هفته قبل از گرفتاري  اعضاي مركز سازمان ،  براي اولين بار به خان« 

 را »سر گله گزاري« كه يل نجيب ، يعني با مادر و خواهرش و با فامرفته بودم
 از آن  .بسيار شكايت داشتند) .  م  .هـ( آنها از داكتر . دم  بود ، آشنا شگشوده

  : جمله مي گفتند
قت  كه چرا هر ور و صداي بلند  با او دعوا ميكند خانمش اينجا مي آيد با س"

 كه ما را خيلي نگران ساخته ، اما از ترس نجيب كه فوق العاده داكتر اينجا مي آيد
. يكند صداي خود را كشيده نمي توانيم را دوست دارد و هرچه بگويد بگفتش م

 در آنجا حويلي بزرگي را به كرايه .چندي قبل پسر ديگرم حفيظ به پاكستان رفت 
 و رفقايت را هم به همانجا ببر ، در   از نجيب خواستم كه به پاكستان برو.گرفت 

نجيب موضوع رفتن به . اينجا كه امكان  خطر وگرفتاري  بسيار بيشتر است 
كه به پاكستان نروند  مدت  داكتر براي اين. گفت ) م . هـ ( ان را به داكتر پاكست

    ." شد  و مانع رفتن شان، كرد ئيدو روز اعتصاب غذا
مادر نجيب با .  باالخره نجيب معذرت خواسته از رفتن به پاكستان منصرف شد

اره به اش [ كيه  اين پير" : داده گفت  بلند شكوه كنان به سخنانش ادامهصداي
در حرف هاي ما . "دهد چطور كنم ؟   ميكشتنه  آخر پسرم را ب]رهبر ساوو 

اري كه بهمن را ديدم برايش در آخرين ب.  بود نجيب باالي من هم  تأثير كرده
   . " ايتاليا نمي روي]  [ * چرا نزد مصطفي،كنيد   تا كي اينطور زندگي مي": گفتم 

  
  

  كودكي اش بودة بهمن و دوست دورةسر عم پ " غني افضل"  مصطفي «-  ]- [ *
وي در آن وقت از دوكتوران معروف قلب بود و در يكي از شفاخانه هاي روم در . 

 خواهر جان  بشير را " :وي در همان زمان برايم نامه نوشت  . كرد   ايتاليا كار مي
 ،وقتي مصطفي از كابل به ايتاليا رفت .  " زندگي اش در خطر است   نجات بده

 ولي بهمن  ؛چندين بار از بهمن خواست كه به ايتاليا بيايد برايش تكت هم فرستاد
به . كابل آمد ه مصطفي در دوران رياست جمهوري داوود خان ب. به ايتاليا نرفت 

   ]149بقيه در صفحة  [  . " ما و تو بايد يكجا باشيم ": بهمن گفت 
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 من . "ي نمي روم ئمن جا. من نكن هرگز اين تقاضا را از " :بهمن در جوابم گفت 
  آخر از دست اين " :كه از شنيدن حرفش ناراحت شده بودم باگفتن اين جمله 

وي نزدم آمده  . ...فتم  ر از اتاق خارج شده به اتاق ديگر"ظالم ها كشته خواهي شد
 كه ما تعهد كرده داني را مي  تو اين": با آرامي علت نرفتنش را چنين توضيح داد 

. م كه در راه رسيدن به پيروزي و آزادي مردم خود ، تا آخرين رمق مبارزه كنيم اي
 آنها با يك مشت گندم كه در جيب شان دارند يك ،ما ضرورت دارد ه حاال مردم ب

 ":  در جوابش گفتم ." براي آزادي شان خوب مي جنگند كنند و هفته زندگي مي
خاطر وظايف ه  ما ب":  گفت   ." است ي در اينجا كه خطر زيادترئچرا در شهر مي آ

كني در جبهه مصون هستيم   فكر مي.و نظم ارتباط شهر و جبهه  به شهر مي آئيم 
جبهه كسي از كشته شدن  نمي ترسد   در . خطرناكتر است به مراتبشرايط جبهه ! 

تعصب در . و به اميد آنند  كه جنگ را در جهت  منافع و آزادي مردم سوق بدهند 
هم به عبادت . آگاهانه و دانسته كشته شوند  همه در تالش آنند كه  ، نيست جبهه

از آثار منتخب مائو . علم مترقي تعصب  ندارند  و نماز مي پردازند و هم به آموختن
 مخصوصاً از تاكتيك هاي نظامي و پارتيزاني و چريكي آن پيروي مي ،تسه دون 

 . درست سوق دهند به سمترا  ه جنگ شان، تا بتوانند را  علم اندة همه تشن .كنند
. زندگي و مرگ من با سرنوشت مردم گره خورده و نمي تواند از آنها  مجزا باشد 

   . "ديگر از من اين تقاضا را نكن 
مسلماً بهمن مانند هر انسان  زندگي را دوست داشت  اوالد ، خانم و اعضاي فاميل 

  . داشت  بيشتر از همه دوست  مي؛ ولي مردمش را  خود را  بسيار دوست داشت
  
  
ي فاميلي داشت  نزد وي ئمصطفي كه با داوود خان شناسا ] 148ادامة صفحة [ 

  به افغانستان مي آيم  و يك كلينيك براي  ": رفته  خواستش را مطرح نموده گفت 
د خان  در وداو . "كنم كه مردم در آن طور رايگان تداوي شوند  مريضان اعمار مي

را  كه سالها زحمت كشيده اند  كلينيك مجاني عايد داكتر هاي ما" گفت  جوابش 
 مردم  . جوانان را به طب و طبابت كاهش مي دهدةگيرد  و عالق از دست شان مي

 بگذار آنها هرچه را از زحمت و دسترنج خود بپردازند ،به مفتخوري عادت ميكنند 
مصطفي  .  " افغانستان بگيريز اليسانساگر ميخواهي داكتر شوي بايد ديپلوم و يا 

  .  ] .دو باره رهسپار ايتاليا شد 
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   .  گــرفـتاريةواقعـ      

  
 نجيب ، كه در چهارم ةدوشب پيش از گرفتاري اعضاي مركزي سازمان از خان

 ما ة تالشي خاد مسلح با تمام تجهيزات به خانهوقوع پيوست ، گرو به 1359سنبله 
 به اين جالد خاد  . "  بشير كجاست ؟": نان از من پرسيد  تن از آيك.  هجوم آوردند

ي چند وقت پيش  ئوــرا ميگــ دروغ چ«: وي گفت  . " ! من خبر ندارم ": گفتم 
شان  " كيش"  در  رانام كاغذ بوده  كتاب ها و هر چه باين گروه جنايت پيشه ».... 

 1347قاي زنداني سال  عكس هاي رف ،در بين عكس ها. خود بردند   با جمع نموده
 آن پسرك پرچمي چاالك كه سركرده و ليدر شان بود ، همه را مي .هم بود 

:  رستاخيز را ديد گفت االلهوقتي عكس عبد. ديگران معرفي مي كرد ه شناخت و ب
:   با شنيدن رستاخيز يك زمزمه و صدا در فضاي اتاق پيچيد" اين رستاخيز است "
داخل خانه آمدند و مانند چتر باالي ه ن از دهليز ب و ديگرا" دا رستاخيز دي "

من در كنج اتاق با چادري خود را پيچانده بودم و به اين . هايش حلقه زدند  عكس
 كه  اين "در فكر فرو رفتم . مزدوران عاطفه كشته  و وجدان فروخته نگاه مي كردم 

س ها چند قطعه در ميان عك  ."عقاب آزادي باز در زندان چه حماسه آفريده بود 
.  هم بود  كه پسرك پرچمي او را مي شناخت . ]م . هـ . د [ عكس برازنده و روشن 

 دهليز ما  اتاق كوچك ة در زير زين.بعد از ديدن عكس ها به اتاق هاي ديگر رفتند 
ه  برآمده بود  و من دروازه را ب"ش چپ راست " آن از ة بود كه درواز" چوب خانه"

 آن اتاق كوچك را باز ةوقتي خواستند درواز. ش قرار داده بودم طور موقتي در جاي
فكركردند كسي در عقب آن است كه .   روي آنان خوردهشدت به  دروازه ب ،كنند
از شدت ترس طوري فرار كردند كه يكي باالي . خواهد به آنها حمله كند  مي

 ةديدن صحنكه عميقاً ناراحت و خشمگين بودم از  من با آن. ديگري غلتيدند 
آن . مضحك فرار دسته جمعي  اين ترسو ها  نتوانستم از خنده خود داري كنم 

 باز  را  از اين بعد تو اولتر برو  دروازه ها":   متوجه من شده گفت پسرك سركرده
زودي ه  ب":  گفت كه مي خواست خانه را ترك بگويد چنين  بعد از ايني  و."كن 

   . "  برايت مي دهيم كنيم  و احوالش را دستگيرش مي
رهبر  [ در اثر هدايات نادرست داكترچند وقت پيش از گرفتاري اعضاي مركز كه 

 در جريان جلسه اعضاي ،  چند نفر از رفقاي شان در جبهه شهيد شده بودند]ساوو 
 كه در يك جاي داير شده بود  و برادر بهمن  سيد سرور هم در آن حضور ،مركزي 
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اين همه اوامر بدون  بهمن كه از. م شروع به هدايت دادن كرد   داكتر باز ه ،داشت
 داكتر را مخاطب ،به ستوه آمده بود الً  وي كاممسؤوليتسنجش و بدون احساس 

 تو آدم عملي نيستي  و ديگر حق هدايت دادن و تصميم ": ساخته چنين گفت 
از .  "! ويس گيري عملي را نداري فقط بنشين و گزارشاتي كه  برايت مي آوريم  بن

ركزي هم بود ، داكتر اين عكس العمل منطقي بهمن كه خواست ساير اعضاي م
 بهمن ةسوي نجيب نگاه كرد تا وي را به ابراز مخالفت در برابر گفته  بخاموش مانده
مگر نجيب با عالمت نارضايتي سرش را  تكان داد ، ولي جواب نداد ؛ تحريك نمايد 

داي آن گرفتار مي شوند ، سرور هم در همان جا بود همچنان در همان شبي كه فر. 
بايد بر )  ايان جلسه بعد از پ( بهمن و رفقايش كه از جبهه آمده بودند و دوباره . 

 باقيمانده را تمام  نجيب و گزارشاتة شب برويم خان":  داكتر گفت كه .مي گشتند 
 ة چندي پيش خان"  :  كرده گفتاعتراضبهمن باز  . "كنيم  و فردا دوباره برگرديد 

لطيف محمودي هم از رفتن به  انجنير  ."! نجيب رفتيم  چرا باز هم به آنجا برويم 
 برويم بعد از ختم ":  داد ، ولي نجيب گفت  نجيب نارضايتي از خود نشانةخان

رفيق  [  : سرور به صحبتش ادامه داده افزود  ."گزارشات حمام گرفته بر گرديم 
 بهمن با عالمت "   . ]وخيت. ك .  ناجيه بهمن  مي گويد سرور جريان را به

 من از بهمن خدا حافظي كرده برگشتم  و آنها به . من نگاه كرد به سوينارضايتي 
 رهسپار ، قبالً گرفته شده بود كه تدارك گرفتاري شان حالي نجيب درةخان

 ةز هم جلس هنو . صبح شده بودةچهار بج  " : مادر نجيب ةطبق گفت . " گرديدند
  . ديگر رفتةدر همان وقت از جلسه بيرون برآمده در خان  داكتر.داشت شان دوام 
خودشان به  .  چوب را در بخاري تشناب ماندم . به تشناب ضرورت داردفكر كردم

 صبح كه از جلسه برآمد ديگر ة بج4داكتر را كه از همان .  خود ادامه دادند ةجلس
 -  [ خانم برادر لطيف محمودي"عادله" ة  قرار گفت" .بود نديدم  از خانه  فرار كرده 

عادله خياشنة جنرال اسحاق توخي مدير قلم مخصوص داكتر نجيب جالد خاد مي 
انجنير (  يكي از خويشاوندانش ة صبح به خان5 داكتر ساعت " : . ]ت .  ك –شود 
يوانه  انداخته من خود را د: داكتر گفته بود . ي بود رفت حكه درهمان نوا) ي ئعطا

 هشت صبح كه هوا به ساعتكه تيم گرفتاري زير پوشش تالشي  درحالي " .. .بودم 
  .   داخل خانه شدند شد معلوم ميبه خوبي و فرار كننده  روشن بود

 خواهر عفيفه عصر همان روز گرفتاري بهمن و رفقايش ، ة ساعت چهار بج-1
 ما آنها را ة صبح ، تالشي از خان8  ساعت":  كتابخانه نزد من آمده گفت ه نجيب ب
 با ، بجه  نزدم بيا 9 به ساعتمن در مكتب نيك بختي معلم هستم  فردا . بردند 
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زودي رها خواهند ه خير پريشان نباش ب. من به خانه ما برو ، مادرم ترا كار دارد 
   . "شد 

شت   رفتم  تمام شب  فكر كردم  كه  چطور اين واقعه امكان دابه خانهوقتي 
 زيرا ؛ نجيب برايش آسانتر بود ةبهمن از سخت ترين  حاالت فرار كرده  ، فرار از خان

 ، امكان فرار وجود داشت . سرك جدا بود  ازدر عقب جنگل  و درياي گذرگاه كامالً
كنيم  و  زودي دستگيرش ميه  ب" :  كه گفتكه گفتار آن پسرك پرچمي و اين

 نجيب برويم  و ةخانه م گرفتم كه فردا  بايد ب تصمي"احوالش را برايت مي فرستم 
  را از نزديك ديده آنجا را بررسي نمايم تا به واقعيت و اصل اين حادثه محل واقعه

  .من از او بهتر نيستم هر چه شد  .  پي ببرم 
ام و آر.  شان بودم ةدر راه متوجه اطراف خان.  شان رفتم ة به خانعفيفه   فردا با 

 وقتي مرا ديد. هليز ايستاده بود مادر نجيب در د.  حويلي شدم خلدا. خاموش بود 
ير ميدهد ــ جوانان را ده گةركي همـ ديدي نگفتم كه اين پي": با صداي بلند گفت 

در جريان اداي اين كلمات    " داده  خودش فرار كرده گيرپيركي همه را در . 
  "چطور شد  ؟  ": گفتم  . كرد    زير لبش را پنهان ميةلبخند نهفت

  :  مادر نجيب گفت  -2
شنيدم  .  اتاق شان گرفتم ة صبح بود ، گوشم را به درواز  نزديكي هاي هشت"

چوب . رفتم  تشناب پهلوي اتاق  شان را گرم كنم . هنوز مصروف صحبت هستند 
. پائين آمدم .  گذاشتم در بخاري) من نشان داد ه چوب ها را ب( هاي چيده شده را 

شد  دروازه حويلي شان  معلوم مي( مي آيد به داخل حويلي تالشي ة دروازديدم از
 به )قبالً باز بوده كه گروه خاد دروازه را تك تك نكرده داخل حويلي شده بودند

به آنها دروازه دهليز را .  دهليز را از داخل قلفك كردم ةمجرد ديدن نجيبه درواز
 نجيبه افتادند كه از سر و صدا به جان دروازه باز شد .  مي زدند و فير كردند شدت

 اين ناموس شعله يي " :بهمن پائين آمد و بازوي نجيبه را از نزد شان كشيد و گفت 
 بعد آرام و متين " . تا ما زنده ايم به ناموس ما دست درازي كرده نمي توانيد  است

ديگران .  " بريم": پايش را باالي زينه گذاشته بند هاي  بوتش را بسته كرد و گفت 
رون ــ  دست هايشان را بي .نيز به عقب او پائين آمدند  وجيپ ها در حركت شد

   ."!  ميهن بادآزاد !  زنده باد مردم " شان در هوا پيچيد ةرــكشيده  صداي نع
. در جريان صحبت مادر نجيب و بعد از آن ، به همه جا ها  با دقت نظر انداختم 

ارسي . رسي راه زينه كه بهترين محل براي فرار بود ا. همه چيز دست نخورده بود 
بزرگ و در عقبش جنگل  و در امتداد دريا گذر گاه بود به آن حالت كه در سابق 
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به  پرنده اي ةدر عقب جالي تخم شكست.  حالت بود به همانآنجا را ديده بودم ، 
:  پرسيدم   كسي جالي را دست نزده  از مادر نجيب. نيم آويزان ديده مي شد حالت

سمت راه ه  مادر نجيب به اتاق سمت مقابل خانه كه ب. "فرار كرد ؟  داكتر چطور"
 حويلي و همرديف ديگري كه حويلي  و باالي راه كوچهكوچه كه يكيو حويلي 

 نمي ":  وي گفت ؛ ولي هر دو بسيار بلند از حويلي و نمايان بود  ؛خانه همسايه بود
 همسايه نگاه ميكردم و مي حالي كه من از ارسي سمت در. "دانم  شايد از اينجا 

از .  بسيار بلند بود  ،از اينجا  فرار كرده باشد  اگر امكان داشته باشد،سنجيدم 
جالي از عقب ، ميخ بندي شده و . حويلي ، راه كوچه بسيار واضح معلوم مي شد 

حويلي مادر نجيب در سمت ارسي طرف دروازه . خاك آلود و دست نخورده بود 
ه در اثر ك چادرش را  باالي دستش انداخته و ميكوشيد جالي را تيله كند  در حالي

 از اينجا " :  يك ميخك زنگ زده را بيرون كشيده گفتفشاري كه من هم مي ديدم
 حويلي ة در راه دروازاًديدم ارسي بلند و اگر از آنجا خيز زده راس . "فرار كرده باشد 

ها امكان زندگي برايش وجود از آن باال روي سنگ  وپيشروي تالشي مي افتاد 
در  . "  از اينجا گريخته نميتوانست  اگر او مگس ميشد" : برايش گفتم . نداشت

ش اولتر از همه ماگر ميديد من چه ميدانم  ": حاليكه  خنده اش گرفته بود گفت  
  . " او را ده گير ميدادم

  100 در 100 فيصد  نه ؛ بلكه  99/ 9 كه د حاالت نشان دهندة آن بوــةهم 
 . قبل از رسيدن گروه گرفتاري زير نام تالشي نجات داده شده)  م . هـ ( داكتر 

 معلوم مي شد وقتي  او از جلسه  بيرون آمده در آن اتاق با كسي مالقات كرده باشد
  اين. عينك هايش را پهلوي رف الماري فراموش كرده  و به عجله فرار كرده بود .
آن  پسرك ليدر خادي ها كه دو شب (  .ه چطور خودش بايد واقعيت را بيان كند ك

وي همه را مي شناخت .   ما آمده بود ، شامل تيم گرفتاري آنها نيز بودةقبل به خان
ما ة را از روي عكس هاي بسيار روشن و نمايانش كه از خان. )  م. هـ  (همچنان 

. هـ   (كه  شباهت زياد ديگر اين.  مي شناخت ؛  آنها را گرفته به خاد برده بودةهم
هيچ . شد كه وي را بشناسند   سبب ميه برادر محترمش زنده ياد  ساربان ب. )م 

و هوشيار خودش را پنهان امكان نداشت كه داكتر از نظر تيز بين خادي هاي مكار 
 آرام ، كه اگر در هنگام سر و صداي نجيبه در خانه مي بود كند و من متيقن هستم

 كه داكتر چطور اين.  مي رسيد  ،حتمي اگر در محل مي بودبه طور نمي نشست  و 
نجات داده شده واقعيت را بگويد ؛ زيرا اعتراف  به اين كاري كه انجام داده  و انتقاد  

 عكس  جرم هدهد و ب از خودش توانمندي وجدان پاك و شرافت انساني را نشان مي
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من از داكتر  تقاضا مي . در قضيه دست داشته باشد ر مانند نجيب گ ا.و خيانت 
 به تو از عملكرد رفقايت و اماناتي كه ، كرده از ناگفتني هايت بنويس جرأتكنم كه 

 ر ولي كار كرد ها و اعمال انسانها  ب؛زندگي در گذر است ! بنويسسپرده  شده بود 
يس و خود را از بار چند هزارصفحة ديگر بنو! تا دير نشده  بنويس . جاي مي ماند 

 چه كه  اشتباه. اشتباه بخشيدني است .ليت رها كن ، زندگي در گذر است ؤومس
 در مورد ، مسايل فرعي و كم ارزش را كنار بگذار  .حتي خيانت هم بخشيدني است

هاي مهمتر تاريخ مبارزات خونين  سازماني كه در رهبري آن قرار  حوادث و رويداد
كه در جنگ مقاومت ضد روسي رزميدند و حماسه آفريدند ي ئا هقيداشتي و آن رف

از آن سپري شده   كه سه دهه– را تا كنون آن همهو بسا مسايل مهم ديگري كه  
  ! ي بنويس  ا آشكار نكرده -
 مادر نجيب از زير چوب ها خاكستر را بيرون مي . اطراف اتاق قدم مي زدم هب 

 هنگام تالشي هيچ  .د را چه كردند نمي دانم  ورق هاي خو" : كشيد و مي گفت
بعداً تفنگچه . "  شايد همين خاكستر ورق هايشان باشد .چيز همراي خود نداشتند 

 . بهمن است ة اين تفنگچ" : اي را  از زير چادرش بيرون كشيده برايم داد و گفت
برايش گفتم در هر جا .  اين تفنگچه هرگز  متعلق به بهمن نبود " . !همرايت ببر 

را نمي   هم آنبه بعد تا حال كه نيافته اند از اين ،باره بگذار ه بود در همانجا دوك
سمت ه سرك كه ب  از":  كه  وي برايم گفت. شان برآمدم ةآنگاه از خان. يابند 

ه  از سمت سرك ب . نرو ،داراالمان و نزديك سرك عمومي  و مكتب حبيبيه بود
ظي تفنگچه را از زير هنگامي خداحاف .  برو،سوي چهلستون كوچه طوالني تر بود 

 كوچه اش را ببندد، ةخواست درواز  ميبه سرعت در بغلم تيله و چادرش كشيده
من هم با سرعت  بيشتر تفنگچه را در بغلش انداخته تيله اش كردم و از مقابل خانه 

  ديدم جيب خادي ها در كنارم، هنوز از چند خانه باالتر نرفته بودم  .اش دور شدم
 ور و برم معلوم  نميديدم در كنج ديوار هيچ كس د.  " ! باالشو"آمد و صدا زد  

 و در كجا رفته ، برايم چه اتفاقي افتاده است  ،شايد كسي نداند من چه شده. شود 
موتر جيپ  .سرك اصلي برسانم ه سوي سرك دويدم  كه خود را به سرعت به ب.  ام 

ر و يك پسر جوان  پائين شده  لوله تفنگچه يك دخت. من مسدود كرد  ه راه را ب
نمي ":  با صداي بلند گفتم "!  باال شو ":  در دو بغلم گذاشتند و گفتند  راهايشان

ديدم دهقاني كه باالي زمين كار مي كرد سرش رابلند كرد و متوجه من  . "! روم 
 .كند  ه ميهمچنان مادر نجيب را ديدم كه در كنج ديوار تكيه كرده  مرا نظار.  شد

پسر خادي به آن دختر .  وقتي در موتر باال شدم شروع كردند به تالشي من 
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هر دو تفنگچه هايشان در دو  . " !  ببين تفنگچه را كجا مانده": همكارش گفت 
ي من در فكر فرو رفته بودم كه درصورت نبودن من ده طفل ب( بغلم گذاشته بودند 

 چه سرنوشتي در انتظار شان واهرم دو طفل خودم و هشت طفل خ-سرپرست 
بهمن و برادرش سيد .  ما كسي ديگر باقي نمانده بود ةخواهد بود ، زيرا در خان

 پيگرد وگرفتاري ازهمان اوايل حاكميت اين به خاطر ،سرور كه شوهر خواهرم بود
 در ، سال نداشت 28خواهرم كه بيشتر از . وطنفروشان شرف باخته مخفي شدند 

در .  ما دفعتاً فلج  شد ة روحي ناشي از هجوم  و تالشي هاي پيهم خاناثر فشارهاي
 ما توسط اين جنايتكاران وحشي تمام اطفال از خواب ةهر بار هجوم و تالشي خان

خواهرم از .  مي گذاشت به جامي پريدند كه اين حالت باالي شان تأثير ناگواري 
وليت  ؤمس.  شفاخانه بستر بود مدت هاي طوالني در. اين ناحيه رنج فروان مي برد 

 باالخره . من بود ةسرپرستي اوالد هايش و عيادت از خودش در شفاخانه هم به عهد
ي  ئ ديد و واديد هااالت كه اكثراً مربوط بهؤبعد از تحقيقات و س. به خاد رسيديم 

ال مي كردند كه من در ؤشكل تكراري  سه  نجيب  صورت مي گرفت  بةكه در خان
 جزاي انكار ":آنان تهديد كنان مي گفتند . هار بي اطالعي مي كردم مورد اظ

العات ـدانستم كسي اين همه اط  مي."شود   كه چه ميكردنت را خودت بايد بداني
به .  به چشم ببينم كه آن كس كي است خواستم  است ، ولي ميرا به آنها داده
 اين ."دهي بده   كه برايم مييئ بعداً هر جزا ،  برو شاهد را بياور":  مستنطق گفتم

در عقب همه را ) خواهر نجيب (عفيفه  همين حاال ": در جوابم چنين گفت  مزدور
بعد از  .  "همانطوري كه  ذكر كردم" : گفتم . " اگر بيارمش باز چه ؟ ،شنود  مي
 نسبتاً طوالني  برگشت مرا به اتاق پهلو كه در آن چند ماشين و اثاثيه بود ، ةوقف

  سرت را درون كن ببين بااليت چه ": وي گفت . دانستم  براي چه بود  نمي. برد 
 من . همين راست است كه گفتم ":  بار ديگرگفتم   ."! مي آورم  راست بگو  

  بعد گفت ." نمي دانم ":  گفتم " سرور كجا است ؟ " :پرسيد  . "چيزي نمي دانم 
.  داخل زندان بردنم  ."ص نمي شويينجا مي ماني  و خالي در ائ  تا راست نگو" :

با من  ": گفت . وي نگاه كردم ه ب  . را به عقب  من آوردندعفيفهيك ساعت بعد  
 از ارتباطم با تو كسي ميخواهم،  بسيار سردرد هستم ،ال نكن ؤحرف نزن و هيچ س

 به سمت خواستم  مي .حويلي رفتمتي بعد در مد. چيزي برايش نگفتم . "نداند 
 باز ، ورودي زندان كه در دهليز خاد ختم مي شد ة ديدم درواز،ويلي  بروم ديگر ح

ر پرچمي كه دو با همان پسر  ليد عفيفه م د متوجه ش.دهليز نگاه كردم ه  ب.است 
 و بت گرفتن بهمن را داده بود ، صح ما وعدةةخانشب قبل از گرفتاري بهمن در
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 پسر .چند لحظه مكث كردم . د  من نبوفطره رويش ب.  خنده هاي مستانه مي كرد
خواستم به راه رفتن ادامه بدهم  .  متوجه شد ،طرف من بود ه پرچمي كه رويش ب

 با وي  ، كه تا آن لحظه مرا نديده بودعفيفه . "!  باش نرو ": كه  آن پسر صدا  زد 
  ." سرور كجاست ؟  ! بگو": پسرك از من پرسيد .  نزديك آمدند به طرفميكجا 

  ": پسرك اضافه كرد  ."بدانم كه سرور كجاست   اينجا هستم چطور": كه تم  فگ
 خبر نداشتي باز احوالش را  از بشير هم. ئي دروغ ميگو.توخو هيچ چيز را نميداني 

ديگر دوخته بااليم ـبعداً هردويشان چشم به چشم هم.  "برايت روان كردم 
  .خنديدند 

قيقت تلخي پي به ح.   سرم گيچ شد  هردواز ديدن چشم چراني و معشوقه بازي 
كني  ال ميؤداني چرا از من س وقتي همه چيز را مي ": برآشفته شده گفتم . بردم 

كه  ديگران  اي فهـ برگشت  و باالي صعفيفه بعداً. آنگاه از آنجا دور شدم  . "
 كه صدايش كردند كه خانه ر از نيم ساعت نگذشته بودكمت. نشسته بودند ، نشست 

سويش نگاه كردم  و آهسته گفتم  ه من با خشم و كين ب.   از جايش بلند شد.د برو
 ناشنيده گرفت و چشم هايش را  از رويم گشتاند و راجمله ام  .  "!  رذيل پست ": 

  روس خدمت ميةو در دولت دست نشاند.   سر افسر پوليس بودعفيفهشوهر . رفت 
 بعد از كشته شدن عفيفه. سيد  ربه قتلبه همين سبب توسط مجاهدين .  كرد

 مادرش رفته در آنجا  زندگي مي كرد و از مجاهدين شديداً به خانةباره  شوهرش دو
معلوم نشد كه قبل از كشته شدن شوهرش با خاد همكاري . كينه به دل گرفته بود 

   .» . كرد و يا بعد از قتل وي ، ننگ همكاري با خاد را پذيرفته بود  مي
  

ناجيه همسر زنده ياد سيد بشير بهمن كه بدون اندك تصرف و يا اين بود نظر 
   .تغيير درج خاطرات زندانم شده است

  ] الت ناجيه بهمن ازكبير توخي ــ تكيه زير جم[   
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  . سخني در مورد سه تن از اعضاي  ساوو -4 

  
  :» دهقاني«انجنير توريالي 

  
مي » تور دهقاني  « فيق ها وي راكه ر [زماني كه رفيق انجنير توريالي دهقاني 

نجيب و ضياء . پيوست .) م . هـ . د (از سازمان رهائي جدا شد و به محفل ] گفتند 
به محفل .... ] و» صوفي« ، » قاري« ، » ظاهر قريشي« با نام هاي مستعار [قريشي 

  . وي ارتباط داشتند 
رهبر (» سرسفيد«. ه بود رو براه شـد تازه كار مبارزاتي رفيق ها» واليت كنر « در 
 ؛ مگر رفيق هاي مركزي نمي رفيق تور دهقاني را به آنجا داشتخيال انتقال ) ساوو

تا هم اكنون هم [ پذيرفتند و حضور اين رفيق را در مركز ضروري مي دانستند 
معلوم نشد كه چرا رهبر ساوو فكر فرستادن رفيق تور دهقاني را به آن جبهه داشت 

ار مكرر درمكررش سرانجام رفيق هاي مركز را مجبور نمود تا با به اثر اصر] . 
  . خواستش مبني بر فرستادن رفيق تور دهقاني به جبهة كنر  توافق كنند 

سازمان اعمار « در رابطه با كنر نوشته اي بيرون داد ؛ مبني براين كه » سرسفيد«
. » ... م رسانده است و  به اتمايت كنر را از مدتها پيش موفقانهپايگاه نظامي در وال

چنانچه از مدتهاست كه در آن نواحي « : در متن سند مذكور نوشته شده بود 
اين نگاشته  . »تقسيمات ارضي صورت گرفته و به وصول ماليه هم اقدام شده است 

توسط  رفيق لطيف محمودي در حلقة ما خوانده شد  ؛ مگر كاپي اين سند دلخوش 
ام ساختن رفيق ها كه از فرستادن تور دهقاني به آن كه در واقع براي آر( كن 

خوانده شده بود ، براي كه در حلقة كادر ها ) واليت ناراحت بودند ؛ نوشته شده بود 
ود ـعلت آن را مسايل امنيتي وانم. د ـحلقات پائيني اجازه داده  نشخواندن در

  .كردند 
 ، طبق گفتة زنده ياد  به هر رو رفيق تور دهقاني زماني كه به جبهة كنر رسيد

 هليكوپتر دشمن فير مي كرد ، هدرلحظاتي كه با دهشكه اش ب« لطيف محمودي 
بعد ها  رفيق . » . متقابالً پيلوت آن هليكوپتر بر وي فير كرد و رفيق كشته شد 

ما هر چه « :   چنين گفت ما ةدر داخل حلق) لطيف محمودي ( ارتباطي حلقة ما  
( د و رفيق نپذيرفت پاي خود را در يك موزه ك) ره به داكتر اشا( گفتيم اين آدم 
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در جريان . »  .  رفيق كشته شد به جبهة كنر فرستاد ، تا اين كهرا) تور دهقاني 
  . اداي اين مطلب موجي از خشم و نفرت در چهره اش نشست 

  
  )»  قاري«(  ضياء قريشي نجيب و

  
 را براي نجيب به حيث عضو كشته شدن زنده ياد رفيق توريالي دهقاني جاي

 كميتة مركز ساوو  بعداً قاري به عضويت علي البدل. ته مركزي مهيا ساخت كمي
  .پيشنهاد شد 

 علي البدل به عضويت... ) » قاري« ، »  ظاهر«(بعد از اين كه ضياء قريشي 
كابل  -»  شهر آرا« سازمان ارتقاء يافت ، چاپ خانه كه در نزديكي خانة  قاري در 

  . قعيت داشت ، در اختيارش قرار داده شد مو
  ) :  كه خواهش كرده اسمش برده نشود( تن از رهبران سازمان يكطبق گفتة خانم 

روز پيش از گرفتاري رفيق هاي رهبري ، از جملة دو ) 12(يا ) 10(قاري تقريباً «  
كه از ( كليد چاپ خانه كه مختص به شخص خودش بود ، يكي آن را به نجيب 

داد ، تا وي هر زماني كه ) ها پيش به عضويت كميتة مركزي پذيرفته شده بود مدت
ضرورت به چاپ نوشته و يا سندي داشته باشد ، بدون اين كه به خاطر يافتن قاري 
سرگردان شود ؛ خودش مستقيماً  چاپ خانه را باز نموده اسناد مورد نياز سازمان را 

بود كه ) 1359 اول يا دوم سنبله (تاري دو ، يا سه روز پيش ازگرف. چاپ نمايد 
 كه در آن ساز و برگ چاپ  وجود داشت باز  را خانه اي رفتهء نجيب در شهر آرا

كرد ، زماني كه سرگرم چاپ اوراق مورد نياز سازمان بود ، دفعتاً تيم گرفتاري خاد 
 هست و بود چاپخانه را به خاد صدارت چاپخانه حمله ور شده نجيب و تمامبه 

   .»نتقال  دادند ا
اتاق محصلين ضمن صحبت پيرامون مسايل دروني "  2بالك "رفيق بهمن در 

كه رفيق ها هيچ كدام با وي گپ نمي زدند و در  [سازمان در مورد گرفتاري نجيب 
گوشة شمالي اتاق بزرگ محصلين نزديك دروازة هميشه بسته ، نشسته خودش را 

رفيق ها سخت اشتباه كردند «:  چنين گفت ، ]ظاهراً مصروف مطالعه نشان مي داد
  .» كليد چاپ خانه را به  قاري دادند 

 نخستين و يگانه عضو سازمان بودم كه در  ،بي هيچ تبختري) مني نوعي (  من 
در ) زندان پلچرخي » 2بالك « در كوته قفلي هاي منزل دوم (جريان ادامة تحقيق 

يك عضو ساوو كه طبق خواست [ م مورد ارتباط قاري با خاد دچار شك شده بود
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  خود اين رفيق  بنا بر گفتة،، نبايد در رابطه با زندان از وي اسم ببرم  خودش از من
  ...] .  قاري عضو خاد بوده  - درشهر تورنتو  چهدهلي شهر  در  چه-

كه در سمت غربي دهليز موقعيت (  "2 بالك"بعد از انتقال ما از كوته قفلي هاي 
  با جواني به نام  زماني كه ؛»اتاق محصلين «به )  مت شرقي دهليز داشت ، به س
 درآن اتاق آشنا شدم ؛ بعد از مدتي  )- قاري -برادر ظاهر قريشي  ( عليشاه قريشي

توظيف شده در ميان  (تن از اعضاي جوان خاد يكمتوجه شدم كه جوان مذكور 
  .مي باشد )  اعضاي ساوو

  ] .ر خواهم نوشت بعد ها در اين زمينه بيشت [ 
د كه نجيب خاين ـيده بودنــشماري از رفيق هاي زنداني شده  به اين  نتيجه رس

در خاد بود ، تشكيالت سازمان را  تا جائي كه در همان يك شبانه روزي كـه *]  [
( البته مدتها پيش از وي عضو فعال خاد . مي فهميد دراختيار خاد  قرار داده بود 

 علي البدل ساوو مسايل مربوط به تشكيالت و بسا راز هاي  در نقش عضو) قاري 
برمال ناشدة سازمان را تا آن حدي كه در حيطة ديد و شنيد و پراتيك وي قرار 
داشت ، همه را در اختيار خاد قرار داده  بود ؛ همچنان تيمور پنجشيري پيشتر از 

ش را در اختيار خاد دانسته هاي] در زماني كه از ساما جدا نشده بوديم [ اين دو 
ـازمان چند تن از  نفوذي هاي خاد هم بودند كه در صفوف پائيني س. قرار داده بود 

  .در جايش  در مورد آنان خواهم نوشت 
  
  

 در روزهائي كه پايوازان براي اعضاي بندي شدة سازمان در زندان پلچرخي - [*] 
را با نفرت نقد مي لباس مي بردند ، هر كدام به خاطر قلمدادي هاي نجيب وي 

شده وي را سخت ) نجيبه(اعتراضات پايوازان سبب خشم خواهر نجيب . كردند 
همانطور ... « : عصباني ساخته بود ؛ اين خانم خادي به جواب پايوازان چنين گفت 

همانطور هم خالص ) قلمدادي هايش را بندي كرده ( كه نجيب بندي شان كرد  
  يگانه -... معلم علي -شوهر نجيبه ( نجيب بود اين جملة خواهر. » شان مي كند

بود كه درخانة مادر خانمش زندگي » سرخا « بازماند ، يعني زنده مانده از سازمان 
بود و اعضاي مركزي » سفيد سر«مي كرد ، يعني همانجائي كه مخفيگاه هميشگي 

 هم در " معلم صاحب"ساوو نيز  اغلباً جلسات شان را در آن خانه داير مي كردند 
  .] بعــداً در موردش بازهم اشاره خواهم كرد  . همان خانه اقامت داشت
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در مورد ) ظاهر =  قاري =ضياء قريشي ( زماني كه نفوذي كاردان و كاركشتة خاد 
نجيب تحقيق بررسي و استنتاج مي كند كه نجيب بنا بر يك سلسله كشش هاي 

انديشة ب حاكم ، بنا بر تضادش با از يكطرف و تمايل پيوستنش به حز*]  [فاميلي 
ملهم از لميدگي رهبر ساوو در بستر مبارزه به ضد انديشة مائوتسه [ مائوتسه دون 

 - نه چندان آشكارا - دون كه به گونة مخفي در درون سازمان جريان داشت و بعضاً 
از جانب ديگر ، در پاسيف شدن و راحت طلبي وي اثر زيادي ] سر بلند مي كرد 

است ؛ بنا به دستور مشاوران شوروي درخاد ، زمينة دستگيري اش تدارك كرده 
ديده مي شود ، تا بلند پايگان آن نهاد خون و خيانت و جنايت و كشتار هاي دسته 

 سياسي -جمعي در درون خاد ؛ با وي وارد مذاكره و زد و بند هاي استخباراتي 
  . شوند 

،  » صوفي«، » ظاهر«م هاي مستعار  با ناحال با نگاه كوتاه به ضياء قريشيو 
  : جريان را دنبال مي كنم ؛....  و »ضياء «  ، »قاري«

ناني كه حقايق تاريخي را در قالب خاطرات و ياداشت مجموع تاريخ نويس ها و آ
 تاريخ  نويسي تأكيد معرض ديد مردم قرار مي دهند ، همواره بر اين اصلهايشان در

   افراد كاري ندارد ، فقط و فقط به اسناد و ب و بدتاريخ به نيت خو مي ورزند كه
  
  

عضو كميتة مركزي حزب دموكراتيك خلق ) ياسين( پسر خاله نجيب - [*] 
پسر خالة ديگرش عضو خاد بود كه بعدها در دهلي به كار . بود ) بخش پرچم(

و قلم دادي » حزب دموكراتيك خلق« عمدتاً اعضاي –قاچاق و انتقال افغان ها 
شوهر » معلــم علي احـــمد « يب به كشور هاي غربي مشغول بود و هاي نج

 بود  معلم مذكور يكي از " سرخا "نجيبه خواهرش يكتن از عاملين ضربه خوردن 
» علي ياور«شعله ئي هاي معروف قندهار بود كه از لحاظ شهرت درسطح زنده ياد 

يار نزديك با زنده ياد اكرم قرار داشت، كارش را ابتداء از ليسة نادريه و در پيوند بس
وي يكي از آن شعله ئي هائي بود كه در طي دوران خدمت بنا بر . ياري آغاز نمود 

 ماه در يك مكتب معلمي 6اشتهار شعله ئي بودن و علني گريهاي خودش بيش از 
نكرده بود، اين كه خلقي پرچمي ها به كدام اساس به وي امان دادند كه تا آخر 

 كابل با مصونيت زندگاني نمايد، از كماالتيست كه مي بايد خودش دوران اقامت در
  . ]و يا رهبر ساوو ،كه با وي در يك مخفيگاه  سكونت داشت ؛ پاسخ بگويد 
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زنده ياد غبار، محقق و  . شواهد ملموس و نتيجة عملكرد افراد اتكاء مي نمايد
] *[جلد  دوم » ريخ  افغانستان در مسير تا« دانشمند كشور در اثر بس گرانبهايش 

را در اينجا   اين اثر بر مطالب بس مهم روشني انداخته  كه درج آن 57در صفحة 
راه را براي ارتقاي آن افراد عادي ] نادر غدار [  حكمران خاندان«  :  ضرور مي دانم 

باز مي گذاشتند كه در راه خدمت به حكومت از تنزل به جاسوسي  سرباز نمي زدند 
اعم از رجال داخلي و . سته به يكي از اشخاص محرم اسرار حكومت بودند ، و يا واب

 جديد در  همين سبب بود كه يك قشر بوقلمونيا وابستگان استعمار خارجي به
مثالً .  افغانستان تشكيل گرديد كه در هيچ قالبي راست نمي آمد،  مگر قالب دولت 

دول  ن  در يكي از بزرگترين ميرزاي عادي محاسب  دفعتاً سفير كبير افغانستاكي
، يا يك شاگرد پيزار دوز ) ميرزا نو روز خان لوگري در مسكو .  ( جهان مي گرديد 

  *]   [  ارگ سلطنتي مي گرديد" باشي "
  
  

 " باشي "يا يك شاگرد پيزار دوز « :  اين جمله غبار، بطور يقين درپايان -[*] 
 اجنت روسها پيزار دوز  »مد خان محجان« پسر مال   از »ارگ سلطنتي مي گرديد 
 به افغانستان انتقال  از آنطرف دريائي آموكه » كهگداي « و مشهور ساخته شده به 

از داخل به يكبارگي  ، يعني از حافظ نور محمد خان كهگداي كه)بود داده شده 
 ارگ شاهي» ضبط احواالت«  و كاتب داده شدمسجد اندرابي به ارگ شاهي انتقال 

 و در پي آن  ارتقاء داده شدارگ شاهي»  ضبط احواالت « مدير  به حيثاً بعد. شد
به ( غبار   را از اين بخش نوشتة پدرشگرديدبه سمت سرمنشي ظاهر شاه مقرر 

 تا عامل روسها ، حذف كرده جناح كارمل "حزب دموكراتيك خلق"النهاي كمشوره 
ناگواري بر اعضاي خانوادة  و تأثيري  نشود و بدنامتحت نظر داشت افشاء كه شاه را

در واقع همين پيوند ها . پرچمي شده اش در داخل و خارج از كشور نداشته باشد 
افغانستان در چنگال خونين  « با بي شرمي كتابكسبب شدكه حشمت خليل غبار 

خواهر زادة نورمحمد خان سرمنشي ذات شاهانه ،  اثر شكراهللا كهگداي» كمونيزم 
خواند   » ...گوهري برگنجينة  تاريخ  « را  خادي شده  و  زاد خانه»ضبط احواالتي«
 حشمت خليل پسر پرچمي مخفي اين مبارز نامور كشور بنا بر مشورة ببرك كارمل .

 سال از نشرجلد دوم اين اثر گرانبها خود داري كرد و زير نظر كارمل 27مدت 
   .    ]  دستبرد به كتاب زد
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 ناگهاني عنوان داكتري ك كمپودر دوا فروش بازاري)  وري محمد عالم لعل پ(....
يك نفر مال امام ) زين العابدين خان (... مي گرفت  بخششمشر نظامي ورتبة غند

ك كاتب و يا ي) حافظ عبدالغفارخان ( .... مجلس سناي كشور مي شد هم نايب اول
ا ميرز ( ....كور سواد  لوگري به وزارت مختاري افغانستان درعراق مي رسيد

چون تاريخ مقيد  به استناد است ، نه با استدالل ، و هم ) عبدالرحمان پوپل 
 هم بسيار مشكل است ، ناممكن نباشد اگر درچنين موارد دست يافتن به اسناد

 ، و در دايرة اقتدار بي سرحد دولتي ر محيط سر بسته اي مثل افغانستانخصوصاً د
 نام چنين اشخاص را ذكر ه صراحتن حكمران ، پس نمي توان بمانند دولت خاندا

يالني خان صادقي رئيس حمل نمود ورنه به طور نمونه مي گفتم كه امثال غالم  ج
و ده ها نفر  امثال ايشان  كيستند ، [*] و يا عبدالرحيم خان قناد  هوتلي ... و نقل 

    .»و چگونه ميليونر شدند 
در مورد ) ر سه تن رفيق در حضو( يك تن از آگاهان مسن و تحصيل كردة شمالي 

قسمت هاي از زمين «  : معلوماتش را چنين  بيان نمود ) قاري ( پدر ضياء قريشي 
زي پشتون تبار و نامدار ظاهر   به يك جنرال اعزا" قلعة مراد بيگ "هاي نواحي 

پدر قاري كه از باشندگان . تعلق داشت ) » اصيل خان فرقه مشر« (  به نام شاه
»  ناظر« . و همه كارة  همين جنرال بود » ناظر «  بود ،"اد بيگ  قلعة مر"اصلي 

 ؛مذكور با شماري از افراد وابسته به اين جنرال ، اخبار و احوال اهالي اين منطقه 
در واقع خبركش و . حتا پيرامون آن ساحه را در اختيار جنرال مذكور مي گذاشت 

  ا به  ر) اري ــق( ياء قريشي ــن جنرال پدر ضـهمي. رال بود ــين اين جنــخبر چ
  
  

 - بوده ، يك كافي » ضبط احواالت « عبدالرحيم خان قناد يكتن از فعاالن [*] 
دختر ابراهيم خان «  پهلوي مسجد "پل لرزانك"رستورانت در جاده اندرابي مقابل 

 "دو پوست پلنگ پر شده در سقف آن كافي آويزان شده بود كه به نام . داشت » 
اين كافي  .  در دهة سي و اوايل چهل در كابل بسيار معروف بود "دكافي سعي

اين شخص بعد ها در . » ضبط احواالت«پوششي بود براي ديد و واديد هاي اعضاي 
مقابل سينما پارك يك حويلي را خريده رستورانت عصري ساخت ، همچنان 

  ]درچهار راهي انصاري يك رستورانت شيك را سر و سامان داده بود 
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ظاهر ( بعد ها پسر اين شخص .  معرفي كرد شاه» رياست ضبط احواالت « 
  . »   را پيش گرفت شهم راه پدر)  قاري= قريشي 

رياست «  زماني كه روسها  در درون :در پايان معلومات گوينده اين قلم اضافه مي 
دي آن را اشغال  پست هاي مهم و كليند و نفوذ نمودظاهر شاه» ضبط احواالت 

«  را ، در درون خوف استخباراتي عضو اين نهاد مجوانان دهاتي شماري ازند ؛كرد
   .تنظيم نمودند» حزب دموكراتيك خلق

قسمي كه در بخش هاي قبلي تذكر داده شده ، زنده ياد شاهپور قريشي هم از 
بود و ظاهر قريشي را به درستي مي )  » قلعة مراد بيگ« ( اهالي همين محل 

او برادر « : زندان خطاب به من چنين  گفت» پنجرة چپ«در چنانچه . شناخت 
  . » …ظاهر پرچمي در سازمان شما چه مي كرد 

در محفل رفيق توريالي دهقاني )   قاري (از زمان و چگونگي نفوذ اين خادي 
  .تاكنون موفق به كسب اطالعات دقيق نشده ام 

وابط و مناسبات فاميلي ، قسمي كه قبالً درپاورقي هم اشاره شد ؛ نجيب از لحاظ ر
سر خالة وي عضو كميتة ياسين پ. نزديكي هائي با عناصر بلند پاية پرچمي داشت 

يك پسر خاله اش كه در .  فركسيون پرچم  بود - »دموكراتيك خلق« مركزي باند 
اق از جمله به كار انتقال افغانها از هند به كشور هاي غربي ــدهلي به كار قاچ

  . مشغول بود 
 كه بعد از ضربه خوردن  از دري زبانان كندهار يگانه فردي بود» معلم علي احمد« 
)  » يازنه « (اين شخص كه شوهر نجيبه ، يعني شوهر خواهر .  زنده ماند »سرخا « 

در همان شبي . نجيب مي شد ، با خانمش نجيبه در خانة  نجيب زندگي مي كرد 
) » معلم علي احمد«( د ؛ اين شخص كه تيم گرفتاري به خانة نجيب حمله ور شدن

كه (  ها را به آن خانه نه حضور داشت و جريان يورش خاديهم در همان خا
  .زير نظر داشت )  خودش هم مسكونة آن بود 

دربرخي از ( زماني كه كاوشگران مسايل اجتماعي و تاريخي براي دريافت هايشان 
ند موثق و يا مدرك مطمئن را كدام س) رخداد ها و اتفاقاتي كه به وقوع پيوسته 

دستياب نمي توانند ، در چنين موارد به خود حق مي دهند ، تا  برداشت هايشان را 
 فرد مورد نظرشان بوده ؛ با خوانندگان در ميان  و پراتيككه متكي به  عملكرد ها

  .بگذارند و از احتماالت و  سنجش هاي مقرون به حقيقت هم سخن بگويند 
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  كامـالً متضـاددو تصوير  و ، سـاوو   رهبر - 5
  

رهبر سازمان ساوو از فرارش در آن شب ، دو تصوير كامالً متضاد به اعضاي سازمان 
   : اعضاي فاميلش ارائه داده بود بهو

كه  خياشنة اسحاق توخي [   به عادله ، خانم برادر زنده ياد لطيف محمودي  -1
الد مي شود و گويا اين خانم در معاون و شريك جرم و جنايات داكتر نجيب ج

زماني كه برخي از اعضاي رهبري ساوو مخفي بودند ، به سازمان ساوو به گونه اي 
طبق نوشتة ناجيه بهمن، كه از ديد  ]   ؟!هم مي كرد »  كمك« به اصطالح 

« تن از زندانيان ساوو نزديك به يكخوانندگان گذشت ، همچنان بر مبناي صحبت 
 بعد از گرفتاري اعضاي مركز ، از سرسفيد درخواست كرد كه ويكه [ » سر سفيد 

سرسفيد خواستش .   ورنه به چنگ خاد مي افتد د با خود به پاكستان انتقال بدهرا
كه يك ، يا دو ماه بعد از ] نداني شد زرا رد كرد در نتيجه آن عضو گرفتار و 

  :  به اين قلم گفتگرفتاري اش در زندان ، در اين باره 
 چگونه از خانه اي كه داكتر نگفت[ زماني كه فرار كرد ) رهبر ساوو ( داكتر ... « 

شديداً تحت نظارت قواي مسلح خاد و پوليس محلي قرار داشت ، مسلماً بعد از 
  شديدرهبري ساوو ؛  تا چند روز ديگر  همچنان تحت نظار ت اعضاي گرفتاري  

د شبگردي برطرف نشده و هوا تاريك هنوز قيو] وخيت.  ك -قرار داشت ؛ فرار كرد 
 از خانه نجيب خود را به درياي كابل كه خشك بود انداختم و ": داكتر گفت . بود 

 مسير دريا را طي كردم در زير پل كه رسيدم ، صبر " چمچه مست "تا زير پل 
 در نقش يك ديوانه سرو گاه مردم شروع شد ، آن و رفت و آمدكردم تا هوا روشن شد

در همان نزديكي .  لباسهايم را شكل داده ، از زير پل به روي سرك برآمدم صورت و
  .» رفتم و جريان را با آنها در ميان گذاشتم » انجنير عطائي« به خانه 

خانمش به خاطر رحيمه كه يك جراحي مهمي  داكتر و معلم صاحب كانادا  در-2
پ و گفتي در مورد رفيق گ.غرض عيادت وي به خانة ما آمدند ، را سپري نموده بود 

 ضرورت تمام آن را خواهم ين ما صورت گرفت كه بنا به و زندان برفتاريگها ، 
و رحيمه با  من با برافروختگي .  مي نمايم حال به نكتة مورد بحث درنگ. وشت ن

داكتر در برابر يكي از . ي داشتيم ئ با داكتر صحبت هـا لحن ماليم آميخته با احترام
چگونه از محل « :  با خشـم شديد و صداي بلند از وي نمودم كــه م كهپرسشهاي
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قرار ) خاد(اختفائي كه در محاصرة شديد پوليس هاي سياسي تربيه شدة روسها 
واهللا رفيق «  : چنين گفت  به جوابم . )م . هـ  (  داكتر .»گرفته بود ، فرار كردي ؟ 

] خانة نجيب [ د كه به خانه  صبح بو9 يا 8زماني كه تيم تالشي . حالي گوش كن 
 من از جمع رفيق ها بلند شده به يكي از اتاق ها كه رخت  هاي خواب  ،در آمدند

سرم را پائين . در آن بود ، رفته در گوشه اي چهار زانو بر روي توشك نشستم 
 موضوع را انداختم كه اعضاي تالشي با ديدن مرد سر سفيد و مسني چون من ،

 اتاقي كه من در آن نشسته  بودم ، ي كه اعضاي تالشي داخلزمان. جدي نگيرند 
... جا نشسته اين اين آدم كي است كه در ": يكي شان از مادر نجيب پرسيد  .شدند 

  ."  از خويشاوندان ما مي باشد ، مهمان آمده ": مادر نجيب در جوابش گفت   ."
 حافظه داشتم برايش  نامي را كه در ." نامت چيست ؟ ":  از من پرسيد يكي شان

در جوابش  گفتم . " با سواد هستي ؟ مكتب خواندي ؟ ": باز هم سؤال كرد  .گفتم 
 كريما ببخشائي بر حال ما  و كتاب  خواجه حافظ   ني متب نخوانديم اما كتابهاي": 

  در جوابش " از كجا هستي ؟ "ديگرش پرسيد   . "و همين چيز ها را خوانديم 
   " چه كار مي كني ؟ ": باز هم پرسيد   . "شيخ هاي قندهار استم   مه از ": گفتم 
 ها به رفيق سؤالآنيكي از  . "  خياطي مي كردم  حالي كدام  كاري  ندارم ": گفتم 

گاه كل شان آن . "!  اين ريش سفيده  چه ميكني  بيا بريم بانش": كننده اش گفت 
 بجــه روز 10 و يا 9ساعت .  بردنــد  رفيق ها را با خود بعداً.از اتاق خارج شدند 

من ازراه بام همسايه و از آنجا به سرك رفته از منطقه تالشــي اتفـاقي بود . بود 
رحيمه توخي ؛ معلم : سخنان داكتر در حضور سه نفر بيان شده بود [  .» دور شدم 

  ]نقل به قول مستقيم مي باشد . و من » سفيد رس« خانم ... صاحب 
تالشــي اتفـاقي .  بجــه روز بود 10 و يا 9 ساعت « (اه ـة كوتـين جمل اداكتر  
كه تيم تالشي از اين كه  نمايد ء من و رحيمه القا تا به به اين منظور گفت را )» بود

 تيم هاي تالشي متشكل از به خاطري كه .  چيزي نمي دانست هستدر خانه كي
  آخر اينها ؛انقالبي فرق دارند و با تيم هاي گرفتاري چپ خادي ها نمي باشند

حزب دموكراتيك " بودندكه داوطلب عضويت در يمركب از عساكر و مأمورين دولت
 تا اگر عسكر  خانه ها را تالشي مي كردندطبق دستور آمران شان  و بودند"خلق

گريز و يا جوانان برابر به سن عسكري كه در خانه ها پنهان شده بودند و يا كدام  
      .   من را نشناختندبود كه سبب   از هميني را بيابند ؛چيزي مشكوك

فيق ها چرا از راه كلكين داكتر صاحب  ر« : پرسيد »  داكتر صاحب «رحيمه از 
 به طرف لب درياي گذرگاه باز مي شد  و دريا در آن وقت سال هم خشك كالن كه
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صميميت چنين گفت داكتر در جواب رحيمه با  .» بود ؛ پائين نشدند و فرار نكردند 
. [ »دريا دو سه متر پائين تر بود و اين كار مشكل بود . رحيمه جان نمي شد «  : 

 !  ... دريا فرار  كردهگر گفته بود كه در تاريكي از راهدر حالي كه به دو يا سه  تن دي
 زينه داكتر صاحب چرا يك ريسمان را به شكل« :  رحيمه با تعجب پرسيد  ]

با  » داكتر «  .» به خاطر روز مبادا نگذاشته بوديد ؟  در آن خانهنساخته بوديد و
لحن مهربانانه آميخته با نوع سرزنش  رفيقانه رحيمه را مخاطب قرار داده چنين 

ما چه .  جنبش هنوز طفل بود و تازه پاپاچيني مي كرد واهللا رحيمه جان«  :گفت 
  ! .  » فهميديم كه خانه تالشي مي شه 

را تحمل نتوانستم  و با  لحن خشن در » داكتر«ن ، سخنان افسانه گونة بيشتر از اي
داكتر  صاحب دزدان حتا ده ها سال  پيش براي دزدي كه جاي « :  جوابش گفتم  

را انتخاب مي كردند ، اولتر از همه راه بيرون رفت آن را پيدا مي كردند ؛ مگر شما 
ت از تهلكه ه تر بوديد و راه بيرون رفبا تجارب مبارزاتي تان از دزدان هم عقب ماند

 اين كار نكرديد و حاال گناه را به گردن جنبش كه در آن را به حساب نياورده و
من به هـيچ وجــه چنين طرز .  مي اندازيد  ؛زمان طفل مانده و پاپا چيني مي كرد

  .» استدالل را نمي پذيرم 
  را براي  ترك دادن خانة ما  بسيار ناراحت شده بود ، خودش وي كه از سؤاالت ما

  ...  . آماده  كرد  
قصه و افسانه اي كه در باال گفته شده براي اين قلم و رحيمه و ساير رفيق ها ؛ 

ده ها قطعه . مهمتر از همه از ديد ناجيه بهمن به هيچ وجه  قابل قبول نمي باشد 
 گرفتاري در عكس از وي  نزد پرچمي هاي خادي شده  بود ؛ حتا چند روز قبل از

.  سر سفيد را هم با خود بردند به خانة ناجيه بهمن عكس هاي روشنهنگام يورش 
) قسماً ( به خصوص » ساربان « ديگر اين كه  شباهت زياد وي با زنده ياد برادرش 

ديگر اين كه در خانه . شباهت آواز  هر دو براي شناخت هر چه زودتر وي كافي بود 
بهمن مستنطقي را كه بازوي [  دستگير شده باشند اي كه بهمن و رفيق هايش

اين « :  هوشدار داده گفته  بود  وي را كش مي كرد ، با آواز بلندنجيبه را گرفته
 سر تيم خادي ها و بال وقفه» !  كثيفت را دور كن ناموس شعله ئي است دست 

 صورت كه  در چنين... .  او آقاي بهمن ما ترا طيف شريفي با آواز بلند گفته بودل
فرض محال تيم تالشي اتفاقي هم بوده باشد ، خادي ها بعد از هوشدار رفيق بهمن 

در چنين صورت  صد در صد . دفعتاً فهميدند كه  به كدام گنجي دست يافته اند 
اساسا ً تا . را نيز با خود مي بردند ) » داكتر« ( آمده وي » خياط « دوباره به اتاق  
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از خانة عناصر مهم  : ن پلچرخي بار ها ديده و شنيده بوديم جائي كه در درون زندا
ي را كه گرفتار مي كردند ، كس) - چه برسد به رهبران شعله ئي (  ضد دولتي 

 ريش سپيد و به اصطالح كله لرزان ؛ حتا كودكان شش ساله را هم با خود به مردان
 چهار رهبر چه شد در خانه اي كه. خاد مي آوردند و زير تحقيق مي گرفتند 

معروف جنبش كمونيستي كشور ، يعني زنده يادان  رفيق بهمن ، رفيق مسجدي ، 
كه هر يك [ جلسه داشتند  خادي ها  . ) م . هـ ( رفيق  لطيف محمودي و داكتر 

« متخصص توطئه و دسيسه و شناخت دشمنان بادارشان بودند و طور معروف 
) م . هـ ( فريب گپ هاي داكتر» ادند كبوتر هاي نر و ماده را در هوا تشخيص مي د

هاي » شيخ«نخوانده و از » متب« را بخورند ، و وي را يك خياط نيمه با سواد كه 
آمده ؛ تصور نمايند و از آوردنش به خاد صرف نظر » مهمان«قنـدهار است كه 

  )؟ ( ! نمايند  
  : گفته بود ناجيه بهمن در صحبت هاي رويا روي با من و رحيمه در مورد آن خانه 

دريا كه در ماههاي باراني آب بيشتر در آن جريان داشت ، آب آن تا نزديك « 
ديوار سنگي خانة نجيب شان هم نمي آمد ساحة دامنة دريا در نزديكي هاي خانه 

در ماه . نجيب شان  بسيار وسيع بود كه آب آن تا زير ديوارشان هم نمي رسيد 
 دامنة آب درياي گذرگاه بسيار باريك مي شد عرض... هاي سرطان و اسد و سنبله و

كلكين جالي گرفته شده بود و هيچ پارگي هم  در جالي ديده نمي شد مگر مادر . 
  .»... نجيب پيوسته مي گفت كه از راه كلكين داكتر فرار كرده 

  
  »بنيانگذار سازمان پيكار «   ادعاي داكتر احمد علي- 6

  : به ارتباط نجيب       
  

كه آننترنيتي ضمن ي صفحة ا28در ....  حمد علي درنوشته اي تحت عنوان،داكتر ا
راجع به چگونگي به وجود آوردن سازمان پيكار قلم زده به چند انتقاد نيز به زعم 

. هـ [  نوشته اش به ارتباط تماس با داكتر25خودش پاسخ ارائه مي دارد در صفحة 
طلبي كه به قوت خود باقي ماند م«  : رهبر سازمان ساوو چنين مي نگارد. ] م 

موجوديت نجيب بود در آخرين جلسه كه من به نمايندگي پيكارو داكترهادي 
استاد سيد ثابت از سازمان خراسان هم چنان . محمودي از جانب ساوو 

  نشستي داشتيم خطوط وحدت » محمودي«يكنفرمشاهد از رفقاي داكتر رحيم 
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در باره نجيب فرمودند كه رفقا اورا » يمحمود«داكتر هادي تقريبا روشن گرديد 
اما وقتي آن . پس از گرفتاري ورهايش مطابق به اصول سازمان زير نظر گرفته اند
» محمودي« محل را ترك كردم متوجه شدم كه نجيب براي انتقال داكتر هادي

ارايه كردم فيصله بر اين » ثابت«  اين واقعه را به اعضاي رهبري و استادآمده است
در ماه .ه موضوع وحدت را تا روشن شدن بيشتر حقايق به تعويق بي اندازندشد ك
تاريخ  گرفتاري رهبري ســـاوو [  »  رهبري سازمان ساوو گرفتار ميشود1359اسد 

.  تكيه بركلمات از ك . بوده است 1359، نه در ماه اســد ؛ بلكه در چهارم سنبلة 
   . ]توخي

را » داكتر احمد علي«ت و سقم اين ادعاي بدون آن كه به خود حق بدهم تا صح
زير سؤال ببرم كه آيا ادعايش درست است و يا نادرست، چه خوشبختانه هم داكتر 

و مي توانند خود راجع به صحت و . ] م . هـ [  احمد علي زنده است و هم داكتر 
 سقم ادعا بين هم بحث نمايند ، من برداشتم را از اين مطلبي كه داكتر احمد علي

ادعا نموده و به قضية مورد بحث ما ارتباط مي گيرد، خدمت خوانندگان تقديم مي 
  :دارم 

    :الـف 
جائي كه نجيب نه شخص مشهور و مهمي بوده و نه هم جريان دستگيري اش آن از 

وصدا توأم بوده باشد و از آن گذشته مدت دستگيري و  به نبرد مسلحانه و سر
دو روز طول نكشيده بود ، تا همه كس من جمله زنداني شدن وي هم بيش از يكي 

داكتر احمد علي نيز كه ارتباط تشكيالتي و قرار امنيتي با وي نداشت تا فقدانش  
سؤالي نزد وي به وجود آورده باشد، بيجا نخواهد بود تا داكتر احمد علي در گام 

و از كجا نخست منبع خبر خود را براي خوانندگان بيان دارد كه آن خبر را از كي 
به دست آورده ، تا از يك سو در صحت ادعايش شكي باقي نماند و از جانب ديگر 

باديگارد داكتر نجيب (  خودش با خاد از طريق جنرال جفسريشائبة همكارشك و 
    . به ميان نيايد)  رئيس جمهور دولت پوشالي

   : ب
ن داده قرار درجريان قضية نجيب و ضعفي كه وي نشا. ] م . هـ [  وقتي داكتر

داشت ، چطور به خود حق داده است كه اعضاي كميتة مركزي سازمان را در خانة 
  فردي دعوت نمايد كه به دشمن تسليم شده بود؟
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   : ج
 با در نظرداشت ادعاي خانم بهمن مبني بر اين كه دوشب قبل از دستگيري رفقاء 

ت، آيا اين نمي رساند از خانة نجيب ، خانة زنده ياد بهمن به شدت تالشي شده اس
كه مسبب آن تالشي نيز نجيب بوده و وقتي در كارش آنجا موفق نمي شود،  از 

كمك طلبيده ) براي نشست گزارشدهي ( در خانه اش . ] م . هـ [ موجوديت  داكتر
  آنها را در خانة خود به دام مي اندازد؟

   : د
با . ] م . هـ [ ست كه داكتر درشب حادثه بيانگر آن ني. ] م . هـ [  آيا فرار داكتر

وجودي كه خود بر نجيب اعتماد نداشته، بدون آن كه رفقاء را در جريان قضيه قرار 
  دهد ، فقط به فكر جان خودش بوده است؟

  
  فرار   فاكت  هائي را كه در رابطه با - 7

  .رهبر ساوو نمي توان ناديده گرفت       
   
ه محفل توريالي دهقاني داشت و با نجيب   از آنجائي كه قاري ارتباط قبلي ب-1

 و قاري همچنان يك ديگر رار كرده بود ؛ اعضاي فاميل نجيبپيوند رفيقانه بر ق
نيمه هاي شب پيش از ( در آن  شب منحوس و مرگبار . شان را مي شناختند  

طبق وعدة قبلي با نجيب و خواهرش نجيبه و ) حملة تيم گرفتاري به آن خانه 
، به خانه داخل )كه هر دو خواهر با خاد رابطه داشتند (اش  عفيفه خواهر دومي 

را كه جلسه را ترك گفته بود ، از خانه طوري با شتاب . ] م . هـ [ شده داكتر 
بيرون كشيد كه نگذاشت ؛ حتا عينك هاي خودش را  كه در اتاق مانده و برايش  

 درياي گذرگاه همرائي كرده ، و را تا لبة» سر سفيد « نامبرده .  مهم  بود ؛ بردارد 
برايش گفته بود كه به سرعت دوباره به خانه بر مي گردد و  ساير رفيق ها را هم از 
تصميم  حملة خاد به آن خانه  با خبر مي سازد و رفيق ها را هم از آن خانه بيرون 

  . مي كشد 
دي يگانه فر» سرخا « كه در ميان [  معلم علي احمد ، اين شخص مشكوك -2

، در واقع شوهر نجيبه و !! ] بود كه گويا به چنگ اكسا نيفتاده و كشته نشده بود ؟؟
[ مخفيگاه هميشگي داكتر. يازنة نجيب مي شد ، كه در همان خانه زندگي مي كرد 

به مثابة يك [ هر دو ، يعني معلم علي احمد . هم در همان خانه بود . ] م . هـ 
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، . ] م . هـ [ و داكتر] خص به خانوادة نجيب عنصر تحصيل كرده و نزديكترين ش
نمي توانستند كه طي مدت ها اقامت در يك خانه و حويلي ؛  يك ديگر شان را 

  . نبينند و نشناسند 
شب گرفتاري اعضاي رهبري ساوو در همان خانه حضور » معلم علي احمد« 

 در صد 90تمال به اح( به ارزيابي اين قلم و رفيق انديشمند ما علي مشرف . داشت 
را از حملة تيم  . ] م . هـ [ همين شخص داكتر. اين شخص با خاد رابطه داشت ) 

خــاد به آن خانه باخبر ساخته ، وي را از آن خانه تا  بستر درياي گذرگاه همراهي 
گفته بود  دوباره به خانه بر مي گردد ، تا ساير . ]  م . هـ [ گاه به داكترآنكرده ، 

  .هم از تهلكه  نجات  دهد رفيق ها را 
جلسه را ترك . ]  م . هـ [  يا نجيبه خواهر نجيب در آن وقت شب كه داكتر-3 

كرده از اتاق برآمده بود ، وي را از قضية حمله به خانه آگاه نموده از خانه بيرونش 
كرده ، و راه  عبور از سرك به بستر دريا را  نشانش داده ، به وي اطمينان داده كه  

  .  شتاب به خانه بر گشته و ساير رفيق ها را از خانه به بيرون همراهي مي كند با
 كسي  قبالً مي رساند كه شب بجه4از جريان جلسه به ساعت » داكتر « بر آمدن 

ان وقت شب جلسه را ترك گفته به پائين ــبه وي گوشزد كرده بود كه در هم
 در اصل -وانده بود ـروري خـامر را ضر برود و اين ــدام اتاق ديگــحويلي و يا به ك

باالي چنين شخصي كامالً اطمينان داشت و مي فهميد كه . ] م . هـ [ داكتر 
 ديدن  با ويدـآن شخص مي خواه موضوع مهم سبب شده كه در آن وقت شب

در همان  وقت معينة شب جلسه را ترك مي كند و به » داكتر « زماني كه . كند 
معلم علي « كه يا  -اق ديگر مي رود ، تا ببيند كه آن شخص پائين يا به كدام ات

  .چه گپ مهمي را با وي در ميان مي گذارد . و يا قاري و يا نجيبه مي باشد » احمد
ندگان آن  يا مادر نجيب همانطوري كه ناجيه بهمن در موردش  نوشته كه خوان-4

  اينجا گريخته نميشد از برايش گفتم  اگر او مگس مي...  « را مالحظه نمودند
  اگر مي،دانم   من چه مي": كه  خنده اش گرفته بود گفت   در حالي. توانست 

مادر نجيب به روشني و وضاحت .  » "دادم  ديدمش اولتر از همه او را ده گير مي
، معني اصلي و » اولتر از همه ده گير مي دادمش « : به ناجيه بهمن گفت بود 
پيش از اين كه ديگران را به چنك خاد «  : ين است آشكار اين جملة كوتاه چن

مادر نجيب چنين كار خطيري . » را به چنگ خاد مي انداختم.) م . هـ [ بييندازم 
و  )  معلم  علي احمد( را  بدون زد و بند قبلي با  دخترانش  به خصوص با دامادش 

  .  نمي توانست انجام دهد يا به دستور پسرش نجيب
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 كه يكي از چهار احتمال تذكار يافتة فوق در مورد با خبر ساختن  وحال در صورتي
رهبر ساوو پيش از حمله و نجات دادن وي درست باشد و عامل خاد ، داكتر  را از 

تا كنون معلوم نشده كه داكتر از ارتباط اينها با خاد ( آنجا بيرون كشيده باشد 
خاطرات با اين سؤال مركزي و ؛ به طور حتمي نگارندة اين ) اطالع داشت و يا نه 

  : مهم  خوانندگان مواجه مي شود  كه 
زنداني سازد ؟  و خاد چرا  رهبر يك سازمان دشمن را نمي خواهد كه گرفتار و « 

 چه  هدف آني و يا آتي را  دنبال مي كرد  و  از طرح و اجراي فرار دشمنش
   .»ت ؟ منظورش از اين تاكتيك چه بوده كه وي را گرفتار نكرده اس

منهاي تني چند از رفيق ها )   سال سپري شده 30( اتفاقاً طي اين مدت طوالني 
و دوستان ، سايرين بر روي سؤال تذكار داده شده ، با من جر و بحث هائي داشته 

   .اند ؛  سر انجام  استداللم را در اين زمينه پذيرفته ، قانع شده اند
  

  .نيستي كشور يك پديدة قسماً نادر در جنبش كمو-  8
  

  :حال اين پديده را به بررسي مي گيرم 
ر عناصر طيف چپ  انقالبي  ماشين سياست كشتاطراحان روسي خاد ، چرخهاي

 در بستر پالن اشغال افغانستان به حركت كشور را توسط مزدوران خلقي شان
، سرخا ، اخگر، ساما[ درآورده ، هزاران تن از مبارزان مربوط به طيف چپ انقالبي 

گروه انقالبي خلقهاي افغانستان و هزاران مبارز شعله ئي ديگر ، رهبران جنبش 
 به شمول شمار زيادي از اعضاي فاميل مبارز تسليم ناپذير و نامور - كمونيستي 

دين . ) م . هـ ( از جمله برادر داكتر -كشور زنده ياد داكتر عبدالرحمان محمودي 
 وحشيانه ، تمريني و آزمايشي از ميان را بعد از شكنجه هاي] -محمد محمودي 

برداشتند ؛ حتا بعد ها كه  با نيروي نظامي به افغانستان تجاوز كردند ؛ شعله ئي 
هائي كه تا آن وقت به زير ساطور امين جالد  نرفته بودند ، مثل داكتر رزبان ، 

ة شان داكتر دادگر ، داكتر هاشم مهربان و صد هاي ديگر را  توسط مزدوران  نازدان
به قتل رساندند ، و مسؤول قتل آنان ، اجنت از نظر افتادة شان ، ) پرچمي ها ( 

موضوع آزادي عبداهللا محمودي ، سيف [ يعني امين جالد را قلمداد كردند 
 را از زندان پلچرخي كه در )باجه جنرال اسحق توخي(محمودي و رفيق محمودي  

شت ؛ در بخشهاي قبلي خاطرات اشغال و محاصرة قواي متجاور شوروي قرار دا
  ] . زندان  نوشته ام 
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رويزيونيست هاي محيل و خاين به انديشه هاي پيشوايان پرولتاريا درشوروي ، كه 
تا آن برهة تاريخ نقاب سوسياليزم و انترناسيوناليزم كذائي را از چهرة پليد شان دور 

 كمونيست ها ، نكرده بودند ، به خاطر اين كه همواره از حمايه و پشتيباني
دموكراتها و ساير آزاديخواهان ضد استعمار و امپرياليزم وخلق هاي جهان ، به 

ند ؛ حزب خاين به خصوص خلق هاي آسيا ، افريقا و امريكاي التين دم مي زد
ماهيتاً سوسيال امپرياليستي شان را عاشق اجراي وظايف انقالب جهاني و

هراً با در نظر داشت همين شگرد سالوسانه و انترناسيوناليستي وانمود مي كردند ؛ ظا
 مبارزه ةسوسيال امپرياليستي شايع نموده بودند كه سه تن از فاميل زنده ياد اسطور

) داكتر عبداهللا محمودي (ش ، يعني پسر) داكتر عبدالرحمان محمودي ( و مقاومت 
 رفيق (ويك تن از اعضاي فاميل آن زنده ياد )  سيف محمودي(پسرديگرش 

 )عضو كميته مركزي ساوو( كه برادر زنده ياد انجنير لطيف محمودي )حمودي م
واصف « ، يعني » شعله ئي« همينطور دو تن گويا . مي شد را از زندان رها كردند 

كه آمدن ببرك كارمل و تجاوز ارتش شوروي به افغانستان را طي  [ »باختري
را نيز از »   اعظم دادفر داكتر«و ] مصاحبة خاينانة راديوئي مورد تائيد قرار داد 

و زنداني )  .م .  هـ (روي همين ملحوظ هم از گرفتاري داكتر . زندان آزاد نمود 
را گرفتار مي نمود ، وي را . ) م . هـ ( كردن  وي خود داري نمود ؛ زيرا اگر داكتر 

مانند ساير اعضاي رهبري ساوو بايد اعدام مي كرد كه درچنين صورت اين امر 
همبستگي و پابند بودنشان به وظايف انتر ناسيوناليستي را در ) دروغين ( عاي اد

كمرنگ جلوه مي » حقوق بشر« حيطة ديد و اخبار چپ انقالبي جهان و نهاد هاي
ديگر اين كه اگر وي را گرفتار مي كرد و اعدام نمي نمود ، كشتن ساير اعضاي . داد 
را پروژة كشتار  زير سؤال مي برد ؛ زيـرا» سرسفيد « ة مركزي ، زنده ماندن كميت

رش  قرار داده بود  ، را در مركز كا) بخش مائوتسه انديشه ( اعضاي رهبري سازمان 
 توسط يكي از اجنت هاي كار كشته اش زمينه سازي زمينة فرار رهبر سازمان را

  . كرد 
پهلوي  آنهم در(سرسفيد » فرصت دادن براي فرار« علت ديگر اين امر نهايت مهم 

 بهره برداري )...اجنتش ظاهر قريشي با نام هاي مستعار ضياء قريشي ، قاري و 
اين بود كه  داكتر  ؛   اش" قهرمانانه "ازگرفتار نكردن و آزاد گذاشتن وي براي فرار 

شديداً ضد انديشة مائوتسه دون موضع مخفيانه داشت كه مورد پذيرش ) م. هـ (
آنها هم واقع  شده بود و خاد اين نكتة مهم را به نجيب و قاري و صفوف مربوط به 

در يكي دوسال سپري شده ، يعني بعد از سه دهه رهبر ساوو  [درستي مي دانست 
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 صفحه بيرون داد كه در آن به مائو تسه دون حمله نموده و  زنده 800نوشته اي در 
 ضديت و آشتي ). م . .  هـ(داكتر ] ....ياد مجيد را هم زير نام انتقاد توهين كرده  و 

ناپذير بودنش با انديشة مائو تسه دون را هيچ گاهي با ساير رفقاي مركزي ساوو و 
اعضاي مركزي ساما علناً مطرح نكرده بود ؛ مگر ضديتش با مائو تسه دون را با 

 را كه همانا  نجيب و قاري و صفوف شان( فركسيون مخفي نگهداشتة خودش 
) ياران اصلي اش (  خصوصي با همين فركسيون  يدر جلسه ها) احتواء مي كرد 
دادن فرصت فرار «  ( سيال امپرياليزم اين بعد تاكتيكش سو و برايمطرح كرده بود

بهره برداري از نام و شهرت :  از ساير ابعاد آن بود ، و آن اينكه مهمتر ) » به دشمن 
ير ضربات و يارانش ز) قاري ( سازماني كه توسط اجنت  فعالش ضياء قريشي 

كشنده اي قرار گرفت و مهمترين رهبرانش اعدام گرديدند و فعالترين كادر هايش 
كه در چنين صورت تسلط بر چنين سازمان و استفاده از هويت *]   [زنداني شدند 

جلب و :  كه يك بعد مفيدة آن  اشغالاش در جهت  تحكيم پايه هايمبارزاتي 
قــادر [ اري و دار و دسته اش ــاز طريق قازمان ـباور به آن ســ جوانان خوشجذب

 ؛ )ادا ـانــم كـاء  مقيــريم بهــنرال داكتر كـگارد جـبادي( يد آجان ــو برادرش س
  ؛) كه از هند به كانادا مسكن گزين شد ... ( رحماني مقيم كانادا ؛ عتيق . س . غ 
  
  
( ،  مستنطق به گمان اغلب  روز هاي اخير تحقيق در خاد صدارت بود *]   [ 
تا حال نتوانسته ايم سر   « " چنين گفت من را مخاطب قرار داده) وم صافي قي

 نمي فهمي كه داكتر هادي كجاست رفيق هايتسفيدتان را پيدا كنيم ، تو هم مثل 
 به جالد ا صدائي كه اعتراض به حق يك متهمدر جواب اين آدمكش حرفه ئي ب. » 

من كسي را كه جز نام ؛ حتا از « :   جواب دادم پرسشگر را تداعي مي نمود ، چنين
قيوم جالد مي دانست . »  نديده ام ، چه ميدانم كه در كجاست  رادور و نزديك وي

كه هيچ زنداني مربوط به ساوو از محل اختفاي رهبر شان چيزي نمي داند و خود 
م نمي جالد كه موقعيت پست تر از يك اجير همه چيز فروخته را در خاد داشت ، ه

، » دادن فرصت فرار به دشمن « دانست كه باداران روسي اش با كار برد تاكتيك 
به پاكستان را  كه تحت نظارت اجنت پوششي » سرسفيد « يعني پروژة فرار بعدي 

دو و يا سه روز بعد از گرفتاري شش تن عضو كميتة مركزي ( خاد ، يعني  قاري 
  .]  اده است قرار داشت ؛ با موفقيت انجام د) ساوو 
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 كه مي توانست سود  بـــود ؛ ... ]و ) مقيم كانادا(ليل جذبي ديگر قاري خ
تسخير سازمان از « ( ـامي و تشكيالتي از چنين عملكرد نظ، سرشارتر سياسي 

  .ببرد ) » درون 
  خاد تا مدتي در اين راستا موفقانه گام برداشت ؛ از همين سبب هم يك ! با تأسف 

  ظاهــر قريشي با نام هـاي( تخباراتي اش يافته هاي خــانه زاد اسـ پرورش تن از
را به مثابة  بديل سيد بشير بهمن نخست تا عضو ... ) و» ضياء قريشي«، » قاري« 

  بعد از گرفتاري اعضاي كميتة مركزيعلي البدل سازمان رساند و از جانب ديگر
ناجيه بهمن ازدواج سياسي با خواهر  جاسوس خانه زاد را واداشت تااين  ساوو ،

    . بيشتر نمايد اعتماد  كسب اعتبار و با اين فاميلپيوندنمايد و از 
كه صادقانه به سازمان و در راه آرمان سازمان مي رزميد و بهمن » قاري«خانم 

كه وي را انقالبي » قاري« الگوي مبارزاتي وي بود ؛ خالف نظر خانواده اش با 
 مي پنداشت ؛ ازدواج نمود كه اين پيوند هم ن حرفه ئيل بهمشايسته و صادق و مث

دور نمايد و » قاري« توانست ساية شك و ترديد احتمالي را از روي نام مدتي تا 
  . عرصة جوالن انقالبي نمائي اش را پهناي بيشتر بخشد   

را عمالً همه كارة  سازمان ساوو  بسازند ، » قاري«خدايان خاد  كه آرزو داشتند  
ا مدتي هم  موفق به بهره برداري از كار و بار اين اجنت نفوذي شان در داخل كه ت

 به اين شگرد يشگيري از شك و ترديد در مورد ويساوو شدند ، و براي پ
كه  مورد اعتماد ) » قاري «( به اجنت نفوذي شان :  استخباراتي متوصل شدند 

اوو را در فرار مخفيانه و قرار داشت ؛ هدايت دادند تا رهبر س» م. هـ. د« زياد 
و  ] 1 [»دستة پيشرو « من  افراد مهم ـدر ض. پرخطرش به پاكستان  همراهي كند 

( را هم » دستة پيشرو« و صفوف  ) زنده ياد فتاح الدين ( راه بلد اصلي آن سازمان 
و » راه بلد « از [ ، مورد ارزيابي و شناسائي  قرار دهد )تا جائي كه  مقدور است

كه وي را به پشتش گرفته كوه و ل دهندة اصلي رهبر ساوو زنده ياد فتاح الدين انتقا
 با )261صفحة  (»خاطرات زندان پلچرخي « كوتل را پيموده بود ، در جلد سوم 

  ] . اد آوري شده است ــام و باز تاب فوتويش يـذكر ن
به هيچ  ) ...از طريق كوههاي خرد كابل و( راه  مسافرت به پاكستان را » قاري« 

وجه بلد نبود ، بنا به گفتة خودش  نخستين باري بود كه وي عازم پاكستان مي شد 
تا مدتي  توانست موقعيت خود را به مثابة صادق ترين و نزديكترين فرد » قاري « . 

به رهبر سازمان در اذهان چپ انقالبي خارج و داخل كشور تثبيت نمايد ؛ 



                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

175 

بي هيچ تبختري  )  و فروتنمني نوعي( من «  كه همانطوري كه قبالً هم تذكر دادم
 در كوته قفلي ها(نخستين و يگانه عضو سازمان بودم كه در جريان ادامة تحقيق 

در مورد ارتباط قاري با خاد دچار شك ) زندان پلچرخي » 2بالك « ي منزل دوم 
من تن از رفقائي كه به يك ، فقط براي  رامن ارتباط قاري با خاد.  »شده بودم

 اين رفيق به نوبة خود بدون آنكه سخنش را با كدام -نزديكتر بود ، افشاء كردم 
بعد از رهائي از زندان . رفيق ديگر سازمان، در ميان بگذارد ، با من در ميان گذاشت 

بازهم  با همديگر  تفاهم داشتيم ؛ حتا زماني كه » قاري« در رابطة  خادي بودن 
و يكي  رسيد به تورنتو  غرض بازديد دوستانفت و بعد ها به اروپا راز هند اين رفيق

 چون گذشته و بار استخباراتي قاري؛  در بارة كار دوشبي را در خانة ما سپري كرد 
  ... .   ها گفتيم  سخن تفاهم و توافق داشتيم و با همها 

) درخانة شان (  حين دومين ديدارمان با  رهبر ساوو 1995زماني كه من در سال 
 بعد از شنيدن آن درحالي كه »سرسفيد«. قاري به وي تذكر دادم خادي بودن از 

ازچيز هاي تداعي شده در ذهنش ناراحت شده بود ؛ سرش را به آرامي  بلند كرده 
 براي نخستين بار - آميخته با تعجب يك رفيق دلسوز - با ماليمت و محبت رفيقانه 

 [ه  سفر پرمخاطره پرده برداشتاز رفتنش به پاكستان و همراه بودن قاري دريك
 عضو مركزي دستة  الدين از انتقال دهندة اصلي خودش ، يعني زنده ياد فتاحولي

رفيق توخي اي چطور شده مي « : ؛ چنين گفت ] سخني به ميان نياورد ، پيشرو 
من كه از اين موضوع ، يعني انتقال  »  ... .تواند اين آدم مرا تا پاكستان رسانده

توسط قاري هيچ گاه چيزي نشنيده بودم و نمي دانستم كه چطور . ) م .  هـ (داكتر 
هرگاه مي فهميدم  عجالتاً در دومين ديدن با . و چگونه توانست به پاكستان برود 

به هر رو چنين معلومات بسيار . وي ، از خادي بودن قاري برايش چيزي نمي گفتم 
درست مثل اجنت بودن تيمور [ ي اردر خادي بودن ق. جالب و گره گشا گيچم كرد 

 ، هيچ شك و ترديدي نداشتم ؛  گويا در اثناي تقسيم شبنامه گرفتار شده بودكه
شنيدن  انتقال داكتر به پاكستان ] ، دچار حيرتم  ساخته بود ولي زنداني شدن وي 

 توسط قاري ، مرا دچار همان حالت نمود كه شنيدن )هم از زبان خودش آن (
نظرم در مورد « : به هر رو به داكتر گفتم ... . ور از زبان  رفيق بهمن گرفتاري تيم

مدتها بعد از اين گفت و گو ، . » قاري همين است به هيچ وجه تغيير نمي كند 
را مخاطب » سرسفيد « زماني كه با هم ديديم اين بار در جريان جروبحث جدي 

  : ساخته با صراحت و جديت گفتم 
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 به نام سازمان ساوو ، و اين كه چگونه كساني را كه به "ريقا"از جلب و جذب « 
نام ساوو جذب مي كرد و بعداً به عنوان انقالبي نفوذي ساوو به درون كانون دسيسه 
و توطئه ، گرفتاري و تحقيق ، شكنجه و اعدام و هزار نوع جنايت و خيانت و كشتار 

 براي سازمان ساوو "قهرمانانه"مي فرستاد كه گويا ) خاد ( هاي دسته جمعي 
اطالعات آن دستگاه جهنمي را جمع آوري نموده با خود بياورد كه رهبر سازمان به 

  »  آن نياز دارد ؛ چيزي شنيده ايد ؟ 
كه انتظار  دانستن اين راز مهم را از جانب من نداشت ؛ با شنيدنش با » سرسفيد«

  : ين گفت ناراحتي آميخته با خشم فرو خورده ؛ اما با آواز بلند چن
منكه در . قاري با وجدان پاك به بيراهه رفته ، من چه مي دانم ! رفيق توخي « 

او بعد از ماهها به ديدنم مي آمد و گزارش سازمان را مي آورد ، من . پاكستان بودم 
  ! )؟ ( » چه مي دانم  كه او در كابل  چه مي كرد 

  ]گفته بود ) وو رهبر سا( نقل به قول مستقيم همانطوري كه گوينده [ 
آنچه بوي گندش بيشتر از همه مشام انسان را مي آزارد ، ادعا ها به ارتباط زمان 

در حالي كه با يك جمع و تفريق عادي سخنان داكتر هادي، قضيه .  دستگيريست
بايد در هنگام شب اتفاق افتاده باشد، در غير آن در هنگام روز ضرورت به مخفي 

تا ختم قيود شبگردي، احساس نمي شد، فاميل شدن در زير پل چمچه مست 
پافشاري داشتند تا قضيه را به ساعت هشت صبح و بر اثر تالشي *]  [نجيب 

  .عمومي وانمود نمايند
   :اين ادعا به چند دليل نمي تواند درست بوده باشد

همان طوري كه قبالً نيز تذكار دادم خاد به صورت كل و به مثابة يك   :الف 
 جهت دستگيري افراد بر خانه ها شبم تاريكي آنهم بين يك الي سه قاعده هنگا

  حمله مي نمود، زيرا از يك جانب مي خواست فرد مورد نظر را در خواب غافلگير 
  
  

  ":طبق گفته مادر نجيب « : نوشته » واقعه فرار« ناجيه بهمن  در زير عنوان -[*] 
در همان وقت از   داكتر.داشت  هنوز هم جلسه شان دوام  .چهار بجه صبح شده بود

 چوب  . به تشناب ضرورت داردفكر كردم  . ديگر رفتةجلسه بيرون برآمده در خان
داكتر را كه از . خودشان به جلسه خود ادامه دادند  . را در بخاري تشناب ماندم

  ].»  ".  بجه صبح كه از جلسه برآمد ديگر نديدم  از خانه  فرار كرده بود 4همان 
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از طرف ديگر در تاريكي و سكوت، تداركات امنيتي محل مورد نظر را به  و نمايد
  [قدر كافي 

واقعه )  همچنان اعضاي فاميلش(  ي اش  مگر مادر نجيب در صحبت هاي بعد
و ديگر اينكه . مراعات نموده باشند ] صبح  وانمود مي سازند 8فرار رهبر ساوو را در 

از جمع شدن عابران  در سرك و كوچه   به سبب قيود شب گرديدر آن وقت شب
  .و در محل گرفتاري خبري نبود 

فاميل نجيب با تمام سقوط شخصيتي، نتوانسته اند يك حقيقت را منكر   :ب 
شوند و آنهم شهامت زنده ياد بهمن در دفاع از همرزمانش به خصوص رفقاي زن 

راد تالشي به اناث مي باشد، وقتي آنها مي گويند كه گويا بهمن مانع دست درازي اف
را نمي » ناموس شعله ئي«شده و گفته است كه به كسي اجازة دست درازي به 

دهد، بدون آن كه خواسته باشند اعتراف مي نمايند كه قضيه در شب و آنهم به 
وسيلة اعضاي تيم دستگري خاد اتفاق افتاده است، در غير آن، هرگاه قضيه در 

 به منظور جلب عسكر گريزها مي بود، زنده ياد هنگام روز و آنهم تالشي كه بيشتر
بهمن با كوله باري از تجربة مبارزاتي، آنقدر ساده و احساساتي نبود كه به جاي ارائة 

  .، دشمن را متوجه شعله ئي بودن خود نمايد)از عسكري (ورق ترخيص 
يا ، به استناد گفتة داكتر هادي كه گو هر گاه قضيه در روز اتفاق مي افتاد  : ج

معرفي داشته است، و موجوديت معلم علي احمد در خانه » خياط«خود را پير مرد 
بدون آن كه كسي مزاحم وي شده باشد مي توان نوشت هدف از تالشي، عسكر 

در نتيجه با در نظرداشت سن و سال رفقاء بهمن و مسجدي و . گريز يابي بوده است
 كنندگان آنها را نيز مي بايست، اسناد و اوراق ترخيصي كه با خود داشتند، تالشي

  .رها مي نمود
 از تمام داستان آن روز فقط يك نكته را مي توان استنباط نمود كه فاميل  :د

نجيب، به منظور ارتباط پسرشان با خاد، كوشش نموده اند تا قضيه را تصادفي جلوه 
  .بدهند

 وجود نمي هرگاه بين فاميل نجيب و خاد و گروپ دستگيري از قبل شناختي : ذ
داشت، تا جائي كه از موارد مشابه بر مي آيد، كه تيم دستگيري حتا مهمانان، خدمه 
ها و اطفال و زنان را نيز با خود دسته جمعي انتقال داده، خانه را قروغ مي نمودند 

، هيچ كس از اعضاي خانه را  نمي  تا احتماالً كسان ديگري را نيز به دست آورند
    .  باقي بماندگذاشتند تا در خانه
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    سرانجام شكنجه گران خاد ، منزل ما را-9

  يانه قرار دادندـوحش ةــحمل هم مورد      
  

  شب2سر انجام روز نهم سنبله، روزي كه به ساعت « نوشتم )  1(در پايان عنوان 
  .  »  تيم جالدان خاد به خانة ما حمله ور شدند ؛ فرا رسيدآن

تصميم .  آغاز نموديم هوز هاي ديگر با اضطراب و دلهربلي ، اين روز را هم ، چون ر
گرفتم  فردا كه قبالً روز جلسة حلقه اعالم شده بود ، رفيق ها كه به خانة ما آمدند 
و حلقه داير شد ، در رابطه با گرفتاري اعضاي مركزي و چگونگي ارتباط با ساير 

، صحبت ...  وياسي ويا مخفي شدن اعضاي حلقهـاعضاي رهبري و تداوم كار س
  .نمايم  

در صورتي كه رفيق ها تصميم  به .  نداشتم من تمايل به مخفي شدن و كار مخفي
چنين وضعي » تبعيت اقليت از اكثريت « مخفي شدن حلقه بگيرند ، متكي به اصل 

 براي كار فيق هاي داخل حلقه آمادگي خود رارا مي پذيرفتم و بر وفق تصميم ر
  . مخفي ابراز  مي داشتم 

 استخبارات  اين دسـت آمـوزان سـازمان- سيه روي و سيه كرداركه خفاشان شبي 
 ة خان فضايرا بر شان  بال هاي سياه و نكبتبار )KBG( سوسيال امپرياليزم شوروي 

كه شبي  ة بج2 به ساعت دقيقاً به خاطر ندارم كه چند دقيقه ؛ما هم پهن كردند 
 بجه شب گذشته 2مانده بود ، و يا از  ؛ فرا مي رسيد 1359فرداي آن دهم سنبله 

( مشخص براي گرفتاري طيف چپ انقالبي  تيم يك خانة ما مورد تهاجم بود كه
 مزدوران توسط) كمونيست هاي ضد سوسيال امپرياليزم شوروي به طوراخص 

    .خاد  قرار گرفت و آموزش ديده هاي   حرفه ئيناموس باختة
 :بود  » شاگرد مستري« معروف به  شريفي ، لطيف زنجيريسرگلة اين سگهاي 

به خصوص   ؛سازمانهاي چپ انقالبي دي كه از شكنجة اعضاي گرفتار شدةجال
 ، و اعدام آنان را دستاورد بزرگي  ، لذت خاصي مي برد آن سازمان هااعضاي رهبري

  عبارت بودندساير جالدان ميهن فروش .  شكنجه گرش مي دانستبراي خود و تيم
 ، بچه سرور«؛ عبداهللا  ) » كومه كته «معروف به (م صافي ؛ حميد شتاب  از قيو:

 كه بنا به گفتة زندانيان در مجالس عيش و نوش و »عبداهللا بازنگر« معروف به 
محافل عروسي هاي منطقة كوهستان ، گلبهار و ساير قسمت هاي شمالي طور 

 امين «مشهور به ، » دست دراز « ؛ امين  مي رقصيد»  زنگ و جامن«معروف  با 
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آمر و  پرچمي مشهور»  فاروق زرد« برادر اين جالد همه چيز باخته ،[  »جالد
ي از جالدان كه اسماي آنان به  و شمار ديگر.] بود سياسي وزارت داخله كارمل

    . ...خاطرم نمانده 
 ، هر زماني كه براي گرفتاري افراد  تحت تعقيب  باخته شرفخادي هاي مزدور و

 مي كردند ؛ معموالً كار و بار گرفتاري را به ساعت دو الي دو نيم شب  انتخاب اقدام
و انتخاب اين وقت  شب  در طول دهه ها و ؛ حتا صده ها  بيشتر در . مي نمودند 

ميان دهاره هاي دزدان معمول بود ، زيرا كه صاحبان خانه ها در آن پاري از شب  
  . فرو مي رفتند » خواب عميق «به 

براي گرفتاري اشخاص مورد نظر شان »  كام«و » اكسا «ي هاي وحشي كه از خلق
حمله » انقالب ثور« سوار جيپ هاي روسي مي شدند ، مستقيماً به خانه دشمنان 

و » اكسا«فرداي آن شب كه فاميل هاي گرفتار شدگان به شعبات . مي كردند 
 اضطراب و هايشان باوال دلبندان و جگرگوشه مراجعه مي نمودند و از اح» كام«

خلقي هاي نهايت قسي القلب با بي تفاوتي جواب . ترس جوياي معلومات مي شدند 
ما چه مي دانيم  نفر تان را كي برده ، شايد دشمنان تان اينكار را « : مي دادند 

كه هر كدام ) پرچمي هاي خادي شده(؛ مگر مسؤوالن بلند پاية خاد » كرده باشند 
و زندان تصور مي كرد ، تجويز گرفته بودند كه قبل از خودش را خداي خاد 

به نزديكترين مأموريت پوليس كه خانة مورد »  ضد انقالب ثور «گرفتاري عناصر
 ضد  عنصر«نظر در حيطة نفوذ رسمي آن قرار داشت ، رفته از موضوع گرفتاري 

ا توظيف آنگاه دو سه تن پوليس خلقي ر. آن اداره را باخبر مي ساختند » انقالب 
مي نمودند كه سه يا چهار دقيقه پيشتر از حمله به بام خانة شخص مورد نظر باال 

 آنان را حمايت نمايد و مهمتر از آن مانع  دست داشتة شانشده از آنجا با ماشيندار
  . ديوار هاي خانه اش گردد  يافرار شخص زير تعقيب از راه بام و

 مأموريت پوليس موقعيت صل به خانة ماقسمي كه قبالً تذكر داده ام ، درسرك مت
جا رفت و آنبارها موتر هاي جيپ پوليس به ) همچنان از طرف شب(روزانه . داشت 

  . اين امر براي ما تازگي نداشت . آمد مي نمودند 
كه تيم گرفتاري تحت فرمان ) بود ...  بجة شب يا 2(شب از نيمه گذشته بود 

به )  شورويKGBجالدان خاد و عضو اصلي داكتر نجيب سر دستة ( فراري معروف 
مأموريت پوليس آمده نام و هويت من را براي مأمور پوليس خلقي بروت كشال 

 پرچمي هائي بي عار و بي كه در وقت اقتدار شان( ور مذكور درحالي كه مأم. دادند 
چاپلوسانه در برابر ) وقار را مثل روباهان به گريز از كشور مجبور ساخته بودند 
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مين فراريان بي ننگ ؛ اما با صالحيت خاد ، ايستاده بود ، تا افتخار كدام كار را به ه
« سر دستة تيم گرفتاري دشمنان . اين آدمكش كودنِ ماشيندار به دست بسپارند 

كرد تا شخصاً  از راه لطيف شريفي با تبختر باالي اين خلقي كودن امر »  انقالب ثور
 ساحة ديدش را شديداً تحت الي بام خانة توخي باال شدهبا.. . خانة نمبر بام همساية

زماني كه بخواهد از راه ديوار به كوچة باريك عقب خانه فرار . نظر داشته باشد 
  .  اهميتي قايل نشود ، بااليش فير نمايد وي) ايست(يد ، اگر به آواز دريش نما

انسانهاي ديگر طور از آنجائي كه خوابم در سراسر زندگي عميق نبوده ، مانند بسا 
در پاره . بوده ام ، طوري كه با اندك صدا بيدار مي شوم » هوشيار خواب « معروف 

اي ازآن شب پر اضطراب و ظلماني احساس كردم كه كسي از روي سطح بام اتاق 
از پي آن آواز چند عراده موتر جيپ . خواب ما محتاطانه ؛ اما به سرعت گذشت 

 متر با خانة 60مي كردند از كوچة مأموريت كه تقريباً نظامي كه با آهستگي حركت 
به سرعت ممكنه رحيمه را تكان داده در گوشش . ما فاصله  داشت ، شنيده شد 

 رحيمه كه با صدايم . » فكر مي كنم براي گرفتاري من آمده اند!بخيز  « : گفتم
جايم بلند شده باشتاب زياد از . بيدار شده بود ، قلبش به شدت به ضربان آغاز كرد 

با نوك پنجه خودم را به دروازه دهليز رسانده قفل آن را به آهستگي باز كردم و از 
 زينة چوبي كوتاه را از روي حويلي عقب آنگاه. دو پله اي صفه پائين شدم زينة 

 آمدنم از [تكيه دادم )  سانتي 20متر و 2( ع تعمير بلند كرده به ديوار كم  ارتفا
از . ]  ثانيه را احتواء كرده بود30دهليز و رسيدنم تا زير ديوار حدود اتاق وعبورم از 
 كه  ها»رفت ه بد«  به سرعت باال رفته مي خواستم خود را به كوچة چهار پلة زينه

گياه و رستني هاي زياد در آن روئيده بود ، بيندازم ؛ صاحب منصب خلقي كه به 
ير را در حالت خميده مي پائيد ؛ متوجه روي بام خانة ما برآمده بود و دورا دور تعم

اين مزدور از نظر افتادة روس بيدرنگ به روي بام پروت . باالشدنم به زينه گرديد 
تكان « : به سينه به روي زمين دراز كشيده ، با آواز بسيار بلند صدا زد كرده ، يعني

كرم خطور به سرعت عجيبي به ف. » نخو دست هايته باال بگي و گر نه فير مي كنم 
 متر طول و دو متر 80كه تقريباً » بده رفت ها  «كرد كه حتماً در سر و آخر كوچة 

»  ساوو«قبل از گرفتاري اعضاي . عرض داشت ؛ پوليس ها را توظيف كرده اند
از راه باريك همين ) مسكونة خيرخانه ( شماري از مخالفان رژيم دست نشانده 

 خانه هاي مورد  پيش از آنكه به ،ها بعد. دند كوچة عقب خانه هايشان فرار كرده بو
  . كوچه عقبي خانه ها را زير نظر پوليس ها قرار مي دادند نظر حمله ور شوند
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تصميم خطرناكي گرفتم خريطة پالستيك كوچكي را كه به دست . هوا تاريك بود 
چپ گرفته بودم با وجودي كه اشياء و اشخاص در تاريكي آن شب به مشكل 

كه حاوي نوشته هاي ( ده  مي شد ، احتياط را از دست نداده آن را تشخيص دا
درحين سقوط از ) مورد نيازم بود ، نه مسايل مربوط به اعضاي سازمان و تشكيالت

ارتفاع دو نيم متر به حويلي ، آن خريطة دست داشته را به كوچة پشت خانه طوري 
. ركت دستم  نشد انداختم كه صاحب منصب پوليس متوجه آن بستة كوچك و ح

با ادي ها ـماري از خـديدم ش. م ـير خانه رفتـرعت به پيش روي تعمــگاه به سآن
 باالي ديوار هاي همسايه ها و بام خانة ه هاي دست داشتة شان ب »روشني انداز« 
از باالي ديوار كوچه ، خود را به صحن حويلي ما پرتاب .  سنگر گرفتند باال شده ما

تشويش از اين كه مبادا [ ويش ضطراب آميخته با نفرت و نوعي تشمن كه ا.  كردند
سراپاي ]  مزدوران ناموس فروخته مرتكب بي حرمتي در برابر همسرم شونداين

 طوري فرياد زدم كه همسايه ها به خصوص لتهبم را فرا گرفته بود ؛ با خشموجود م
 از باالي هي آئيد كه خود چرا از راه دروازه نم«: دو همسايه همجوار ما بيدار شوند  

لولة تفنگچة اش را ) كه بعداً شناختمش ( قيوم صافي . »  ؟ ديوار كوچه مي اندازيد
. » اگر صدايته بكشي همينجه سرت فير مي كنم «  :  به طرفم نشانه گرفته گفت 

هر كدام آنان شروع . آنان مرا از روي حويلي با خود به درون دهليز خانه بردند 
هر دو يا سه تن يكي از اتاق ها را . در اصل تقسيم شدند . پاليدن اتاقها كردند به 

تمام كتاب هائي را كه طي ساليان . با دقت زياد  تالشي مي كردند . زير و رو كردند 
متمادي خريده بودم ، روي هم انبار كرده ، همه را به درون بوجي هاي ترپال گونه 

يكي از آن جالدان چشمش به ). وجي شده بودشايد پنج ب. (انداخته با خود بردند 
در داخل آن البوم هاي ( يك الماري ظريف افتاد كه در گوشة اتاق قرار داشت 

خانوادگي و نامه هاي خصوصي ما بود ، همچنان فرهنگ دو جلدي فارسي به 
، به ) فارسي كه آن را با شماري از كتاب هاي ديگر از تهران با خود آورده بودم 

اين سرفروش از من خواست تاكليد . رفت تا آنرا باز نمايد ؛ مگر نتوانست طرف آن 
دست داشته ) مسلسل ( الماري را هرچه زودتر بدهم ، ورنه آنرا با برچة ماشيندار 

كتاب لغت نامة دو جلدي در نظر . كليد را به اين مزدور دادم . اش خواهد شكست 
وع كرد به ديدن جوف ورق هاي آن آن را برداشت و شر. اول توجهش را جلب كرد 

حاال وقت اين كار ها نيست : يكي ديگر از اين گلة گرگان آمرانه به وي گفت . 
از دست زدن اين انسانهاي نهايت ) . خريطة بزرگ = جوال ( بيندازش درون گوني 

 خشمي به من دست داد  ، در اشياي خصوصي خانواده و زنا زادگان مادر فروشپليد
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. با آواز بلند گفتم  اين كتاب سياسي نيست . م جلوي تبارز آنرا  بگيرم كه نتوانست
 قيوم صافي اين .اين را براي پسرم خريده ام . نيد خوب داخلش را كنترول ك

وي در ايامي كه  متعلم صنف نهم يا دهم  ليسة [  پرچمي خادي شدة مشهور ، 
«   شاه ، بعد ها براي »رياست عمومي ضبط احواالت « عالي حبيبيه بود ، براي 

مداخله كرده با خشونت و با آواز بلند ] داوود خان كار مي كرد » مصونيت ملي 
حق . اين دگه از تو نيست  هر چه را كه خواسته باشيم با خود مي بريم « گفت 

ميخواستم جوابش را بدهم ؛ مگر رحيمه با نگاه التماس آميز به »  ! گپ زدن نداري 
. » بانش خير است  مه يك جلد ديگر براي  پسرم مي خرم  « :طرفم ديده گفت 

 9صداي اين جاسوس روس و سر و صداي تالشي  با آن كه بلند بود  ؛ مگر  پسر 
ساله ام را كه شديداً گلو درد بود ، ودر همان شب دهشتبار تب خيلي باالئي هم 

 ر خواب بودندد سال داشت كه هردو 5 كه در آن زمان همچنان دخترم را داشت ، و
زماني كه اين گلة  قالده به گردن به اتاق خواب ما داخل . ؛ از خواب  بيدار نشدند 

پسر و دخترم ، پسرم « : رحيمه گفت. » اينها كي است ؟ «: شدند ، سؤال كردند 
( كه بعدها دانستم از تكميل هر دوسيه [ جنايتكاران مزد بگير روس . » تب دارد 

 زودتر دوسيه به  در صورتي كه هر چه- ي به عالوة بخشش  افغان5000) پرونده 
بيدارساخته از آن دو كودك را با خشونت ، ]  مزد مي گرفتند -اتمام مي رسيد 

توگوئي انگشترهاي طالئي [ گاه با دقت عجيبي ، آن . جاي خواب شان پائين كردند
 و ان گمنگين الماس بسيار گرانبهاي اهداء شدة جنراالن روسي به خانم هايش

به پاليدن آن دو كودك شروع كردند ؛ حتا لباس هاي  آن دو را ]  شده باشد نيست
 داشت ، از ديدن چهره باالئيپسرم كه شديداً گلو درد بود و تب خيلي . هم پاليدند 

شدت ترسيده و ه  شب سياه ، ب نيمه در آنة شانحل و اسهاي خشن آن دزدان
 كه بر شانه و كمر  هائي و ماشيندار هاهديدن تفنگچ. رنگ صورتش پريده بود 

 سخت -   نزديك بستر خوابشان شبنيمة  درهمآن -  براي اطفال خرد سال  ،داشتند
   . وحشت آور بود  بسياراضطراب انگيز و

 لذت كه از همبستر شدن خانم هايشان با روسها(جنايت كاران مادر فروش خاد 
. تالشي اين دو كودك معصوم فارغ شدند بعد از اين كه از )  به خود مي باليدندبرده

پسرم رويش را به طرفم برگردانده با دنيائي از نا اميدي كه در نگاههاي  معصومانه 
 پسر بيمار مان را در رحيمه. » پدرجان مي بري ته « : اش موج مي زد چنين گفت 

 به دام گناهي نكرده به زودي دو بارهنه پسرم پدرت ك«  : آغوشش گرفته گفت 
  .»خانه مي آيد
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هر زماني كه چهرة زرد شدة پسرم در هنگام تهاجم گلة گرگان در ذهنم تداعي 
مي شود ، و به ياد آن جملة نا اميدانه اش مي افتم ،  دچار نوعي ناراحتي و بي 

همين لحظه كه .  قراري رواني مي شوم كه خيلي ها برايم  زجر دهنده است 
  با آنكه سه دهه ازآن تاريخ( ريح مي نمايم رويداد آن شب زندگي برانداز را تش

بارها آرزو كرده ام ، . درد كشنده اي در قلبم احساس مي نمايم ) سپري شده است 
كه مستنطقين ( اگر زماني براي لحظه اي كوتاهي يكي از اعضاي آن تيم گرفتاري 

 ام ، را ببينم ، قلب كثيفش را هدف خشم آتش افروز و كين طبقاتي) ما هم بودند 
 كه در -طوري  قرار خواهم داد كه از شنيدن آن ساير هم مسلكان روس پرستش 

 از اضطراب و -گوشه و كنار جهان مخفيانه به زندگي ننگين شان ادامه مي دهند 
  .داشته باشند نهراس مدت ها خواب آرام 

 جريانات يورش و تالشي خانة  ،شب گذشته كه ساعت يك شب را نشان مي داد
ط جالدان خاد در ذهنم طوري تداعي شد كه موجي از ناراحتي و خشم ما توس

شديد سراپاي وجودم را درهم پيچيد ، طوري كه حواس وافكارم متشتت و پراگنده 
ستم هر چه تالش كردم كه به نوشتن جريانات آن شب ادامه دهم ؛ مگر  نتوان.  شد 

پاشان شدن افكار ، تمركز ط  ، بنويسم ؛ زيرا در شرايكه بيشتر از آنچه نوشته بودم
 تصميم .ار و شايد هم امكان پذير نباشد  موضوع مورد نظر خيلي ها دشوباالي

طرة گرفتم كمپيوتر را خاموش كرده به بستر  بروم ، باشد كه ذهنم را از چنگال خا
،  تا فردا بار ديگر نوشتن خاطرات آن شب نهايت تلخ و خشم آفرين آن شب برهانم 

  .نفرت آفرين را ادامه دهم اندوهبار و 
يك تن از سگ هاي آموزش ديدة روسي كه با دقت عكس هاي البوم خانوادة ما را 

 برگرداند و با هيجان چنين ي ديد با خوشحالي رويش را به طرف لطيف شريفيم
سابق كه » يوگوسالوياي«كشور » نيش« در شهر[ »  ! اين عكس را ببين « : گفت 

را به چند كشور كوچك تجزيه نمود ، برادرم در رشتة طب امپرياليزم جهاني آن 
عكس داخل البوم چند داكتر خارجي را با برادرم در اتاق . بود ) دانشجو (محصل 

ها كه داكتري بود از يونان و بروت هاي خلقي گونه آنيكي از . عمليات نشان مي داد 
رويش ديدن عكس  بعد از ؛  لطيف شريفي] خادي را جلب نمودداشت ، توجة اين 

. » اين نفر حاال كجاست زود باشد بگو ؟« :  پرسيد را به طرفم دور داده آمرانه
اين داكتر از اهل اروپا است كه در فاكولتة طب شهر « : عكس را كه ديدم گفتم 

» .عكس را برادرم از يوگوسالويا فرستاده است . نيش با برادرم در يك صنف بود 
كه با نرس ها در .... ) مانند موالنا رحيمي و ( فغان بعداً به عكس دوكتوران ا

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

184 

عكس رحيمه را كه ديد . عكس گرفته بودند ، چشم دوخت » شفاخانة علي آباد«
برادرت « : بار ديگر عكس اولي را گرفته دوباره پرسيد . فهميد كه وي نرس است 
او حاال  « :دو باره پرسيد. عكس برادرم را نشانش دادم » !كدامشان است نشان بده

از آنجائي كه برادرم از معروف ترين چهره . » در جرمني است « : گفتم» كجاست 
هاي درس خوان و اول نمرة عمومي طي سالهاي دهة سي و چهل در ليسة عالي 
حبيبيه بود و قيوم صافي كه خود نيز از شاگردان همان سالها درمكتب حبيبيه بود 

 برادرم دسته جمعي عكس گرفته بودند ؛  شماري از شاگران آن وقت را كه با،
اين مزدور كثيف روسها ، سرِ فروخته شده اش را بانوع خوشي ناشي از . شناخت 

« : كشف يك راز بزرگ از روي البوم خانوادگي ما برداشته به لطيف شريفي گفت  
در .  ضربان قلبم بيشتر شد  .»البوم را با خود مي بريم ، مه برادرش را شناختم 

 در [ برادرم به كشور چين خبر داشته باشد شايد از رفتن: نم به سرعت گذشت ذه
رابطة رفتن برادرم به كشور چين ، گفتني هاي داشتم كه به جواب پرسش هاي 

؛ ) كه  به همين سبب از من صورت گرفت ( مستنطق شــوروي  در جريان تحقيق 
 .] به آن خواهم پرداخت 

گاه آن.  را با دقت مزدورانه پاليدند اي ماــثاثية اتاق ه تمام اسباب و اگلة مزدوران
ه ديوار كوچة باريك  متصل ب- من را با خود ، به عقب حويلي بردند كه در گوشة آن 

. قلبم به شدت به ضربان افتاد .  موقعيت داشت  »خرچ خانه« - پشت سر حويلي
: ين از جمله عكس ها وآثار مهم جنبش كمونيستي جهاني و انقالب فرهنگي در چ

پرچم ( » خونچي« و » جيفان جيباو « ، » ژمين ژيباو « : بريده  هاي نشرات مثل 
كه در آن عكس هاي دستگيري رويزيونيست هاي داخل حزب كمونيست ) سرخ 

و عكس هائي از جريانات ) جوانان گارد سرخ ( ها » خونوي بين« چين توسط 
  )»روشندان«(ت خشت هاي  چوكاتك انقالب فرهنگي را در قسمت باالئي ، در پش

 ، مخفي كرده بودم ، با آنكه مي دانستم كه پيدا كردن آن امكان پذير »خرچ خانه«
 . هم اضطرابم بيشتر شد آنبا . نبود 
خرچ « : گفتم . » اينجا كي زندگي مي كند« : تن از جاسوسان روسي گفت يك

اندكي . ت تا كليد آنرا بياورد رحيمه رف» ! باز كن « : با تحكم گفت . » خانه است 
گاه به آن. داق ماشيندار قلفك آن را  از جايش جدا كرد ــيك مزدور با قن. دير كرد 

با دقت يك  )  كه ميانش كتب درسي و مجالت بود (صندوق چوبيداخل رفته به 
گاه درون هرجلد آن. ند روي حويلي كشيده  بدو تن شان صندوق را. زرگر  نگريست 

داخل هر مجله را تكان دادند ، تا اگر نوشته اي جداگانه در آن باشد ، به كتاب و 
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نگاهي هم به سقف مسطح . سرانجام چيزي دستگير شان نشد . روي زمين بيفتد 
شايد . متروك به نظر مي رسيد » خرچ خانه«. ناشده و چوكات روشندان آن كردند 

 دوباره به داخل خانه آوردند من را. به همين سبب به سقف آن بيشتر توجه نكردند 
به شمول مواد داخل  (  كاغذ در خانه بودبه نامتمام كتاب هاي ما و هر چيزي كه . 

 ساختمان خانه و البوم فاميلي ما را در خريطه ة نقشاحت  ؛»خرچ خانه«صندوق 
گاه لطيف شريفي ، اين بردة نجس و  آن.  انداختندي كه با خود آورده بودند ، ئها

بود » همجنس باز« كدام درايور » كلينر« ور روس كه قبل از پيشة جالدي فضله خ
به همين سبب زندانياني كه شكنجه گرانشان را مي . [ ؛ بعداً شاگرد مستري شد 

معروف ساخته »  مستري شاگرد « شناختند ، وي را به خاطر پيشة سابقش به 
پيش شو كه « تكبر گفت   بعد از اين كه من را با دقت خاصي پاليد ، با ]بودند 
 لباس جوره يك  رحيمه .»عوض نمايم م را  لباس،بگذاريد  «:   گفتم  من» ! بريم 
و بوي كش روسها سگان آموزش ديده   ،در اثناي پوشيدن  لباس . برايم داد وطني

به آهستگي به رحيمه   ،كه چهار چشمه هم چيز را زير نظر داشتند ؛ بوي نبردند
 گفته ه رحيمهبعد از گرفتاري اعضاي رهبري  ب(  » يادت نرود  تيلفون« : گفتم
 » مخفي شوند  فوراًرا گرفتار كردند ، تو براي دو نفر تيلفون كن كهن اگر م «: م بود

رحيمه چند تابليت . را به من بدهد » مايگرن«و با اشاره به رحيمه فهماندم تا دواي 
 قطي را طوري به من داد كه  ،آن را كه دربين قطي بسيار كوچك گذاشته بودم

 به  به آهستگيمكرد وقتي بند هاي بوت خود را بسته مي. هيچ كدام شان نديد 
؛ !  هوش كني به خاطر واسطه و خالصي من به خانه كسي نروي « : م گفترحيمه

با اين . صاحب منصب وزارت دفاع بود » عارف« خسربره ام  [» برادرت ة به خاناحت
 با  ،يكي از آن سگها.  ] نداشتيم اي رابطهن فروش ، هيچ گونهجنرال پرچمي ميه
 . »! كني؟ زود باش كه برويم   چرا بند هاي بوتت را بسته مي«: خشونت فرياد زد 

 و دشمني خاصي كه اين مزدوران ضديتبه خاطر . لحظه اي بسيار درد انگيز بود 
) هوم كمونيستي به مف( بي فرهنگ و خود فروش با سازمان هاي چپ انقالبي 

  .  را نخواهم ديد همسر و دو كودكمكردم كه ديگر هرگز  داشتند ، فكر مي
 خانه ، دو سه تن شان تختة سنگين سر چاه آب را پس بعد از تفتيش و بررسي

كردند و با روشني انداز هاي دستي شان درون چاه آب را با دقت يك باستان 
وجدان فروخته  با تمسخر، خطاب به تن از آن جنايت پيشگان يك. شناس ديدند 

با تعجب جواب . » در درون چاه كدام چيزي را پت نكرده اي ؟ « : من چنين گفت 
با اطمينان تشويش برانگيز خونسردانه . » مي توانيد داخل چاه را بپاليد « : دادم 
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به چنين جمله اي را به خاطر اين  . » باشه فردا اين كار را انجام مي دهيم «: گفت 
ياد آوري نمايند ) بدون حضور من ( زبان آورد ، تا از آمدن دوبارة شان به خانة ما 

چشمم به   . حويلي بيرون بردندةرا از دروازبعداَ من .  گردند كه سبب تشويشم
. جز صداي  همين خفاشان شبگرد ، هيچ آوازي به گوش نمي رسيد . سرك افتاد 

توگوئي  يك . و خانه هاي آنان را ديدم با دقت كوچه ، ديوار هاي همسايه ها 
  : نيروي دروني به من مي گفت 

سالهائي را كه در اينجا به خوبي و خوشي و مهر ورزي و سلوك نيك با همسايه « 
هايت مراوده داشتي و آنان هم ترا صميمانه احترام مي كردند و دوستت داشتند ؛ 

اشياي دور و پيش را در  همة تصوير درست. ت به همه جا نظر كن حاال با دق
 به تو  ،جا رااينمعلوم نيست سرنوشت اجازة بازگشت  به . حافظه ات ثبت كن 

خواهد داد كه باز هم درهمين كوچه پا بگذاري و بار ديگر بتواني همسر نهايت 
فداكار و مبارز و فرزندان از جان عزيزترت را ببيني و از همسايه هاي بسيار مهربانت  

   . » ديدن كني 
آواز يكي از سگهاي زنجيري روس . لحظه اي بود زود گذر؛ مگر نهايت درد ناك 

دروازه را باز « : آواز لطيف شريفي را شنيدنم كه با تحكم گفت . من را به خود آورد 
اخير قطارجيپ ها ايستاده  كه در  هائي را جيپ ازيكيدرايور خاد دروازه . » ! كن

گاه من را آن. ؛ باز نمود   ، يا دو متر فاصله داشتبود ، و با دروازة  خانة ما يكي
درپشت سر درايور يك سرباز خاد  . »!باال شو « : مخاطب قرار داده ، امر كرد 

فكر كردم . به داخل جيپ روسي باال شده در پهلوي آن سرباز نشستم . نشسته بود 
دان به تن و بعد از مدتي با چنگ و دن. در ميان آدمخواران وحشي قرار گرفته ام 

بعد ها متوجه ( در طرف راستم يك سرباز ديگر خاد نشست . بدنم خواهند چسپيد 
يكي از ) . شدم كه اين هر دو سرباز ازجملة خادي هاي تيم گرفتاري بوده اند

چوكي پهلوي بعداً لطيف شريفي در . مستنطقين در پهلوي سرباز خاد نشست
) روشن (اده بود ؛ مگر ماشين آن  چاالن جيپ روسي تا هنوز ايست. درايور تكيه زد 

سرم . ها منتظر يكي از اعضاي تيم شان بودند كه از مأموريت پوليس برگردد آن. بود 
از آئينة عقب جيپ به سركي كه در برابر خانة ما كشيده  شده بود ، . را دور دادم 
اران بار   تا آن لحظه ، هز1352 سرطان 25به سركي نگاه گردم كه از ( نظر كردم  

 كيلوئي بدنم را به هنگام عبور از روي سينة بي كينه اش تحمل كرده به 85وزن 
ديدم رحيمه در برابر دروازة خانه ايستاده به طرف . نظر كردم )  من لبخند زده بود 
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سرم را بعد از لحظه اي دور . جيپ آخري كه من را در آن سوار كردند ، مي بيند 
  . دادم 

نفر موظف خاد و مأمور پوليس از دفتر مأموريت بيرون شدند و مدتي گذشت ، تا 
تن از جالدان خاد كاغذي را از مأمور پوليس خلقي كه يك. به طرف جيپ ها آمدند 

. چاپلوسانه احترام آن سگ هاي تازه به دوران رسيده را به جا مي آورد ، گرفت 
ه جيپ را باز كرد ، و لطيف شريفي درواز. گاه خلقي مذكور  به طرف جيپ ما آمد آن

؛ اما از وظيفة  مأمور پوليس با نگاه يك قصاب كار كشته. من را به وي نشان داد 
 بعداً با خادي هاي درون موتر خدا  ؛ به طرفم ديدهقصابي بركنار ساخته شده

به مجردي كه تاير هاي موتر جيپ به . حافظي كرده به طرف مأموريت روان شد 
ديدم .  باري ديگر از آئينة پشت سرم به سرك نگاه كردم دور خوردن آغاز كردند،

رحيمه به لب جويچه گك خشك مقابل دروازة خانه نشسته هر دو پايش را چون 
طفلي كه پدرو مادرش وي را ترك گفته باشند ، به داخل جويچه پيهم حركت داده 

   . ]2[و با آواز بسيار بلند گريه مي كند 
كه از سرك باريك و پر پيچ و خم يك درة هولناك مثلي ، موتر جيپ به آهستگي 

تا زماني كه جيپ به طرف راست سرك غربي در .  حركت مي كرد  ؛مي گذرد
حركت بود ، چشمم در آن شب هولناك از آن صحنه اي كه همسر تنهايم ، به 

 مي كرد ؛ ار شوروي ؛ كه با صداي بلند گريهخاطر زنده به گور شدنم توسط استعم
جنايت پيشگان و ناموس فروشان مزدور هم  آواز گرية رحيمه را .  شدكنده نمي 

مي شنيدند ، تا اين كه جيپ به طرف راست  سرك رخ به جنوب پيچيد و من به 
سان درختي كه طوفان از ريشه برمي كندش ؛ همانطور خودم را بي ريشه احساس 

ده ، من را از خانه گرگان دهن دري. از ريشه محكم خانواده كنده شده بودم . كردم 
و كاشانه ام ربوده بودند ، و با خود به سوي دوزخي كه  استعمار برآن خدائي مي 

  .كرد ؛ روان شدند 
 

  يال ـوسـي كه سـوي دوزخـبه  س ت ـ  حرك- 10
   .شوروي برآن حكمروائي مي كرد امپرياليزم         

 
اروان موتر هاي ك. از پيچيدن موتر جيپ روسي به طرف جنوب در تعجب شدم 

جيپ كه بي سر و صدا و به آهستگي حركت مي كردند ، عرض چهار سركي را كه 
گاه به سمت آن. از  شرق خيرخانه آغاز  و به غرب آن منتهي مي شد ، طي كردند 
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با توقف قطار جيپ ها متوجه شدم كه . دست راست رخ  به غرب ، توقف كردند
 رفيق سرور برادر رفيق بهمن كه هيچ.  ددراين سرك خانة رفيق بهمن موقعيت دار

ناجيه بهمن را كه قبالً گرفتار كرده بودند ، پس چرا . گاه در خانه خودش نمي بود 
 آنان به اين خانه هم يورش بردند ، و همه ف كرده ؟جا توقاينقطار جيپ ها در 

 تالشي بعد از مدتي تيم. جاي خانه را زير و رو كردند تا رفيق سرور را پيدا كنند 
.  كه هم حلقة ما بود ؛ در خانه حضور نداشت -متوجه شده بودند كه رفيق سرور 

. در دورة خلقي هاي آدمكش مدتي چند ماه مخفيگاه رفيق سرور در خانة ما بود 
اين رفيق هميشه ، محل اختفايش را تغيير مي داد . بعداً  به جاي ديگر مخفي شد 

در آن شب فكر مي كردند ، شايد در .  ودند اينها روي احتماالت حساب كرده ب. 
  .خانة خودش آمده باشد 

گاه آن. ي زدند و دو باره راه آمده را بارديگر پيمودند ـ در هرحال ، جيپ ها ، گشت
ا خود گفتم ، راه خاد به حيران شده ب. به طرف شمال خيرخانه  در حركت شدند 

: بيدرنگ در ذهنم خطور كرد  طرف پيچيدند ؟آناينها چرا به . ل نيست طرف شما
سر انجام به آن .  به خانة رفيق  فاروق غــرزي هم حلــقة ديگر ما هــم بروند شايد

همانطوري كه خانة ما و خانة رفيق بهمن را در محاصره قرار . خانه هم رسيدند 
بعد از مدتي تيم . دادند ؛ به همين نهج خانة رفيق غرزي را هم در محاصره گرفتند 

جيپ ها دوباره به حركت در آمده  به راه دشت . ي با خشم از آن خانه برآمدند تالش
باز هم سؤالي . مي شد ؛ روان شدند » قلعة فتح اهللا خان« خيرخانه كه منتهي به  

در ذهنم خطور كرد كه اينها اگر در مورد حلقة ما معلومات دارند ويا سرنخ هائي به 
كه بعد ها معلوم شد . رفيق فتاح نرفتند دست آورده اند ، چرا به طرف خانة 

 انجنير فتاح ودود نخستين فردي را كه در همين شب دستگير كرده بودند ، رفيــق
  .  بود كه در يكي از  موتر هاي جيپ نشسته بود 

 باز هم راه زوال - بنا برخصلت نكبتبار و نا پايدارش -شب سياه و دهشتبار 
ر ديگر شاهد گريز تدريجي سياهي آن  شب  آسمان شرق كابل با. درپيش گرفت 

شفق نيم رنگ نقره گون صبحگاهي از باالي كوه هاي صافي و  . هول انگيز  بود 
تنگ غارو  به شتاب  به سپيدي مي گرائيد ، و دامنه اش را باز هم  گسترده تر و 
گسترده تر مي ساخت ، و  به كابل اشغال شده ؛ نويد روشنائي اميد آفرين طلوع 

  . را مي داد شنورشيد هستي ساز صبح روخ
قطار جيپ هاي خاد راه شان را به طرف دشت كوچك خير خانه كه قسمت آن به 

چشمان ملتهب و . دند سرك  قلعة فتح اهللا خان منتهي مي شد ؛ انتخاب كرده بو
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، سرك ها ، درختان و سحر خيزاني را كه از براي لقمه اي نان  جست و جو گرم 
رشان شان روان بودند ، با اشتياق مي پائيد ، همة زيبائي هاي شهر پي كسب و كا

زادگاهم را مي بوئيدم و با چشم لمس كرده مي بوسيدم ؛ زيرا من با شهري كه در 
براي مدتهاي نامعلوم و شايد ( آن چشم به دنيا گشوده بودم ، در حال ترك كردنش 

هر زيباي خودم را طي چهل سرك و بازار و كوچه هاي ش. بودم ) هم براي هميشه 
روز هائي زيادي از عمرم را با رفيق هاي . سال اقامت در آن به خوبي مي شناختم 

تمام . همدل و هم آرمان و هم پيمانم ، در اين مسيرها رفته و دوباره آمده بوديم 
  .خاطرات وعبور از اين سرك ها به يكبارگي در ذهنم هجوم آوردند 

يپ هاي خاد ، سرك هاي پر پيچ قلعة فتح اهللا خان را  ما به دنبال ساير جپجي
در بخش شمال »  شهر غلغله« زماني رستورانت معروف پيمود ، و از سركي كه 

را هم طي » حاجي يعقوب«غربي آن موقعيت داشت ، هم گذشت و چهار راهي 
مت جاده اي كه چند سرك بعد ، به س. را پشت سر گذاشت » سينما پارك « كرده 

 موقعيت داشت ، پيچيده پيش رفت و داخل سرك باريك كه به  ايران در آنسفارت
جائي كه دسايس و توطئه هاي ضد كرامت انساني ؛  (  منتهي مي شدقصر صدارت

 دوره تحقيق و شكنجه هاي وحشيانة قرون وسطائي وهزاران پليدي ديگر را در 
اه  دو و يا سه سرك كم گآن. دور زد ) نادر غدار و خلقي ها شاهد بود هاي خاندان 

شكل و شمايل  ( طول و عرض را هم پيمود ، و در برابر يك تعمير  توقف كرد 
  ... ) .بيروني تعمير كامالً از صفحة خاطرم محو گرديده  

اين جيپ مانند ساير جيپ ( لطيف شريفي دروازة جيپ را باز نموده پائين شد 
پ را خادئي كه متصل به دروازه چوكي جي) . هاي تيم گرفتاري دو دروازه داشت 

وي و نفر دومي  كه طرف راستم نشسته بودند ، پائين شدند . نشسته بود ، خم كرد 
از . » ! پائين شو « : گاه درايور كه هنوز به داخل جيپ نشسته بود ، به من گفت آن؛ 

سر تيم جالدان مزدور كه خودش را پابند اصول به اصطالح . جيپ پائين شدم 
 اگر به دستهايت الچك نزدم ،« : نشان مي داد ، چنين گفت » اتيكدموكر«

حيرت زده به طرفش نگاه . »  الچك مي زنم كوچكترين حركتي كني دستت را
گاه در پهلــويم قــرار گرفته آن. » ا بي« : گفت . ابي نداشتم كه بدهم كردم و جو

  .» ! بريم « : گفت 
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   توضيحات 

  
دسته " ، " فرقه عياران و جوانمردان خراسان " از 1358دراواخر سال  -]1 [

دپكا بعد از .  گرفت و اعالم موجوديت نمود پا) "دپكا "( " پيشرو كارگران افغانستان
با اخگر )  سند اساسي وحدت ( در تهيه تأسيس با سازمان اخگر وارد مذاكره شد و 

با تأسف كه . وارد مذاكرات شد بعداً با سازمان  ساوو .  داراي نقاط مشتركي بود 
 سيماي آيا سيماي واقعيت هاي ساوو( اسناد منتشر شدة  دپكا را بعد از اينكه 

رهبر ساوو از من گرفت و دوباره آنرا مسترد نكرد ، تا كنون اين سند ) واقعيت است 
يك بعد وجه نزديكي ، .  را دستياب نتوانستم "... دسته پيشرو  "و ساير اسناد 

ساحه فعاليت دستة . دسته پيشرو با اخگر عدم تمكين بر انديشه مائوتسه دون بود  
بعد از نفوذ خاد در دسته . سمت شمال كشور معطوف بود پيشرو در اوايل بيشتر به 

  . پيشرو تعدادي از اعضاي مركزي و ساير اعضاي آن  گرفتار شدند 
 با برخي از اعضاي 1361 و 1360تاجائي كه از تماس هاي نزديك در سال هاي 

 بر مي آيد، آنها هيچ گاهي به طيف جنبش دموكراتيك نوين "دستة پيشرو"
، ارتباطي نداشته، عكس آن قبل از  بود"شعلة جاويد"شهور به جرياندرافغانستان م

پيروزي كودتاي ثور، در ارتباط تشكيالتي با جناح خلق وابستگان و مزدوران روس 
 پرچمي ها و به -بعد غصب حاكميت با كودتاي ثور توسط خلقي . قرار داشتند

ه تصفيه هاي نژداي  در واليت قندوز دست ب"حفيظ اهللا امين"دنبال آن كه جناح 
 "امين"درون حزبي زد، افراد دسته كه در كل از لحاظ تباري نقطة مقابل جناح 

 را بنيان "دستة پيشرو"بودند، زير پيگرد قرار گرفته عده اي از آنها از حزب بريده 
  .گذاشتند

جدا نشده  بود و آنها به » حزب دموكراتيك خلق «  از " دسته پيشرو "زماني كه 
( مي پرداختند عوامل اطالعات كامالً مخفي حزب مذكور » ....حزب «آن نقد از 

در ميان آنان  توظيف شده بود تا فعاليت هاي شان را تحت ) بخصوص جناح پرچم 
 از اين نفوذي ها ييك. نظر داشته گزارشات كاروبارشان را به عامل ارتباطي بسپارند 

. زير عنوان ساوو زنداني شدند  كه با سه تن ديگر نام داشت   »انجنير صديق« 
نامبرده در نشستي با اخگري ها كه استاد دوست هم درآن حضور داشت ، به سمت 

 اين قلم انجنير . درآن نشست حضور داشت » دسته پيشرو « باديگارد نمايندة 
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 رخ به شمال  منزل دوم سمت غربي ، اطاق دوم ،»1بالك « دررا  صديق خادي 
  ).       پنجم خاطرات زندان در بارة وي بيشتر خواهم نوشت در جلد ( مافشاء كرد

آنچه مسلم است آنها هيچ گاهي نه تنها به انديشة مائو تسه دون تمكين نكردند، 
 . بلكه از همان سوسياليزم اردوگاهي شوروي نيز فاصلة ايدئولوژيك نگرفتند

 
آن شب ظلمتبار   همسر و همرزم  دليرم رحيمه توخي وضع رواني اش را در  ]2[ 
  :وفاني در سرودة  ذيل چنين به تصوير كشيده است طو 
  
                    [ * ]            د به آزاديـامي

 -----------  
    آن زمـانةدر ژرفـاي كوره راه آتش گرفـت

  وخته بودـتر هم سـمن ، خاكسـكز تهاجم آتش دش
  ورمـب كشـقلة در مجمر گداخت

   ،چكـمه پوشـان مـزدور
  .  هر خـانه را  زنجـير شكـسته بـود  درِ

  در وادي هاي پر نشيـب و فـراز زادگـاهم
           هر زنده جان فتاده بودة  پيكر آتش گرفت

  ***  
  تزا ، ـبِ وحشـآن نيمه  ش

  ودـوده بـ رب" گرگان خونين دهن"كه 
  نگر و يــاورمـرزم و همسـهمسر و هم

      ه بر خاكسته ، نشستـب ، كه مني شكـآن ش
  ه امـوي خشك كوچـپا نهاده بودم در ج

  مِ  بي جانِ منـ  جسة وزندـدر انجماد س
  هر در و ديوار ،  و هر خشت و گلِ كوچه 

  .     يكجا با من گريسته  بود 
                              ***   

  ه هاي ديـر پـا               ـآن شب ، در تسلسل لحظ
  .سوي كشورم خزيده بود ه كه ب تي ـاژگونِ دسدگي ام وـشد زن

  از يأس و درد بي كسي ، زپـا فتـادم
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  زانـو زدم بـر زميـن ، 
  چون ابـر سـيه ،  از هيـبت طوفـان انـدوه 

  ...  .زار زار گريستم ، گريستم 
  اكتـراب  و سـدر ظلمت آن شبِ  پر اضط

  ماه و سـتارگان خفــته بودنـد ،
  ي طوفـانـزا                                          در بسـتر ابـر ها

 ***  
  در آن نيـمه شـبِ وحشتبار ،كه طوفـان شده بود برپـا

  من غـرق در اضـطراب ، 
  .من تنهـاي تنهــا 

      تعمار خورده بودـوشيي اسـهر خمـهـر در و دروازه ، مه ب
  )چون عنكـبوت  كبود (آن شب كه خوف و هراس ، 

  .ار و پـود وجـودم دويـده بود به تـ
    !م ، دراز نشـد اتي ،  از براي  تسلي ـ هيـچ دس

  ي داشـتند ، نه آوائيئدستها همه خمـوش ، نه صدا
   ، "دست بند " به هر دستي ، 
  تادگان  ، ـتانِ  گيرافـو ز  زخم ِ دس

 يد به گـوش ـخون مي رسريزش چك چك              .  
 ***  

      سـياه ، كه نا اميدي آميخـته بود با هـراس  ةدر آن هنگامـ
  سـان گرگـان گرسـنه ، ه هر دو  ب

  از براي دريـدنـم زوزه داشـتند ،
      بيكـران را ه  انـدوةو  آن پشــتوار

  داد  دو كـتف خم گشـته ام ، مي كاشـتندـبرامت
  همسايگانِ چارسـوي خـانه ام ، گريـه داشـتند

  ر انـدود  تنـهائي ،  آن شب كه  غبار قي
  .                                  نشـسـته بود بر بام و در و ديـوارِ  خانـه ام  

***  
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  خونين شفـق   ة   درآن سـپيده دم كه دشـن
  شـب ،  ة  مي دريـد خرگـاه تيـر

   :-   به چشم خويش -ديدم من 
                )  .    چون چشـم ِ من (  چشم سـحر گـريـه مي كـند 

 ***  
  ه هاي  آن شـب دهشـتبار ،                            ـدر پايـان لحظ

  كه طلـوع خورشـيد داشت رنگ دگـر،
  كيـوان وكهكـشان ، هـم  زميـن و هم  زمــان

  
 .            پر ماجراي زندگيم  تند حكايت زآغازين روزِـمي گف
 ***  

                               من زنـي بودم ، تنـهاي تنـها 
  تي نبود كه گيرد دست منـهيـچ دس

   با همه داغ و با همه درد 
 كه تنـيده بـود در تـار و پـود وجـودم

  انديشيدم به كوره راه خطير وغبار اندود ، 
    كه نورديدنش  را ، برمن اجبار كرده بودند

  دـامية بامشعل رخشند
  )د به آزادي ـامي ( 

  چ و تابشـهي كه  در هر پيپيمودم را
  .   زوزه داشتند " گرگان خونين دهن"

 * * * *                     
  
  
  

تاريخ  ) . 1980  سپتمبر - اگست    ( 1359 تاريخ سروده ، سنبلة سال –[*] 
به »  رخي ــدان پلچــوازي زنــ خاطرات هشت سال پاي«نشر سروده در كتاب 

/ 1 ( » آزاد افغانستان - افغانستان آزاد « در پورتال نشر شـده ) رحيمه توخـي(قلـم 
11 /2009( .   
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  خاطـرات زنـدان
  

  جلد چهارم 
 )نزدهم (بخش   (

                                              
   سخني كوتاه  در بارة ماهيت تحقيق و شكنجه -  1  
  

تن از زندانيان شكنجه شده در زندان يك» د همايونيپوال« نخست از سخنان 
  : جمهوري اسالمي ايران آغاز مي نمائم 

هنگامي كه انسان مي كوشد به توصيف روش هاي شكنجه بپردازد، كلمه ها گم « 
. يافت بايد زبان تازه اي. شوند، به راستي كه زبان قادر به انجام اين كار نيست مي

 مي.  ت باري چون شكنجه را توصيف و تشريح كند وحشةزباني كه بتواند مقول
 گاه كه پايآنگو كنيم؛ اما  و  ترور، خشونت، وحشت و سركوب گفتةتوانيم دربار

 شكنجه به ميان مي آيد، واژه ها كم مي آيند و پي مي بريم كه كلمات چه ماليم و
   » ندالطيف 

  :   چنين مي نويسد هدف شكنجهوي دررابطه با 
 شكنجه ةپخش شايعات اغراق آميز دربار گر  شكنجهةهاي مذبوحانيكي از روش « 

شكنجه گر مي كوشد .   تقربانيان اس و تردستي شكنجه گران در به حرف درآوردن
 . برزبان نيĤورديـكنجه گاهــ شةارــدرب ز سخنيــقرباني را چنان بترساند كه هرگ

  گونه اي وحشتناك وبسياري از قربانيان به -] 195در صفحة زير نويس  -  ]* [
  تحقيرآميز و هراس آور واميئي به كارها رازنداني.  تحقيرآميز شكنجه مي شوند

  او را با دنياي بيرون از خودش قطع كنند و درة؛ تالش مي كنند كه رابط دارند
به خصوص روابط وي را با هم حلقه هايش [ »   بسياري موارد موفق هم مي شوند

 توخي -و يا آنان را با هم در تقابل و برخورد وا مي دارند مكدرو مغشوش مي سازند 
به وجود آوردن هراس عميق و مداوم در روان  هدف شكنجه در عين حال« ؛  ]

 ترين روش ها را براي رسيدن پيچيدهابزار و  شكنجه گران هر گونه.  زنداني است
مي  ها برخوردگاه كه قرباني به اين چيزهر و «؛ » به اين هدف به كار مي گيرند
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 كند، دچار هراس و اضطراب هاي ناگهاني و شديد مي شود كه خودش نيز علت آن
اونيفورم   جهان هر گاه فردي را كهة، در اين گوش هنوز كه هنوز است.  را نمي داند

  .»  . ليس يا نظامي به تن دارد مي بينم، دچار هراس ناخواسته مي شويموپ
  .در باره شكنجه  اين بود سخنان پوالد همايوني 

روان ( روانشناس » رضا كاظم زاده «  ) 7/7/1391( و حال  به نوشتة تاريخي 
درذيل توجه نمائيم كه با چه ژرف انديشي سخنان تا )  مقيم بلجيم –درمانگر 

   :را به دست نشر سپرده .... كنون بيان نشده اش در بارة زندان و زنداني و شكنجه و
  
  
   :]194صفحة يس  زير نو ادامة -  ]* [

مستنطقين خــاد اغلباً زندانياني را كه درك مي كردند از شخصيت و كركتر 
محكم و استوار برخوردارند و در محل كار و محل اقامت شان صاحب اعتبار و 
احترام اند ؛  بعد از اتمام پروسة تحقيق و  شكنجه كه تحويل زندان مركزي داده 

د كه در ميان اعضاي سازمان مربوطه و يا در مي شدند ، به آنان گوشزد مي كردن
ميان ساير زندانيان درمورد شكنجه شدنشان هيچ  چيزي نگويند ، ورنه از زندان، 
. زنده سر بيرون  نخواهند شد ، و يا فاميل هاي شان دچار مشكالت خواهند شد 

شايد زنداني اين طور استنباط مي كرد كه تهديد مستنطق به خاطر اين است تا 
حبت در اين مورد درآينده علت و سبب انگيزه ها و محركه هائي در تشنج و ص

برپائي اعتصاب و اغتشاش در زندان  نگردد ؛ به عكس ؛ به عوامل مهم خود مي 
فهماندند كه هرازگاهي  در نقش يك آدم احتياط كار به آهستگي ميان زندانيان 

قضية شكنجه شدن آنان را ؛ زيرا يكي به ديگري ( نه همة زندانيان - مورد نظر 
در درون زندان كمتر ديده ، ويا . از شكنجه شدنشان بگويند ) انتقال مي دهد 

شنيده شده كه يك زنداني واقعي در مورد شكنجه شدنش حرفي با كسي  زده باشد  
قهرمان « ؛ ولي عوامل خاد و تسليم شده كه هم اكنون از خود مبارز زندان ديده و 

 و در زير ركاب ارتش متجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريكا و ساخته» هيچ نگفته
شركاء مي دوند و كار و بار انجو بازي و انجو داري شان را بي سر و صدا انجام مي 

شدن خودشان حرف » شكنجه « دهند ؛ در زندان با زندانيان مورد نظر شان از 
   ].هائي زده بودند 
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 :مي نويسد » رضا كاظم زاده « 
 كادر يك نظام سياسي، موقعيتي است كه در آن كارگزاران ومال شكنجه دراع« 

شكنجه  در اين حالت. ثير بگذارندأكنند تا بر فرد زنداني ت عمال آن نظام سعي مي
ترين و به تعبيري حتي يگانه ابزاري  خشونت مهم .ثيرگذاري استأيك وضعيت ت

 ما  مدرنة  شكنجة  در پديد.شود گرفته مي كاره ب ثير گذاريأاست كه جهت اين ت
طور منظم و حساب شده از خشونت جهت دست ه ب رو هستيم كهه با سيستمي روب

توان   مدرن را ميةبه همين جهت شكنج . برد  يابي به اهدافي مشخص بهره مي
   . حساب آورد به» خشونت سازمان يافته«نوعي از انواع 

ة هم  .باشند  به يكديگر ميهاي شكنجه درنقاط مختلف جهان بسيار شبيه شيوه
توانند كارساز باشند كه بر اساس نوعي منطق متناقض نظم  ها وقتي مي اين روش

 امور ةدهند كه در آن هم ي بسته قرار ميئاز يك سو زنداني را در دنيا . يافته باشند
گردد، قواعدي   ناپذير و همه شمول ميءروزانه تابع قواعدي روشن، استثنا زندگي

 در. باشند ها مي زندانيان به شكلي وسواس گونه موظف به پيروي از آن ةهم كه
 امور مربوط به زندگي فرد تحت فرمان نظمي آهنين، مشخص ة چنين شرايطي هم

همان    از سوي ديگر اما هر لحظه ممكن است سلول يا بند. تغيير ناپذير قرار دارد و
بدين ترتيب  .اش كنند  شكنجهي فرا خوانند و يائزنداني را عوض كنند، به بازجو

غايت افراطي و در  دهند كه هم زمان از دو منطق به  قرار ميئيزنداني را در دنيا
نظمي آهنين و  اش بر اساس از يك سو زندگي:  كند عين حال متضاد پيروي مي

سوي ديگر هر  ثابت و در نتيجه قابل پيش بيني سازمان يافته ولي همزمان و از
) تغيير مكان ي، شكنجه و يائبازجو(ا امري غير قابل پيش بيني لحظه ممكن است ب

روال عادي  هدف از ايجاد اين منطق متناقض كه به بر هم خوردن. رو گردده روب
   .است انجامد، سلب اراده از زنداني زندگي و درهم ريختن دستگاه رواني مي

اال به اختصار هاي گوناگون شكنجه كه در ب شيوه  جسمانية رواني و شكنجة شكنج
 رواني ة جسماني و شكنجةبه دو گروه بزرگ شكنج توان ها اشاره شد را مي به آن

گذارند از  ثيراتي كه بر زنداني باقي ميأو همين طور ت تقسيم نمود كه از نظر اهداف
ه  و در بسياري از موارد بء جسماني هدف در ابتداةدر شكنج . يكديگر متفاوتند

ي ميان فرد با گروه ئهمين طور ايجاد جدايك سو و  آوردن اطالعات از دست
.  از سوي ديگر است-عملياتي و چه به لحاظ ايدئولوژيك   چه به لحاظ-اش  سياسي

به .   رواني ايجاد تغيير در هويت زنداني استة شكنج اما هدف اصلي از اعمال
 هز توجاش در مرك نوع از شكنجه فرد بيش از گروه سياسي همين دليل نيز در اين
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توان روان و جسم را  ي كه نميئبا اين حال از آنجا.  گيرد مي كارگزاران خشونت قرار
 جسماني بر ة رواني برجسم و هم شكنجةمتمايز نمود، هم شكنج كلي از يكديگره ب

تواند دست يابي سريع   رواني نميةاما هدف اصلي از شكنج . گذارند مي ثيرأروان ت
را كه اعمال آن نه در كوتاه مدت بلكه در دراز مدت به باشد چ به اطالعات زنداني

 جسماني در ابتداي ةتوان گفت كه اگر شكنج بدين ترتيب مي  .نشيند ثمر مي
 ةشود، هدف از شكنج كار گرفته ميه زنداني ب» حرف آوردن به «دستگيري به قصد 

  .باشد ثير گذاري دراز مدت بر شخصيت وي ميأت رواني رخنه به هويت و
همان طور كه خاطر نشان كرديم يكي از اهداف مهم   رواني و هويت زندانيةنجشك
هويت فرد . ثير گذاشتن بر هويت زنداني استأرواني، ت ةهاي گوناگون شكنج شيوه

 فرآيندي ديناميك است كه در تمام طول زندگي ةفرآورد شناسي از منظر علوم روان
پنداشته » ذات«ين علوم، هويت نه بدين ترتيب از منظر ا  .يابد انسان ادامه مي

 ة  همان لحظ  آدمي از . گيرد براي هميشه شكلي ثابت به خود مي شود و نه يكبار مي
ي و گسترده، مدرسه ئ هسته ةدو خانواد(هاي تعاملي گوناگون   تولد در درون شبكه

ه  نگاهي كه ديگران بةدر نتيج خود را بر اساس روابط و» من«قرار دارد و ) و غيره
كه چنين تجربيات  وجود براي اين با اين. شناسد كند و مي او دارند تجربه مي

طور ثبات ببخشند بايستي در  گوناگوني بتوانند به فرد احساس يگانگي و همين
توان  از اين زاويه مي. بگيرند قالب واحدي ساختارمند و هماهنگ در روان فرد شكل

از يك سو اين   :فاوت متصور شدهاي هويت يابي دو كاركرد مت براي فرآيند
نوجواني، بزرگسالي  كودكي،(رات دروني يكوشند تا هويت فرد را با تغي ها مي فرآيند

...) والد، همكار، شهروند و هاي گوناگون اجتماعي مانند همسر، نقش(يا بيروني ...) و
 ثبات دروني و تداوم در زمان منطبق سازد و از سوي ديگر هم زمان به او احساس

 در تغييرات، هماني است كه مثالً رغم تماميي امروز فرد عل» من«اين حس كه (
شناسان اجتماعي به منظور تفكيك اين دو  روان .را اعطا نمايد) كودكي بوده است

هويت سخن بخش يا ساحت دريابي، از دو  هاي هويت كاركرد مهم فرآيند
و » هويت مركزي «د وــش ثبات مي ساحت اول را كه باعث احساس:  گويند مي
يروني يا دروني ــب راتييــويت با تغــباق هــاحت دوم را كه موجب انطــس

شناسان، ساحت   برخي ديگر از روان . نامند مي» هويت پيراموني «ود ــش مي
هويت «آيد  با ديگري مي» من« مركزي هويت را كه به كار ايجاد تمايز ميان

ايجاد هماهنگي ميان فرد با  ني را به دليلاند و آن بخش پيرامو ناميده» شخصي
هاي گوناگون كه  به گروه هاي اجتماعي و در نتيجه توليد احساس تعلق نقش
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» هويت اجتماعي«اند،  گرفته برحسب مليت، جنسيت، حرفه، دين و غيره شكل
   .نامند مي

 ثير مستقيم دنياي خارج كه با به رسميتأ تحت ت)يا اجتماعي(هويت پيراموني 
گيرد در حالي كه  اخته شدن جايگاه فرد توسط ديگران همراه است شكل ميشن

با ايجاد تفاوت ميان خود و ديگري و در نتيجه برقراري ) يا شخصي(مركزي  هويت
پس از اين  . يابد  اش است كه قوام و رشد مي هاي اجتماعي ميان فرد و گروه فاصله
 رواني را اين گونه بيان ةنواع شكنجتوان تفاوت ميان دو نوع از ا  فشرده، ميةمقدم
 گذارد هويت پيراموني و اجتماعي فرد اثر مي نخست برةسلول انفرادي در درج :كرد

 واحد«يا »  تابوت «مانند (ثير گذار بر سيستم ادراك أهاي ت  در حالي كه شكنجه
  بدين.كنند به طور مستقيم به هويت مركزي و شخصي زنداني حمله مي) »مسكوني

 هاي رواني   گروه شكنجهءكه هر دو جز ، با اين»تابوت«ب زندان انفرادي و ترتي
   .گذارند ثير ميأهاي مختلف از هويت ت شوند، بر بخش محسوب مي

جهان ارتباطي و بر نخست ةانفرادي در درج  حمله به هويت اجتماعي: انفرادي
ايجاد محروميت هاي  انفرادي يكي از انواع روش  .گذارد دنياي روابط فرد اثر مي

. گردد اجتماعي و تماس با محيط بيرون محروم مي در اين حالت فرد از روابط. است
كه در اثر ) هويت اجتماعي يا پيراموني(بيروني هويت  ةدر انفرادي بيشتر پوست

تواند  زندان انفرادي مي .بيند گيرد، آسيب مي ديگران شكل مي مراوده و تعامل با
 به طور –گذاشتن چشم بند  .تي چند ماه به طول انجامدچند روز، چند هفته و ح

اغلب موارد زنداني به سرعت  در. كند ثير انفرادي را تشديد ميأ ت-موقت يا دائم 
آشفتگيي كه خود را اغلب به  .شود هم ريختگي روحي ميه دچار آشفتگي و ب

در  .دهد مكاني نشان مي صورت احساس ناتواني در تشخيص موقعيت زماني و
  شديد جسماني اتفاقة بعضي از موارد زندان انفرادي پس از يك دوره شكنج

در  ، نوعي احساس رضايت وجود زنداني راء در ابتداادر اين حالت گاهي حت. افتد مي
 باشد هاي جسماني مي  احساس رضايتي كه ناشي از قطع شدن شكنجه. گيرد بر مي

  جاي اين احساس رضايت اوليه را كوتاه،با اين وجود پس از مدت زماني نسبتاً .
در اين مواقع است  .گيرد مي» خالي بودن«حالي مفرط و نوعي حس  اميدي، بي نا

اي   داند چه آينده نمي ايمني مفرط همراه با اين فكر كه زنداني  كه اغلب احساس نا
 در اين وضعيت فرد همزمان با گذشته .گيرد باشد، گريبان او را مي در انتظارش مي

بدين . هاي شديد همراه است با بحران گاه  اي كه  درگيري.  شود ش نيز درگير ميا 
گردد و موقعيتش  در ذهن زنداني تكرار مي ترتيب افكار مربوط به گذشته با وسواس
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در اين شرايط گاهي تمايل زنداني به . آيد مي در زندان به نظرش محتوم و ابدي
تواند به   حتي در موارد نادري مييابد و مي ي شدن و سخن گفتن شدتئبازجو

) بان يا بازجو نزديكي در زنداني نسبت به زندان ايجاد احساس(سندروم استكلهم 
  .بينجامد

را » شكنجه سفيد«اصطالح  حمله به هويت مركزي:  »واحد مسكوني«و » تابوت« 
 نوع نيز اين است كه در اين برند و دليلش كار ميه  رواني بة  به معناي شكنجعموماً

در معناي »   سفيدة شكنج«  با اين حال. ماند از شكنجه اثري بر بدن باقي نمي
شود كه با ايجاد محروميت  مي هاي رواني گفته  ترش به آن دسته از شكنجهدقيق

سيستم ادراك را فراهم  ، موجبات اختالل در(sensory deprivation) حسي
از سلول انفرادي بسيار   سفيدةعوارض روحي كوتاه و دراز مدت شكنج. آورند مي

  .تر است تر و دراز مدت تر، شديد عميق
توسط سازمان  روشي براي شكنجه، نخستين بارئبه مثاب» محروميت حسي«

 پنجاه ميالدي ةهاي نخست ده ، در سال(CIA)   امريكاة اياالت متحد اطالعات
 تحقيقات مين مخارج يك سريأ، به ت در اين دوره» سيا«سازمان  . طراحي شد

ترين اين  يك گروه از مهم .پرداخت» محروميت حسي «ةپديد علمي در مورد
در دانشگاه  (Donald Hebb) ي دونالد هبئشناس كانادا تحقيقات تحت نظر روان

هايش  هب در آزمايش. انجام شد در مونترال كانادا (Mc Gill) «مك گيل«معروف 
ثيرات أآزمايشات سعي شده بود تا ت يندر ا. كرد از دانشجويان داوطلب استفاده مي

براي رسيدن به اين منظور، از . دهند محروميت حسي بر روان را مورد مطالعه قرار
از چشم بند براي جلوگيري از  ي،ئي مخصوص براي حذف حس شنوائها  كاله

ي استفاده ئحس المسه و بويا ديدن، از وسايل يا امكانات ديگر براي كاهش دو
دور از هر گونه محرك ه انفرادي و ب يئها پس افراد را در درون اتاقكردند و س مي

يك ( كوتاه شرايط تنها پس از مدتي نسبتاً داوطلبان در اين. دادند خارجي قرار مي
هاي تحمل  آرامي شديد، كاهش قواي عقلي و نا هاي دچار هذيان) الي دو يا سه روز

شورهاي ديكتاتوري و تماميت در حال حاضر در بسياري از ك .گشتند ناپذير مي
سيستماتيك و برنامه ريزي شده از نتايج اين آزمايشات در جهت  ةخواه، استفاد

در » تابوت« موسوم به ةشكنج .زندانيان، به شكلي گسترده رواج دارد ةشكنج
يكي از ) ممانعت از حركت همراه كاهش محركات بيروني به(زندان قزل حصار 

 باعث ءمحروميت حسي در ابتدا در اين حالت. باشد  مياي  هاي چنين شكنجه نمونه
نهايت باعث   كند و در  مي شود، سپس قدرت تمركز را مختل اختالل در حافظه مي
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 در اثر طوالني شدن چنين .شود حس گم گشتگي و از دست دادن مفهوم زمان مي
توهم، هذيان، (مصنوعي  (psychosis)  وضعيتي فرد دچار نوعي روان پريش

در بعضي موارد بازگشت  شود كه مي) لوهاي شديد، مدام و غير قابل كنتر  طراباض
ادراك به طور مستقيم به   سفيد با ايجاد اختالل در سيستمة شكنج. ناپذير است

هاي جمهوري اسالمي،  در زندان .كند هويت مركزي و شخصي زنداني حمله مي
اند، عالوه بر  ناخته شدهش» يواحد مسكون«ي كه تحت عنوان ئها   شكنجهةمجموع

و جرح زنداني نيز  هاي طوالني مدت و ضرب يئمحروميت حسي، شامل بازجو
اش، در  اجتماعي در چنين شرايطي زنداني به قصد حفظ هويت شخصي و. شوند مي
هست با آنچه به بازجو  تر ميان آنچه  تالش دارد تا مرزي هر چه عبور ناپذيرءابتدا
ترين  گروهي بلكه حتي ريز كوشد تا نه تنها اسرار او مي. نماياند برقرار سازد مي

در چنين  .پنهان سازد خصوصيات عادي و فردي خويش را نيز از نگاه بازجو
شرايطي هر گونه اطالعات، ولو ناچيز و نامربوط، براي اعمال فشار بيشتر بر زنداني 

 ةرد، اعمال شكنجبا اين حال در بسياري از موا . گيرد مورد بهره برداري قرار مي
شوند  هاي جسماني موجب مي پايان ناپذير و شكنجه هاي يئسفيد به همراه بازجو

هاي دفاعي روان، در هم   كار آمدي و عدم پايداري مكانيسم نا زنداني در اثر» من«تا 
هاي دفاعي دستگاه رواني، كارگزاران شكنجه به  با درهم شكستن مكانيسم .بشكند

هدف اصلي از رخنه  .يابند ذ به هويت مركزي زنداني دست ميهدف خود دال بر نفو
وقفه و  بي هاي يئبازجو.  باشد شخصيتش مي» شفاف سازي«به هويت زنداني، 

زنداني را از  گردد، روان همراه مي) محروميت حسي( سفيد ةطوالني وقتي با شكنج
نجه گران شك آشكار و يا به تعبير. سازد هر گونه محتوا و رمز و رازي تهي مي

محتواي روان  كردن احوال دروني زنداني را كه با تخليه و بيرون كشيدن» ءافشا«
ه به دنبال ب در اين حالت بازجو. ناميم پذيرد، شفاف سازي شخصيت مي صورت مي

ترين،  دروني كوشد تا به از زنداني نيست بلكه مي» اطالعات نسوخته«دست آوردن 
خاطرات دوران  از(ترين اطالعات دروني در او  ترين و به بيان نياوردني خصوصي

در  .يابد دست) كودكي و خانوادگي گرفته تا روابط جنسي مربوط به گذشته
 حقيقت با بيرون كشيدن رازهاي بزرگ و كوچك، مرز ميان دو دنياي درون و

 اي آب و ديگري، برداشته شده شخصيت زنداني همانند قطره» من«بيرون، ميان 
  شفاف سازي شخصيت با از ميان بردن رازهاي درون كه اغلب از.گردد شفاف مي

 شود، در هاي پايان ناپذير ممكن مي يئ سفيد، انفرادي و بازجوةتركيب شكنج
 مدت ايجاد بسياري از موارد در هويت مركزي زنداني اختالالت شديد و دراز
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استفاده  انهاي سياسيي كه از چنين روشي براي مقابله با مخالفانش  نظام.كند مي
    ». كنند هدفشان نه به حرف آوردن زنداني بلكه خاموش كردن ابدي اوست مي

هم در اين ) جلد اول ( رخي به هر رو ، قسمي كه در بخشي از خاطرات زندان پلچ
  و اولين تالشيي كه از گرفتاري ةنخستين مرحل:   اشارة كوتاه نموده ام رابطه
ة  ضرب به عمل مي آيد ، سنگين ترينانگيزي در دل يك شب تاريك و هول زندان

  ، چرا كه زنداني عالوه  و خانواده اش وارد مي كندزنداني را بر مغز و روان ممكنه
بر اين كه از وارد شدن ضربه به خودش رنج و زجر عظيمي را متقبل مي شود ، 
ازديدن ضربة همگون به فرد فرد فاميلش زجرش دوچندان مي شود ، همچنان زجر 

شكنجة هريك از اعضاي فاميل هم از ديدن ضربه به رئيس خانواده مضاعف مي و 
 كه خود شكنجه اي -  آغاز تحقيق براي) بازجويان ( تداركات مستنطقين   .گردد

 طور  مرگ و زندگي را در ذهن هر زنداني بهبين ميدان نبرد ،است رواني 
   . تصوير مي كشدوحشتناكي به

 و   مستدام اندوهطراب و هراس متداوم  و درجازدن گسترش اضاصالً مرگ ، يعني
يا به قول داكتر كاظم [  كه  جدا كردن زنداني از اجتماع -  پيهم در ذهننا اميدي

،  زندگي -را بار آورده  ، در مجموع ، آن]» هويت اجتماعي يا پيراموني « زاده  
 برگشت به  شجاعت و اميد به كمك به همنوع ، يعنييعني خوشي ، مسرت ، يعني

 كه  و كشورشمردم، اجتماع فاميلي و اجتماع محيطي ، يعني آزادي خودش 
 .استبداد و استعمار آنرا سلب كرده است 

 يك طرف تضاد كه مشتمل است بر  و گسترة پرورشةجالدان مي كوشند تا زمين
هر نوع خوشي و مسرت و آسايش و رفاه موقتي ، و هر شكلي از شجاعت ، واكنش و 

 وهر نوع اميد به آزادي و  و نظم استخوانسوز زندانض در برابر ناهنجاري هااعترا
با (  را در ذهن ، در روح و روان زنداني )» هويت اجتماعي«  (رسيدن به اجتماع

 محكمي  سدو كنندمتالشي ) اشكال و شيوه هاي آزمون شده و تازه كشف گرديده 
رور و مسرت و شجاعت و ايجاد نمايند كه مانع جريان آب روح پرور و ج انبخشِ سـ

 زنداني  و تشنه و ترك برداشته و كف كف شدة تبدار،اميد و آزادي به ذهن ملتهب 
سدي كه سامان و مصالح آن همان فشار هاي استخوان شكن و تضييقات . گردد 

عجيب ، همان نظم و انتظام غير قابل باور ، همان ضرب و شتم دايمي ، همان 
فردي و دسته جمعي   ،ميشگي ، همان كشتار هاي شبانه و روزانهتحقير و توهين ه

اينجاست كه زنداني احساس مي كند به طرف مطلق انديشي .   مي باشد ...و ... و 
  .رانده مي شود 
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كه در نقش مشاور در ) در رأس روسها (  شوروي متخصصين شكنجه و روانشناسي
ه نمي  شود به آن ار داده بودند كوي قر ، زنداني را درجخاد حضور دايمي داشتند

نه مرگ ، تا مرز مرگ ، فضاي نه زيستن . مي توان مرگش ناميد زندگي گفت و ن
رسيدن و تا سرحد زيستن آمدن ، هر دو را لمس كردن ، هر دو را چشيدن ، نه به 

 كه نمي توان با كدام (براي بيرون رفتن از اين بن بست . اين ، و نه  به آن پيوستن 
 زنداني طور نا خود آگاه و يا ) نگرش به تصوير و تعبير و تفسيرش پرداخت ةشيو

 و با  باز گذاشته شده،  كه برايش"روشن" ة گوياخود آگاه به جانب يگانه دريچ
 "آزادي" ، مي نگريست ؛ كه عبور از آن به  وي را فرا مي خواندكچشمك و ابروگ

 اسباب شكنجه هاي جسمي و  وسايل و  تمام ايندر واقع. اش منتهي مي شد 
به جانب ) هر چند با نفرت و انزجار ( گاهي ، تا وا مي داشت وي را  بود كه رواني

 نيم نگاهي بيندازد ، كه شرايط " آزادي" به سوي  گام برداشته عبوره گكآن دريچ
گذشتن ازآن آبرو و شرف و ناموس اخالقي و اجتماعي خود را در پيش پاي دشمن 

 آن سر فرود آوردن در برابر خواسته هاي  ازورش ، قربان كردن و بعدمتجاوز به كش
در صورت پذيرش شرط و شرايط خداوندان . استعمار و  پوشاليان مزدورش بود 

 به  فعل و انفعاالتيزندانية شان شد شكسته ، ريخته و پازندان ، در دل و دماغ 
به جاي اندوه و درد  در دماغش .وست و استحاله اي صورت مي گرفت وقوع مي پي

و رنج و دلهره و ترس و وحشت و يأس و نا اميدي ؛ سرور و خوشي و شجاعت و 
و رفتن به آغوش پرمهر و گرم همسر و ديدن اميد به آزادي و زيستن در اجتماع 

ي ها و پيكاري ها » افغان ملت  «؛ كه  مي نشست ...پدر و مادر و برادر و خواهر و 
نه آن اخگري هائيكه در ( و اخگري ها ) » ي نجات افغانستانسازمان پيكار برا« ( 

 در زمرة آناني بودند كه ) زمان خلقي ها شكنجه و اعدام شدند ؛ اما تسليم نشدند 
تن به چنين شكستن و ريختن و بر زمين غلتيدن و پا بوسيدن و براي اطالعات 

در جلد هاي قبلي خاطرات زندان به زندان جاسوسي كردن دادند كه در بارة آنان 
در رابطه با مسايل مطرح شدة فوق  اين قلم بحث . [ طور مفصل صحبت شده است 

  77صفحات ( » خاطرات زندان پلچرخي« مفصلي را در همين زمينه ، در جلد اول 
سخني پيرامون  حاالت رواني زنداني  - 3« (  باز نموده است، تحت عنوان ) 87الي 

      ]» )يان از خود بيگانگي وخود آگاهي نبرد م( 
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  .   نخستين  لحظات تحقيق -2
  

به خاطرم نيست كدام ما جلوتر مي ( مزدوري شكنجه گر به نام مستنطق و من 
در . اتاق بزرگ بود . يك اتاق شديم يكي دو دهليز را پيموده بعداً وارد ) رفتيم 

قسمت باالي اتاق مقابل دروازة درآمد ، يك ميز بزرگ كه بر روي آن وسايل دفتر 
قرار داشت و يك چوكي كه جاي نشستن آمر و يا مدير بود ، همچنان يك چوكي 

لطيف (مستنطق . در طرف ديگر ميز ديده مي شد ، كه محل نشستن متهم بود 
. هايت را باال بگير هر دو دستم را به طرف سقف اتاق باال بردم گفت دست ) شريفي

زماني كه دستش را در جيبم .  با دقت خاصي شروع به پاليدن لباس هايم كرد گاهآن
اين چيست ؟ ! عجب « : داخل كرد ، ابرو هايش به هم گره خورد ؛ از من پرسيد 
به :  توضيح دادم » . نبود منكه در خانه با دقت جيب هايت را پاليدم ، در آن چيزي

اين ادوية ضد درد آن است كه هميشه در جيبم  . مصابم » مايگرن شديد « مريضي 
دوا را گرفته با . مي باشد ؛ هر زماني كه دچار حمله مايگرن شوم آنرا مي خورم 

  .عجله از اتاق برآمد و به سرعت برگشت 
اوراق . زكارش برداشت يلطيف شريفي مستنطق من دوسية دم دستش را از روي م

 پاليد تا اين كه يك ورق چاپي را يافته آنرا بيرون آورد ، و در برابرم جوف آن را
در برابر سؤاالت جواب هاي درست را بايد بنويسي ، اگر « : گذاشته گفت 

اين را بايد . كوچكترين جمله و يا كلمه را غلط بنويسي باز روية ما تغيير مي كند 
رداشته  به خواندن آن  ورق را ب. » وسيه ات هم نقص مي كند بفهمي كه براي د

 تا جائي كه سؤاالت داخل متن  به خاطرم مانده پيكره هاي ذيل در .شروع كردم 
  :آن مطرح شده بود 

در پيشاني ورق به اصطالح تثبيت هويت متهم نشان منفور و منحوس دولت 
والقاب اداره مربوطه چاپ  » جمهوري دموكراتيك افغانستان« كودتا و در زير آن 

»  پر قدرت دولتي« و » ماشين عظيم« به گونه اي كه متهم را زير تأثير . شده بود 
 مريضي و ازدواج  وسؤاالت داخل فورمه كه در مورد اسم و ولد  و قوم. قرار بدهد 

 معلومات شده بود را خانه پري نموده به دست خون آلود اين جالد اجير يجويا.... و
وي در هنگامي كه من مشغول نوشتن فورمه بودم ، گاهي در اتاق قدم . ه دادم شد

. فورمه را گرفت . مي زد ، و زماني از اتاق خارج مي شد ، و دو باره بر مي گشت 
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در جاي معين شده امضاء » ! اينجا را امضاء كن « نگاهي به آن انداخت و گفت 
  . اق بيرون شد جالد از ات. كردم و فورمه را مسترد نمودم 

سكوت مدهش اتاق را ، هر ازگاهي فرياد نه چندان بلند زنداني و يا زندانيان زير 
در هر باري كه  صداي شكنجه شده ها  شنيده مي شد ، . شكنجه برهم مي زد 

موج توفندة اضطراب ؛ چون كوهي به روي تنم فرو مي غلتيد و مي خواست بر اراده 
احساس مي كردم كشمكش . نم را تسخير نمايد و استواري ام غلبه نموده ذه

شديدي در مغز ضربه ديده ام به جريان درآمده و قدرتم را مانند سوهان مي سايد و 
مغزم توگوئي در ميان آتش قرار . ذرات آن را بر زمين سوزان اتاق پراگنده مي سازد 

  .  گرفته ، طوري كه  سوزش آن را احساس مي كردم 
ترس از داو و دشنام و شكنجه از يك طرف :  احساس متضاد در جريان برخورد دو

 - ؛  استقامت و استواري در برابر اشغالگران رويزيونيست و مزدوران بي مقدارشان 
  .  از جانب ديگر با هم در مبارزه  بودند -كه سالها آنان را تحقير كرده بودم 

 رهبران فرجاد در آغاز لحظات برخورد دو احساس متضاد ، به يكبارگي يكي از
ورة من كه از د. در ذهن ملتهبم تداعي شد ) ستالين بزرگ (پرولتارياي جهان 

 لنينيزم آشنا شوم ، -جواني احساساتي و پرشور بودم ؛ قبل از آن كه با ماركسيزم 
  زنده ياداز زبان[  فلسفي كم  و بيشي را در بارة ستالين -مطالب و مسايلي سياسي 

را كه براي » جنگ دوم جهاني« ؛ همچنان فلم هاي مربوط به شنيده بودم]  كاكايم
نمايش داده مي شد »  سينماي كابل« بار اول به افغانستان وارد مي شد و اغلباً در 

و در آن ستالين و كارنامه هاي سترگش را در برابر فاشيزم المان نشان مي داد ؛ با 
به خصوص از تماشاي اشتياق تماشا مي كردم و ازديدن اعدام اسيران جنگي 

پايمردي كمونيست هاي كشورهائي كه مسلحانه عليه فاشيزم به جنگ هاي 
پارتيزاني مي پرداختند ، احساس غرور مي كردم ، و گاهي هم خود را در هيأت 

 شعار  ،خروشن اعدام با سربلند و غرور پركمونيست هائي مي ديدم كه در جريا
در حالي كه . را سر مي دادند » كمونيسمزنده باد « يا » مرگ بر فاشيزم «هاي 
 در چشمانم حلقه مي بست ، از ديدن و شنيدن آن احساس غرور به من اشك

من از آن زمان شيفتة شخصيت سترگ و نامور ستالين شده بودم ، . دست مي داد 
و حال كه دردوزخ رويزيونيست هاي روس گير كرده بودم ، تداعي چنين شخصيتي 

گرفته ام به استقامت و پايداري من در برابر مزدوران روس سترگ در ذهن آتش 
  .هاي فاشيست افزود ؛ طوري كه بر خود مسلط شدم 
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فرد جالد خاد ، ناكسي كه از همان لحظة نخست خودش را مالك و اختيار دار هر 
  : با خشم چنين گفت . گرفتار شده  فكر مي كرد ، وارد اتاق شد 

و فكر مي كني خاد چيزي نمي داند زيره و پودينة اينجه را چرا غلط نوشتي؟ ت« 
در . » تو چرا از عضويتت درسازمان ساوو چيزي ننوشته ئي . سازمانت را مي دانيم 

پرچمي خادي  شده « عمرم نخستين باري بود كه در برابر يك جالد و شكنجه گر 
هولناك  از درون گرداب قواي دماغي ام را تمركز داده . *][قرار گرفته بودم » 

اضطراب و نفرت و خشم بدر آمده  برخود چنان مسلط شدم كه بدون كدام ارتعاش 
نه ، من هيچ « : در آواز ، و يا لرزش در عضالت چهره ام ، به جوابش پرداخته گفتم 

 اين عنصر خود فروش و پرعقده و نهايت بي. » وقت عضو  چنين سازماني نبوده ام  
بود ، و به مزدوري اش براي روسها »  خاد 3 قسم« رحم كه سر تيم مستنطقين 

اين را يك عضو مهم سازمانت مي « : گفت »  عصبيت كذائي«مباهات مي كرد ؛ با 
 در جوابش گفتم داختهبا اطمينان خاطر به دفاع پر. » گويد ؛ انكار كرده نمي تواني 

م چنين  در برابروقتي كه عضو كدام سازمان نباشم هر كسي مي گويد بفرمايد«  : 
 موج زود گذر تعجبي آميخته با تمسخر بر روي عضالت چهرة. » حرفي را بزند 

جايش بلند در حالي كه با تكبر از . گندم گون مزدور بي ننگ و با صالحيت دويد 
  . گاه از اتاق خارج شد آن. » حالي مي بينيم « :  مي شد با نوك زبان گفت 

.  نديده بودم ؛ وارد اتاق شد  وي راگاهي چند دقيقه بعد  با يك جوان كه هيچ
گاه رويش را به طرف آن جوان نمود و با تحكم يك سردار بزرگ  نظامي كه به آن

  ـ   : افسر تسليم شدة دشمن فرمان مي دهد ، گفت 
   وهشخص ناشناس كه در آن لحظه موهايش ژوليد. » خوب بگو گپ  چيست ؟ « 
  
  

را به خاطري به كار برده ام  كه » شده پرچمي خادي «  اين تركيب ، يعني -[*] 
كه همانا مركب بود از ( اطالعاتي امين =  در نخستين روزي كه نهاد استخباراتي 

به چنگ پرچمي ها افتاد ؛ در گام نخست تمام شبكة ) نهاد هاي ماقبل خود 
) خاد ( استخباراتي پرچم را در سطوح باالئي ساختمان جديد التشكيل شان 

مچنان آنعده از اعضاي استخباراتي كه شماري از اعضاي كميتة مركزي  گماردند ؛ ه
فركسيون پرچم هريك را در خفا و مجزا از حزب ، جلب و جذب نموده و در مثلث 

  ] .مختص به خود داشتند را نيز به تشكيل خاد انتقال دادند 
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 پايم را رنگش اندكي زرد مي نمود ، با نگاههاي آگنده از پيوستن به دشمن ، سرتا
گزارش .  را مي ديديد كه آن دو حلقه داريد شما: قت ورانداز نموده چنين گفت با د

 بسيار عجيب مي نمود ، معلوم نبود   .[*] آنرا به مسؤول حلقة باالئي تان مي داديد 
ديده بودم آورده بودند كه كسي را كه هر گز ن. اينها چرا با من  مانور مي كردند 

انده بودم درخاطرات عدة زندانياني كه تا پيش از گرفتاري خو. د  شهادت بدهبااليم
 مصروف ساختن در هر صورت شايد مرام اينها. ، به چنين مسأله اي برنخورده بودم 

بيشتر ذهن شديدا ً ضربه ديدة من بوده كه در آن لحظات اضطراب آور وكشنده ، 
من تو را « : اس گفتم  به جواب اين شخص ناشن. دست به چنين مانوري زده بودند 

« : با نوع نا راحتي آميخته با دلسوزي گفت  . » گاهي نديده و نمي شناسم  هيچ
سازمان انقالبي وطن «رفيق توخي ، نام من نجيب است ، عضو كميته مركزي 

انجنير لطيف محمودي گزارش حلقة تان را به كميته . مي باشم » پرستان واقعي
دچار ) لطيف محمودي ( نيدن نام مسؤول حلقة ما بعد از ش. » مركزي مي داد 

دفعتاً  احساس تشنگي . هم بدتر آنحالتي شدم ، شبيه برق گرفتگي ها ؛ حتا از 
فكر كردم چيزي شبيه يك پتكي آتشين به سنگيني كوه بر مغزم . شديد نمودم 

به وي با صرف دنيائي از انرژي خودم را باز يافته ، جمع و جور كرده ، . كوبيده شد 
انجنير محمودي كي است ؟ كجاست انجنير محمودي ؟ خودش بيايد  «  : گفتم 

: سر تيم شكنجه گران  لطيف شريفي از جايش بلند شده گفت . » ! گپش را بزند 
بهتر است واقعيت را ! اگر خود لطيف اين گپ را بزند آن وقت چي مي گوئي «  

ما در زمينة وحدت با سازمان  .  است انكار نكني اين به نفع تو و تمام سازمان تان
» شما«ضمير منفرد منفصل»  وـت« اري بود كه  به عوض ـتين بـاين نخس[ شما  

  گپ هاي زيادي داريــم ؛ البته با آن عـده اعضاي]  را در مـورد من به كار برد 
  سازمان تان كه عاقالنه و با ديد وسيع در مورد اوضاع جاري كشور و منطقه فكر

  
  

از مدتي پيش محمودي  رفيق لطيف  سرعت  برق در ذهنم  خطور كرد كه به– ][*
: چنين بيان كرد  يام شفاهي  كميتة  مركزي  را  حلقة ما را مخاطب  قرار داده  پگرفتاري

رفيق ها ميگويند اگر يك رفيق زير ضربه قرار گيرد ما بايد حلقاتي را كه وي مي ديد ؛ « 
 اسم  ، ولد ، نام فاميلي  ، محل سكونت و آدرس كار و خانة به همين سبب به. بشناسيم 

  ] .ها  نياز داريم ؛ در چنين صورت رابطه ها در هنگام ضربه خوردن از هم نمي گسلد آن
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] . نقل به مفهوم [ »  ...  مغز هاي سنگ شدة سازمان تان  كنند ، نه با آن عده
 تا دوباره آمدنم مي تواني با « : به طرف نجيب دور داده ابراز داشتبعداً رويش را 

شريفي بدسگال كه از اتاق خارج شد ،  .  » !  رفيقت صحبت كني و قناعتش بدهي 
وزانه چنين سر صحبت را با من باز ـيده ، دلسـنجيب با مهرباني يك رفيق گويا فهم

رفيق توخي لطفاً خشمگين نشو و با خونسردي به مطالبي كه با شما در «  :كرد 
وقت بسيار كم است ، شايد  اين آدم  زودتر  ! مي گذارم  به دقت  گوش كن ميان 
. براي اين كه به گپ هايم باور كني نشاني مي گويم . خالصه مي گويم . بيايد 

او را مي ديدم ، راه خانة ما تا خير خانه دور بود . مسؤول تيمور پنجشيري من بودم 
  سكونت  داشت وي را به تو ارتباط به سببي كه او هم مثل خودت در خيرخانه. 

بعد ها كه ما را [ همين شخص تو را تعقيب كرده خانة تان را ديده بود ، . داديم 
اتاق « تحويل زندان پلچرخي دادند ،  تيمور از اين كه خانة ما را ديده بود در داخل 

را بعداً كه تصميم گرفتي كه وي .] را به من گفت .... اين موضوع  و» محصلين 
نبيني و خواهش اخراجش را منحيث جاسوس از سازمان نمودي ،  او را دو باره به 

  . من ارتباط دادند 
ها در زمينة وحدت صحبت كنيم ، نيروي خود را  براي ق ، ما اگر با اين خوب رفي

بعداً در .  شايد مدتي كمي در اينجا بمانيم .  بعدي حفظ كرده مي توانيم مبارزات
گاه از امكاناتي كه اينها در آن. وظايفي را براي ما  خواهند داد درون حزب شان 

... اختيار ما قرار مي دهند در يك فرصت  مناسب مي توانيم از كشور فرار نمائيم 
ها راه خودشان را انتخاب كرده اند ، ما بايد به آنپشت گپ بهمن و ديگران نگرد ، 

يت تداوم مبارزه براي مردم در آيندة با زماني كه با ن. مبارزة ما در آينده بينديشيم 
اينها وارد مذاكره شويم ، موضوع تسليمي به دولت كامالً منتفي مي گردد ؛ زيرا 

مردم زماني كه بدانند ما با اين طريق خود را از مرگ نجات داديم و در خدمت  
مي اين را هم . قرار گرفتيم ، محق بودن ما را باور مي كنند ) مردم خود ( آنان 

از اين كه خودت را كميتة مركزي مسؤول خواهم برايت بگويم خاطر جمع باش 
خاد . تيمور ساخته بود و با او كار مي كردي تا كنون اين موضوع افشاء نشده است 

اگر بداند كه خودت وي را جاسوس خوانده و از سازمان خواسته اي كه اخراجش  
رفيق توخي زماني كه سر . د آمد نمايند ، نمي دانم چه مشكلي برايت پيش خواه

 خود را از ت  بگيرد ، ديگر اين مسايل اهميتمسألة  وحدت با اينها توافق صور
  .» . در غير آن ما با مشكالت زيادي مواجه مي شويم . دست مي دهد 

  ] .  نقل  صحبت هاي نجيب با مفهوم [ 
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   . رو در روئي با يك همسنگر -3
  

.  متوجه چهرة من بود د چشمانش به طور جالبيدرجرياني كه نجيب گپ مي ز
 حيوان درنده اي مي نمود كه با تمام حواسش كوچكترين حركت درست مانند

در صورتي كه نجيب از عوامل « : با خود انديشيدم . شكار را زير نظر گرفته باشد 
اصلي خاد نبوده باشد ، صحبت هاي خاينانه اش مي رساند كه تا گوش و گلو در 

؛ وي به » ... ب بويناك سازش و همكاري با دولت دست نشانده  فرو رفته مردا
سادگي توقع داشت من را هم درحلقة مزدوري خودش به سوسيال امپرياليزم داخل 

در همان لحظات فكر مي كردم كه همين شخص اعضاي مركزي سازمان را . نمايد 
 بدهد ، »محمل تئوريك«يا به دام  خاد انداخته ، حاال مي خواهد اين عملش را ، گو

 قراري كه بعدها از رفيق انجنير فتاح ودود و رفيق فاروق غرزي هم .نه خيانت 
ميان ها هم درآنشنيدم ، در جريان تحقيق آن دو ، نجيب همين نظرات را با 

  ...  .گذاشته بود 
اين بود كه چنين چيزي ) فتاح ودود و فاروق غرزي ( برداشت آن دو  زنده ياد 

اين خاين به .  از گرفتاري در اذهان نجيب و تيم نا معلومش پرورش يافته بود قبل
با تمام تالش هايش  . سازمان ، و خاين به ماركسيزم لنينيزم  مائوتسه دون انديشه 

  .موفق نشد  آن دو رفيق را به طرف خود بكشاند 
كار « زماني كه سحر و جادو  و افسون خاد كه از طريق نجيب در مورد گويا 

تبليغ مي شد ، به جائي نرسيد ؛ اين خاين دست از تطميع ساير » مشترك با دولت 
رفيق ها برداشته بخشهاي از مطالب و راز هائي را كه تا آن زمان در مورد سازمان و 

  .اعضايش برمال نكرده بود ، مانند يك خاين افشاء كرد 
 نيت تداوم مبارزه براي زماني كه با... «  :صحبت هاي نجيب كه به اينجا رسيد

مردم در آينده با اينها وارد مذاكره شويم ، موضوع تسليمي به دولت كامالً منتفي 
مي گردد ؛ زيرا مردم زماني كه بدانند ما با اين طريق خود را از مرگ نجات داديم و 

 ؛ تصميم گرفتم در »در خدمت شان قرار گرفتيم ، محق بودن ما را باور مي كنند
سرانجام از من خواست تا . لحظاتي سكوتم را تحمل كرد . يزي نگويم جوابش چ

من عضو كدام « : با احتياط و ظاهراً خونسردانه در جوابش گفتم . چيزي بگويم 
از شنيدن اين جمله ، . » سازمان نبوده ام ، اين مسايل به من ارتباط نمي گيرد 
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ز خشم و نفرت و انتقام از همين سبب موجي ا. خودش را تحقير شده احساس كرد 
  .در سيماي زرد شده اش به حركت در آمد و به زودي به حالت اولي برگشت 

درجريان صحبت هايش  نهايت تالش مي كردم تا با سيماي آرام آميخته با تعجب 
من با هوش و . به سخنانش گوش دهم كه نتواند از خطوط چهره ام چيزي بداند 

مدتي گذشت ، جالد مزدور . ن خاين بودم حواس متمركز متوجه صحبت هاي اي
نجيب كه ايستاده بود ، پيش از آن كه  . به نجيب اشاره كرد . دوباره وارد اتاق شد 

با او يكجا از اتاق بيرون شود ، نگاهي به من كرد ، و سرش را طوري حركت داد كه 
  . تأسفش را بازتاب داده بتواند 

 براي حفظ بقاي رفيق هاي گرفتار در آن لحظات نهايت حساس كه نبردي داغ
نشدة ما ، درذهن آتش گرفته ام در جريان افتاده بود ، سؤال هاي زيادي چون 

سرم به . سنگ ريزه هاي فرو غلتيده يكي پي ديگري بر ذهنم سرازير مي شدند 
از ديدن به . شدت داغ شده بود ، احساس درد شديدي در ناحية پيشانيم مي كردم 

 ديوار اتاق كه در برابرش قرار گرفته بودم احساس ناراحتي عجيبي آئينه بزرگ روي
كامالً متيقن بودم كه چشمان كس و يا كساني متوجه تمام . به من دست مي داد 

چوكي ميزكار را طوري گذاشته بودند كه فرد نشسته . حركات و نگاه هاي من است 
ت  خودش را در آئينه باالي چوكي ، هرگاه خود را اندكي كج مي كرد ، مي توانس

وقتي داوود خان به كمك پرچمي ها كودتا كرد ، نظر به عالقة مفرطي كه . ببيند 
به نهاد هاي استخباراتي داشت ، تمام اتاقهاي تحقيق واتاقهاي زندانيان را در 
صدارت ورياست جنائي وزارت داخله با آالت سمعي وبصري مجهز ساخت كه بعد از 

ن ومدرن  با جديد تريز ساختن اتاق هاي تحقيق صدارتمجهتجاوز ، روسها در 
اختيار داشت ، مانند نصب كاك هاي  درKGB كهترين وسايل الكترونيك 

، تا صدا وفرياد زنداني زير  سوراخدار جالي مانند در اتاقهاي شكنجه وزارت داخله
ديده «ي  نصب آئينه هاهمچنان ، آن اتاق به بيرون نفوذ كندشكنجه را نگذارند از 

نظارت  متهم را تحت نظر داشته باشند ،  بدون اينكه كه »نظارت «  ، يا»باني
 امين -ديد يك رفيق چپ انقالبي كه در زمان تره كي چشم[  . ديده شوندكنندگان

  ] .گرفتار شده بود 
اين ) » خاد ششدرك « ر شعبات خاد مانند ئو شايد هم در سا( و در خاد صدارت  

درآن طرف مانند آئينة معمولي است ؛ اما  يك طرفش .ه بود آئينه ها تعبيه شد
 در  يا وجريان تحقيقزنداني وحركاتش را در آئينه نظاميان روسي و مسؤولين خاد 

ضمناً . قرار مي دادند  تحت نظر  ،تنها مي مانداتاق   ويا زماني كه درهنگام شكنجه
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 و كرده بتوانندا شناسائي  از پشت آئينه زنداني رهاآنبراي حفظ جاسوسان خود كه 
هم چنان تسليمي هائي كه خاد نمي خواست هويت شان افشاء گردد ، از پشت 

فكر مي كنم فقط  . مي دادند باالي همرزمان سابق شان شهادت »نظارت  « آئينه
 يكطرفه داشت و بقيه اتاق هاي تحقيق توسط »آئينة نظارت«دو سه اتاق محدود 

كنترول مي گرديد كه مشاوران در اتاق هاي خود كمره هاي مخفي الكترونيك 
از همه مهمتر .  مشاهده مي كردند »مونيتور «  در صفحة جريان تحقيقات را

مشاروان روسي تمام جريان تحقيق زندانيان مورد نظر را از پشت آئينه و يا در 
مانيتور مشاهده مي كردند ، تا از يك طرف برتجربيات خود بيفزايند و از جانب 

يگر درجة مقاومت زندانيان مقاوم را با دكتوران روانشناس يك جا تحليل وتجزيه د
  .      كنند ، تا در كشور هاي ديگر در آينده از آن استفاده نمايند 

شريفي شكنجه گر  . ق باز شدغرق در گرداب سؤاالت الينحل بودم كه دروازة اتا
كه شناسائي چهره اش در به دنبالش كسي را ديدم .  داخل اتاق شد مشهور خاد

در صورتش كبودي هاي متورم متصل به هم . آغاز ديدن برايم مشكل مي نمود 
پشت چشمانش طوري پنديده بود توگوئي صد ها گاو زنبور . ديده مي شد 

  طوري با دقتيده شده و ورم كرده اشبه صورت كوب . بودچشمانش را گزيده 
وي . ر انجام اين رفيق را شناختم س. نگريستم تو گوئي من خود جراح صورتم 

مستنطق اين رفيـق را آورده بود . انجنير لطيف محمودي عضو رابط حلقة ما بود 
  . كه بااليم شهادت بدهد 

جالدي كه صورت اين رفيق را با ضربات مشت و لگد بدين شكل و شمايل درآورده 
مي نمود ، با دشوار ) ؛ حتا براي رفيق سياسي هم حلقه اش ( بود كه شناختنش 
[ گپ بزن ايره « :  گفت رفيق لطيف محمودي را مخاطب ساختهخشونت و تحقير 

رفيق در حالي كه به صورتم با دقت نگاه مي كرد ، تو . »  ؟ مي شناسي] اين را 
تو هم از شناخت « :  مي نوشت ا نور چشمان مشتعلش بر صفحة ذهنمگوئي ب

ه به طور وحشيانه شكنجه شده بود ؛ رفيق لطيف ك. » ! سازماني من انكار كن 
كبير توخي يك زماني در ليسه حبيبيه دو يا سه سال با برادرم  هم « : چنين گفت 

. » كدام زمان بود « : جالد پرسيد .  » من هم در همان مكتب بودم. ي بود صنف
«  : بدون اندك مكث پرسيد .  » سال پيش 23 يا 20حدود « : رفيق جواب داد 

  شايد در طول «: رفيق لطيف اظهار داشت » ن تاريخ با هم  مي ديديد ؟ بعد از آ
با . »  شده باشيم اين مدت اتفاقاً  چندين بار بر روي سرك با هم ديگر رو به رو

 شكنجه گر كار كشته اين رفيق را مخاطب قرار داده از وي تحكم و خشم يك
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كه مادر فاحشه ات هم اگر بازهم دروغ بگوي از رويت چيزي بسازم « : پرسيد 
رفيق لطيف اين دشنام را تحمل نتوانسته با آوازي كه دنياي نفرت و . » نشناسيد 

روسپي زاده خو توهستي « : انزجار در آن موج مي زد ، در جواب مستنطق گفت 
شريفي مزدور كه انتظار چنين جوابي را نداشت ، خشمش . » ! خاين وطن فروش 

« :  صدايش لرزش آشكار داشت به آرامي كذائي گفت را فرو خورد ؛ در حالي كه
گاه رفيق لطيف را با خود برد ، تا انتقام آن.» برويم ببينيم وطن فروش كيست 

مدتي بعد شايد نيم ساعت بيشتر . تحقيري را كه مستحقش بود از وي بگيرد 
نگذشته بود كه مزدور نفس سوخته و هيجان زده  باز آمد و من را مخاطب قرار 

حالي كه چهرة رفيق ات را بيشتر تغيير داديم تو هم خوب فكرهايت « : اده گفت د
حلقه پائيني ات را اگر نگوئي اين را بفهمي كه او را همينجا مي آوريم كه ! را بكن 

      . گاه از اتاق بيرون شد آن. مثل بلبل واري  بااليت شهادت بدهد 
 

  در ترويج انقياد طلبي  سخني در مورد-4
  .» تئوري بقاء « احترام به اصل  پوشش      
  

بعد از گرفتاري اكثريت اعضاي رهبري وكادر هاي برجستة  سازمان اخگر و 
؛ بازماند گان » كام « شكنجه هاي وحشيانه و اعدام بيدرنگ آنان توسط خلقي هاي 

مبناي باور هايشان به امر آزادي طبقة كارگر و اين سازمان شديداً ضربه خورده بر
بارزه به ضد تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي به ادامه كاري پرداخته خودشان را م

.  همت گماشتند انجمع و جور كرده ، به ترميم كميته هاي از هم پاشيده شدة ش
 كه تحت نظر مشاوران روسي ؛ چون ساير تن از جواسيس نفوذي اكسايك

د سال بدينسو با نام مستعار  كه از چنبودهمرديفانش كار مي كرد ، داكتر غفور سنا 
 براي تثبيت هويت كذائي اش به مثابة به اصطالح  را"پيام آزادي" سايت "پوالد "

» اكسا « و » كام«  از زمرة شاملين تيم نفوذي وي  ... . روبه راه كرده»مائويست « 
 درحالي كه برادرش -بعد از ضربه زدن به اين سازمان . در داخل سازمان اخگر بود 

از   سازمان را ترك نكرده بود ؛ سازمان قتل عام شدة اخگر را ترك گفته بار ديگرآن
سازمان پيكار « توظيف شد تا به درون » اكسا « و » كام « جانب مشاوران روسي 
اين نفوذي آموزش ديده و كاركشته با ساير . نفوذ كند » براي نجات افغانستان

، شرايط را براي گرفتاري اعضاي » .. .سازمان پيكار « نفوذي هاي خاد در درون 
)  »تئوري بقاء« (كميتة مركزي اين سازمان فراهم كرده با استفاده از همين تيز  
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سند ننگين تسليمي را باالي تمام اعضاي مركزي و تمام كادر هاي گرفتار شدة اين 
ي خادي ها. ، همه با هم امضاء كردند  سازمان قبوالندند و در زير آن سند ننگين

به نمايندگي از ] حكيم توانا ، فضل رحيم و فضل كريم [ نفوذي در قالب پيكار 
  . دادند كار ؛ تن به مصاحبة تلويزيوني همساير اعضاي تسليم شدة سازمان پي

بعد از اين كه ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز نمود ، سازمان 
 مردم ؛ به خصوص جوانان آزاديخواه كشور اخگر كه  به خاطر قرباني هايش در ميان

ند از  مركب بودكه[ از محبوبيت زيادي برخوردار شده بود ؛  عوامل نفوذي خاد 
« داوود خان ؛ » صونيت ملي م« شاه ؛ » ضبط احواالت  « اكثريت اعضاي مزد بگير

 متوجه ]ي خادي شده امين و بخش اطالعات پرچمي ها» كام«ي تره كي و »اكسا
سرانجام اين . مر بوده فعاليت تخريباتي شان را در آن سازمان تشديد نمودند اين ا

سازمان بار دوم هم زير ضربة خاد قرار گرفت و شماري از اعضاي اصلي اخگر با 
نفوذي هاي خاد در قالب اخگري گرفتار شده ، و به زندان پلچرخي انتقال داده 

را به خورد » تئوري بقاء«تز  نفوذي خاد داخل اخگر به همين نهجتيم . شدند 
اعضاي زنداني شدة كميتة مركزي اين سازمان كه در زير تهديد و تطميع شكسته و 

كه   ) استاد دوست( ، مبارزتن اخگري يكمنهاي . [ درمانده  شده بودند ؛ دادند 
تمام شان مانند ] مي گفتند » دوستي «  وي را شعله ئي ها در سالهاي تظاهرات

طي سندي ننگين تسليمي، از گذشتة سازمانشان » سازمان پيكار « اعضاي مركزي 
به نقد پرداخته ، تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان را بيشرمانه مورد 

به همين نهج در مصاحبة تلويزيوني هم اشتراك كردند ، كه رسانه . تأئيد قرار دادند 
ه امر آزادي كشور ، به گوش هاي دولت دست نشانده روس آواز خيانت شان را ب

  ]1[مردم افغانستان رسانيدند ؛  تازنده بمانند 
  
   -عمودي  خني در مورد روابط ـ س-  5

  .افقي سازمان ها  بعد از گرفتاري        
  

روسي زندان در مورد اعضاي گرفتار شدة سازمانهاي چپ »  مشاوران« تاكتيك 
  :انقالبي در مجموع چنين بود 

فراد دستگير شده  ، ن در نخستين لحظات تحقيق نمي خواستند  ابعضاً مستنطقي
كه پيش از » نعيم«  را با عضو ارتباطي و يا مسؤول حلقه اش ، مثالً » قسيم«مثال 

وي گرفتار شده بود و مستنطقين در پروسة تحقيق و شكنجه  استنباط كرده بودند 
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نمي كند ؛ از ) قسيم ( اش ابداً اقرار به شناخت از عضوحلقة مربوطة » نعيم « كه 
  . رو به رو  نمي كردند ) نعيم( قه اش ــ را با مسؤول حلهمين سبب وي
 دفعة نخست در) نعيم ( براي اين كه  مسؤول حلقه :   چنين بود علت اصلي آن
 ؛ مستنطق فرد [*]  با فرد پائيني خود از شناخت وي انكار ننمايدرو به رو شدن

مان را كه ضعف و سستي اش در جريان تحقيق براي ديگري از اعضاي همان ساز
 قبل از گرفتاريساير زندانيان همان سازمان هم آشكار شده بود ، و يا مانند نجيب 

با خاد زد و بند هاي كرده بود را وظيفه مي داد تا باالي كادر گرفتارشده  شهادت 
زنده ماندن « ا و مفادش را كه همان» تئوري بقاء «بدهد ، كه بشكند و بعداً اصل 

در جريان تحقيق . مي تواند باشد ؛ براي وي مطرح نمايد » وتداوم مبارزه در آينده 
يا دبير يا عضو (  منضبط و مستحكم سازماني ميان مسؤوالن رابطةبراي اين كه 

و اعضاي مقاوم حلقه ، همچنان پابر جا نماند شيوة مستنطقين اين بود كه ) رابط
را نزد اعضاي حلقة شان سست و ذليل وخوار و خيانتكار مسؤوالن مقاوم حلقات 

جلوه مي دادند و آنان را مسؤول گرفتاري اعضاي حلقه وانمود مي كرد ، و به تمام 
چه در قالب طيف چپ انقالبي ، چه در زير پوشش ساير سازمانها و ( جواسيسش 

شده و چيزي تسليم ن» نعيم « دستور مي داد تا فرد مورد نظرش ، مثالً ) احزاب 
. نشان دهد ) در ميان زندانيان... (نگفته را به مثابة قلمداد كنندة قسيم و احمد و

زندانيان ساده انديش و خوشباور كه خادي ها و جواسيس اطالعات را نمي 
شناختند ، به طور ناخود آگاه سخنان جواسيس را در مورد شخص مورد نظر خاد 

اختيار مي كردند ؛ بلكه وي را به ساير زندانيان مي پذيرفتند و نه تنها از وي دوري 
خاد . مورد اعتماد شان به مثابة قلمداد كننده و ضعف نشان داده  معرفي مي كردند 

  ) گروه ، يا  سازمان  و يا حزب ( وحدت و انضباط مستحكم عمودي ميان تشكيالت 
  از جمله  . يكي را دشمن ديگر مي ساخت . مورد نظرش را بدين نهج  برهم مي زد 

  
  
«  انكار مسؤول حلقه از شناخت عضو حلقه درنفس امر تداعي كنندة -*]  [

عضو حلقه از شناخت مسؤولش در ذهن وي بوده مي تواند ، يا به بيان » انكاركردن
را به رفيق تازه »  ! رفيق ، انكار كن «  رساتر قوماندة رفيق مسؤول حلقه مبتني بر

از ديدن مسؤول خود در همان ) مانند خودش(  نيزگرفتار شده مي رساند كه وي
  ]برخورد اول انكار نمايد 
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 بادي گارد كريم  سيد آجان كه برادرش» انجنير قادر  « تن از اعضاي سازمانيك
بهاء بود ، در زندان صدارت رويش را به طرف من دور داده ، در حالي كه دست 

 با خشم شديد و نفرت زياد راستش را به عالمة سوگند به صورت الغرش مي كشيد
به شرفم قسم مي « : ، كه در سيمايش به وضاحت ديده مي شد ؛ چنين گفت 

رفيق غرزي ابداً باالي . » رهائي از زندان زنده نمي مانم خورم كه غرزي را بعد از 
دو رفيق را در  وي شهادت نداده بود ؛ اين يك توطئة مستنطقين بود كه ميانة آن

و رهائي زندانيان سياسي اين » عفو عمومي «  چناني كه بعد از زندان برهم زد ؛
روق غرزي كشته شد و زنده ياد فا. خشم و نفرت نتيجة جبران ناپذيري به بار آورد 

    .بعد ها در موردش بيشتر صحبت خواهم كرد ... انجنير قــادر
ين دو  برخورد لفظي شديد بر رفقاء در درون زندان بار ها شاهدياين قلم و سا

خاد با شگرد و شيوه هاي خاصي ؛ . رفيق مربوط به يك حلقه و يك سازمان بوديم 
فركسيون هاي ) در داخل زندان ( حتا در درون يك سازمان و يا حزب دشمن 

از « [افغان ملتي ها در گام نخست آماج اين تاكتيك  . دكوچكي به ميان آورده بو
رفته بودند ؛ حتا  مشاجرة لفظي شان  قرار گ]» از درون همپاشي نيرو هاي دشمن

  .به برخورد هاي فزيكي خونين مي انجاميد 
مسألة شكنجه شدن ، و يا : نكتة مهم ديگري كه همين لحظه در ذهنم خطور كرد 

اطالعات زندان در مورد جواسيس : نه شدن زندانيان در جريان تحقيق مي باشد 
ا اطالعات زندان همكاري مستدام و وتسليم شده ها كه در درون و بيرون از زندان ب

بسيار شكنجه شده اند ؛ « ... ويا » قسيم  «  مثالً:مثمر داشتند ، تبليغ مي كرد كه
... ] و يا » نعيم « ( مثالً [ و آناني كه واقعاً شكنجه شده بودند ، » اما چيزي نگفتند 

را ) اينها  ( ؛ مگردر زير شكنجه هاي وحشيانة جالدان سر تسليم خم نكرده بودند ؛
» شكنجه نشده « توسط ايادي و عوامل اطالعاتي خود در داخل و خارج زندان 

نعيم بدون اينكه يك سيلي به رويش زده « ( وانمود مي كردند و جمالتي مثل 
باشند ، ترسيده همه چيز را بلبل واري اقرار كرده و احمد و محمود را  قلمداد 

  . » ... و .... نموده و
علي « جريان تحقيق كه عضو يم شده هاي كامالَ مخفي مانده درتسليك تن از 

 يا اجراآت " قانون خاد "سازمان نامدارش هم بود و مطابق » البدل كميتة مركزي 
هميشگي اين نهاد اطالعاتي تمام اعضاي كميتة مركزي به شمول اعضاي علي 

خدمات شايسته « طر به خا» مظلوم نما« البدل مي بايد اعدام  مي شدند ؛ اما اين 
كار از زندان ـحال كه از زمان آزادي اين م. اش به اطالعات زندان ؛ اعدام نشد » 
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كه بعد از رهائي از آن افتخار بوسيدن دست نجيب جالد و نشستن دور ميز غذا در [
 ساده - با تأسف -سه دهه سپري شده ، خادي ها و ] ارگ شاهي نصيبش شد 
لچرخي ، در مورد شكنجه شدن وي مديحه سرائي مي انديشان زنداني شده در پ

كار و بار «كنند ، و رفت و آمدش از اروپا به كابل و از كابل به اروپا را به اصطالح 
  !!تلقي مي نمايند »  مبارزاتي

خادي هاي مخفي در قالب زنداني و تسليمي هائي كه بعد از رهائي از زندان 
ه بودند ، هرازگاهي نزد برخي از زندانياني ارتباط شان را با خاد كماكان حفظ كرد

 سياسي رفته با مهارت مختص به خودشان  سر صحبت را -داراي موقف اجتماعي 
رحمانة زندانيان  با آنان  باز كرده  گپ و گفت را رندانه تا جريانات شكنجه شدن بي

يا از گو.طوري كه آنان را تحت تأثير قرار مي دادند . در خاد صدارت مي كشاندند 
رحم خاد در حق خودشان هم مرتكب  شكنجه هائي وحشيانه اي كه جالدان بي

شده بودند ، دهن به شكوه و شكايت باز مي كردند و زندانيان ساده انديش و خوش 
هائي را كه تا سطح داكتر و استاد پوهنتون در زندان احترام مي شدند آن؛ حتا ( باور 

را با قصه هاي كذائي شكنجه هاي ) دند و درجريان تحقيق كمتر شكنجه شده بو
وحشيانه اي كه شده بودند ، افسون مي گردند و آنان را به اين باور مي رساندند كه 

خادي هاي وحشي فالني بيچاره را بسيار «  : در غياب شان ابراز نظر نموده بگويند 
  .» ؟! زياد شكنجه كرده بودند 

  
  .  خادي شناخته شده  از حملة يك خادي ناشناس تا شهادت يك-6

   : نوشتم»رودر روئي با يك همسنگر ) 3(« در زير عنوان 

نفس سوخته و هيجان زده  باز آمد و من را مخاطب قرار داده  لطيف شريفي «
حالي كه چهرة رفيق ات را بيشتر تغيير داديم تو هم خوب فكرهايت را « : گفت 
ي كه او را همينجا مي آوريم كه حلقه پائيني ات را اگر نگوئي اين را بفهم! بكن 

   . »آنگاه از اتاق بيرون شد. مثل بلبل واري  بااليت شهادت بدهد 

ديري نگذشته بود كه يك جوان باريك اندام با روي الغر كه از تلفظ وي معلوم مي 
: شد از اهالي شمالي است ، داخل اتاق شده با تحقير مخاطبم ساخته چنين گفت 

با چنين سؤال تحقير آميز در سراسر زندگي »  هستي ؟ تو هم ضد انقالب «  
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 نمي دانستم با كدام جمله .حيرت زده به طرفش نگاه كردم . مواجه نشده بودم 
توانمندي تمركز افكار به خاطر جواب منطقي را در همان لحظه از . جوابش را بدهم 

وت تحقير درنگ روي سؤال اين مزدور روس لحظات سك. خود نشان داده نتوانستم 
فكر كردم تداوم سكوتم به غرور . آميز را كه بر من مستولي شده بود ؛ بيشتر كرد 

بعداً شناختمش نامش [ كاذب اين بد اخالق رقصنده برخورده و خشمگين شد 
 :كه زندانيان آن منطقه مي گفتند عبداهللا و از اهالي اوستاكاران كوهستان بود 

 بچه «. از اوستاكاران كوهستان است » رور عبداهللا بچة س « اهللا معروف بهعبد
 او را در عروسي ها ، مجالس و محافل عيش و طرب با ساز محلي مي جاآن» بازان

ن شدن را تمثيل كرد ، در هر صورت مشت محكمي به ، و يا خشمـگي] رقصاندند 
سـرم گيچ رفت . مشت ديگرش به رويم اصابت كرد .  زد نزديك به موره هاي گردنم

حالت تهوع به من دست . ساس كردم  چوكي زير وزنة بدنم  دور مي خورد اح. 
 يك اين جنايتكار با تمام نيرو. ستم  بر زمين نشدرحالت تكيه به ديوار ،. ده بود دا

. شوري خون بيره هايم را حس كردم . گاه اتاق را ترك كرد آنلگد به پايم زده ؛ 
. دروازه باز شد . م جمع شده بود مصروف پاك كردن خوني بودم كه در گوشة لب

 ند و دريشي ملكي اتو كشيده به تنيك نفر ديگر كه  اندام الغر و قدي نسبتاً بل
. در پي اين ناشناس لطيف شريفي هم داخل  اتاق شد . داشت ، وارد اتاق شد 

شخص تازه وارد كه ظاهراً موقر و مؤدب به نظر مي خورد ، چهرة آرام و نگاه نافذي 
ازجمهوري . بعد ها اين  شخص را شناختم [ وي با دقت به طرفم ديد . داشت 

هر دو ، ] . نام داشت » حميد تاجيك « .  بود  KGBتاجيكستان شوروي و عضو  
به روي كف اتاق نشسته بودم ؛ زير نظر  و، وضعيتم را كه به ديوار اتاق تكيه كرده 

 جريان ضرب و» شسته ئي؟ اينجه چران« : لطيف شريفي از من پرسيد . داشتند 
« : با تعجب كذائي اظهار داشت .  تعريف كردم شتم را براي اين مزدور سرفروخته

مشاور نظامي شوروي  « گاه همراه با  آن  .»اين كي بود ؟ . اين چه وضع است 
KGB از اتاق خارج شدند  » )حميد تاجيك (   در خاد .  

اشي از ردند ، بار ديگر به اثر درد ن دو مزدور روس اتاق را ترك كبعد از آن كه
فكرم ، مانند اسپ سركش و رام نا . خود پيچيدم ضرب و شتم خادي ناشناس در

شدني بر ميدان محدود ذهن آتش گرفته ام پاي مي كوبيد و با تمام نيرو به هر سو 
، سر مي كشيد و راه بيرون رفت از اين تنگناي استخوان شكن و از اين بن بست 

مكان را هم احساس نمي . از زمان خبري نبود . ه را جست و جو مي كرد خرد كنند
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فقط دريائي از درد بود كه تن كوبيده  شده ام را با موجه هاي آتشزا و . كردم 
  .نهايت زجر دهنده اش ، به هر سو پرتاب مي كرد

اين بار شريفي لعنتي . از صداي باز شدن دروازة اتاق متوجه پيرامون خود شدم 
من درنخستين  . ت و در پي آن يك جوان قد بلند ورزيده اندام داخل اتاق شد نخس

شريفي جالد . بيشتر باالي وي تمركز نكردم . نگاه زود گذر اين جوان را نشناختم 
به مجردي كه از زمين . » ببين اين را هم نمي شناسي ! ايستاده شو « : گفت 

سرم دور مي « : كيه داده گفتم برخاستم بار ديگر سرم گيج رفت و به ديوار ت
وي چوكي را كش كرد و به طرفم نزديك كرده گفت بنشين؛ خوب مي . » خورد
با دقت به روي اين جوان قد . كمي بهتر شدم . گاه خودش از اتاق برآمد آن. شود 

اين همان تيمور كاراته باز . بلند و ورزيده اندام كه به طرفم  نگاه مي كرد ، ديدم 
فهميدم كه رو در روئي . از ديدن وي تهديد نجيب در ذهنم تداعي شد . خادي بود 

حتماً به تيمور گفته كه توخي ترا شناسائي . تيمور با من كار نجيب خاين است 
زماني كه از [ كرده درموردت گپ زده و خواسته كه از سازمان اخراجت نمايند 

تيمور اين موضوع را » ن اتاق محصلي« بردند در»  2بالك«زندان صدارت ما را به 
ازمان شده ــش از سـان اخراجـوس گفته خواهـبه من گفت كه چرا وي را جاس

  ] .بودم ؟  
 نجيب و تيمور هر دو مي خواستند از من هم انتقام بكشند ، و از اين سياهچال به 

يكي خاين تسليم ( از تصور دشمني اين دو . سياهچال عميقتر سرنگونم سازند 
با همين . در پي چاره بودم . دچار اضطراب شدم )  ش خادي تمام عيار شده ، ديگر

شيوة پيدا كردن حل معضله از ميزان اضطراب شديدي كه مي خواست  قدرت تفكر 
اين را مي دانستم هر زماني كه . سالم را از من سلب نمايد ؛ به زودي كاستم 

رنگ آن در صفحة ذهن گسترة اضطراب شديد ذهن انسان را احتواء نمايد و زمان د
  .طوالني تر شود ،  روان را آسيب مي رساند 
تيمور كه در قاب صورتش شرم و اجبار . مستنطق مزدور بار ديگر وارد اطاق شد 

سالمش را با سالم » ! سالم رفيق توخي « : كذائي را منعكس ساخته بود ؛ گفت 
 خواست از لبخند وي در حالي كه نمي. جواب داده گفتم من شما را نمي شناسم 

اما من شما را مي «  : جوابم گفت آميزش جلوگيري نمايد ، بيدرنگ درتمسخر 
به خاطري كه مسؤول و عضو ارتباطي من بعد از نجيب بودي ؛  رفيق . شناسم 

توخي من دروغ نمي گويم ، اگر بخواهي  چند باري كه با هم ديديم و نشستيم  ، 
هرچه مي خواهي بگو « : اين خادي نفوذي گفتم در جواب . » همه را برايت بگويم 
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براي اين كه از گپ گپ نخيزد ؛  بيش . »؛ مگر من ترا  بار اولي است كه مي بينم 
كه در سازمان توسط من شناخته شده ( از اين گفت و شنيد را با اين خادي نفوذي 

شاره لطيف شريفي جنايت پيشة خود فروخته به تيمور ا. زايد مي دانستم ) بود 
  . بعداً دو خادي از اتاق خارج شدند - كه از چشمم دور نماند -كرد 

تو گوئي خدايان . به انتظار روز بودم ؛ مگر از روز كدام عاليمي به چشم نمي خورد 
  .كائينات مانع طلوع خورشيد شده بودند 

   
   تهية لست نام و آدرس رفيق هاي– 7

     .   ساوو قبل از ضربه خوردن سازمان      
  

مدتي پيش از ضربه خوردن سازمان ، روزي كه حلقة ما داير شد ، رفيق ارتباطي با 
رفيق ها «  : نين مطرح كرد خواست مركز را چ) رفيق لطيف محمودي ( مركز 

 دو سه حلقه همزمان و يا يكي بعد ديگري گفتند هرگاه مسؤول حلقه و يا مسؤولين
 و ضاي حلقه و اعضاي حلقه هاي پائينير اعگرفتار شوند ، براي اينكه ارتباط با سا

ها  بر قرار بماند ؛ ضرور است تا نام  اصلي رفيق هاي عضو سازمان با آنپائينتر از 
انه و يا محل كارشان جمع آوري شده به مركز سازمان فرستاده ـآدرس اصلي خ

   .». شود 
شماري از رفيق از آنجائي كه كبير توخي ، رفيق فاروق غرزي ، رفيق فتاح ودود  و 

ه اين واقعيت تلخ در هائي كه در ارتباط با توخي و يا ساير رفيق ها قرار داشتند ، ب
، نجيب ، ضياء قريشي ) م . هـ (  پي برده بودند كه رهبر سازمان درون سازمان

و يكي دوتن ....) و» صوفي«، » قاري«،» ظاهر« با نامهاي مستعار( خادي نفوذي 
 شامل كميته مركزي بودند ، در خط ضديت با انديشة مائو ديگر از نزديكانش كه

تسه دون  قرار داشتند ، از همين سبب برخي از حلقه هايشان را پنهان مي كردند و 
به يك مورد از اين . از گزارش آن حلقات به كميتة مركزي خود داري مي نمودند 
  :   زير اشاره مي كنم رياكاري كه در زندان پلـچرخي برمال و افشاء شد ، مختصراً در

 زماني كه رفيق بهمن و رفيق مسجدي و رفيق سرور در كميتة مركزي ساير 
 با داليلي كه من پيش كشيده و به روي آن پافشاري مي نمودم –اعضاي رهبري را 

را هرچه زودتر از سازمان اخراج نمايند ؛ ) رحماني . س . غ (   وادار ساختند كه -
به عوض اين كه مطابق فيصلة (  ؛ مگر در خفا  اين شخص را آنان ظاهراً پذيرفتند

حلقات شان حفظ كردند ، تا در درون ) كميتة مركزي از سازمان اخراج مي كردند 
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اين شخص در زندان پلچرخي و دو »  زنداني شدن «  گويا با دو و يا سه ماه اين كه
 اين رياكاري رهبر يلچرخي و ارتباط تنگاتنگش با قارباره آزاد شدنش از زندان پ

  .  سازمان برمال گشت 
در :  بايد مختصرًا تذكر داد . )  م . هــ ( از رياكاري و فركسيونبازي ديگر  داكتر 

 از ميان حلقة ما كه فقط مسؤول ارتباط آن يزمان انتخابات اعضاي كميتة مركز
ل كه خود تا آن زمان شام[ حلقه باكميتة مركزي ، رفيق لطيف محمودي بود 

و سر سفيد روي اين احتمال حساب كرده بود كه اين ]  بود كميتة مركزي نشده
از همين سبب .  از حلقة ما  به سمت عضو كميتة مركزي برگزيده خواهد شد قلم

 انتخاب عضو كميتة مركزي  نداد كه موضوع رأي گيري را برايبه رفيق لطيف اجازه
ين شگرد فركسيون پرستي وارد عمل شده با ا. ) م . هـ . ( ، در حلقة ما طرح نمايد 

اين عدم صداقت و . ، نتيجه انتخابش به كميتة مركزي رفيق لطيف محمودي بود 
رفيق ها هر يك يونس »  اتاق محصلين«در داخل . رياكاري وي در زندان افشاء شد 

 فاروق غرزي ، فتاح ودود ، اين قلم و رفيق انجنير رحمت حضور داشتند كه ،زرياب 
از موضوع انتخابات به خاطر برگزيدن عضو كميتة مركزي در تمام حلقات توسط ما 

  . رفيق زرياب با خبر شديم 
 رفيق شير علم نيز به انديشة مائو تسه دون باور بايد تذكر داد كه رفيق زرياب و

 زنداني كه ه اين دو هم مانند ساير رفيق هايمند بودند و با يك جهان درد و داغ ك
  . فاميل هايشان از كمك هاي سازمان محروم شدند ،باورمند بودند . ) ا  . ل. م ( به 

 ، از رفيق هاي مركز صرفاً رفيق بهمن ، رهبر ساوودر برابر اين فركسيون پنهاني 
دي ، رفيق زرياب و ، رفيق سرور ، رفيق لطيف محمو) هدايت ( رفيق مسجدي 
ازمان و هوادارانش در درون و اين تضاد را رهبر س.  قرار داشتند رفيق شير علم

. مي پاشيد در غير آن كميتة مركزي از هم . بيرون از سازمان برمال نساخته بودند 
و پيش از اين كه » سازمان جوانان مترقي « از بدو تشكل .)  م .هـ  ( رهبر سازمان  

قرار داشت »  ساما « را تشكيل دهد ، در طول مدتي كه در مركز سازمان  » ساوو«
 از ضديتش با انديشة مائو تسه دون سخني به ميان نياورده بود ؛ حتا بعد از ضربه ،

، » امـــال « خوردن ساوو ، و رفتنش به پاكستان ، و به ميان آوردن به اصطالح 
كه تركيب كميتة مركزي [ » اتحاد ماركسيست لنينيست هاي افغانستان« يعني 

 بيشتر خواهم شعد ها در مورد ب- آن به سان محتواي كجكول درويشان بود 
 در سالهاي طوالني .؛ تضادش با انديشة مائو تسه دون را نمايان نساخت ]  نوشت

  اقامتش در كانادا همچنان بخيه سكوت اسرار آميز را از لبانش باز نكرد
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در قبال وقايع خونبار و اشغال كشور نخست  [  سال خاموشي 25 بعد از رهبر ساوو
و در پي آن توسط امپرياليزم جنايتگستر و غارتگر امريكا و توسط طالبان وحشي 

وران جهادي و زدــغالگران و مــ توسط اشران تنا هزشركاي جهاني اش و قتل عام
تضادش با انديشة ( از راز پنهانش  ، و شكسترا سكوت  سر انجام ]طالبي اش

 از رهبران ي به يك صفحه ئي پرده برداشت و800 بي محتوايطي نوشتة ) مائوتسه 
 رهبران جنبش كمونيستي كشور  از  به همينطورپرولتارياي جهان مائو تسه دون و

  . حمله كرد ، ...  اسطورة مبارزه و مقاومت رفيق مجيد كلكاني و جمله
به اساس همين برآيند منطقي ازعملكرد هاي رياكارانة رهبر سازمان بود كه من ، 

جمع ديگر ، از مجموع حلقات خود ، صرفاً رفيق فاروق غرزي ، رفيق فتاح ودود و 
داديم كه ) لطيف محمودي ( هائي را به عضو رابط با مركز آننام اصلي و آدرس 

ها دشواري هاي خطرناكي را در آنهوادار سازمان بودند ، و كار سياسي تشكيالتي با 
رناك برمبناي همين دشواريهاي خط.  بار آورده بود ندو بب آن شرايط اختناق و بگير
در نظر گرفتند به تدريج ) بخش مائوتسه دون انديشه ( بود كه رفقاي رهبري 

) نام اصلي همايون (  رحيم   به مسؤوليت - د حلقة به هم متصل هواداران را در چن
درحواشي سازمان نگهدارند ، تا اين كه به گونه اي عذرشان طوري خواسته شود كه 

  . ل نگردند به دشمن سازمان و انديشة مترقي تبدي
بايد ) بنا به ملحوظات منطقي (  به دو تن از اينها ، من در اينجا ، در رابطه 

بنويسم كه براي نسل نو كه در راه پر تهلكه و پر پيچ و خم مبارزة مخفي در شرايط 
كه كوله بار بس بزرگ تجارب [ اشغال كشور توسط امپرياليست هاي جهاني 

 در سراسر جهان  تشكيالت دشمنان طبقاتي شان درونچندين دهه نفوذ شان را در
  .؛ آگاهي دهنده و شايد هم آموزنده باشد ] پياده كرده و مي كنند 

 
   .  تأملي گذرا برشيوه كار يك عضو ساوو پيش از زندان– 8
  

با دشواري و دلواپسي  را1357 ثور 7ن  سال بعد از كودتاي ننگيروز هاي سياه 
 از نزديكان  رحيمه همسرم كه نسبت خوني با وي تنيك روزي .سپري مي كرديم 

اين جوان باريك اندام ،كوتاه قد و ضعيف البنيه . ما آمد ) خانة ( دارد ، به منزل 
رحيم « ( بعد كه هوادار سازمان شد نام سازماني اش را ) همايون ( نام اصلي اش [

 در ميان به خانة  چندين ماه1357 ثور 7؛ قبل از كودتاي ننگين ] انتخاب كرد ) » 
براي بازديد ساير ...  « : بنا به گفتة رحيمه . ما مي آمد ، گويا خبر ما را مي گرفت 
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 ولي از آنجائي كه ؛خيلي درون گرا و گوشه گير است . اقوام قدم رنجه نمي كند 
  .»   و به من احترام  دارد ، به ديدنم مي آيد  داردمن را دوست

همايون از فاميل ما كوتاه و » خبرگرفتن «  فاصلة   ثور7 بعد از كودتاي ننگين
مي . ظاهراً وانمود مي كرد كه به من هم عالقه مند شده است . كوتاهتر شده رفت 

جائي كه جنراالن روسي اقامت [ گفت كه دورة عسكري اش را در مكروريان ها 
  .دارند و محل كارشان نيز در همان ساحه مي باشد ؛  سپري  مي نمايد 

اتوريست و مجسمه ساز با استعداد و يرسام ، مشاق ، مين. مايون هنرمند هم بود  ه
تمركز اين همه لياقت ها و مهارت ها در وجود كسي . يگان دفعه آواز هم مي خواند 

كه با رحيمه نسبت خوني نزديك هم دارد ، سبب شد كه درباره اش با رفيق بهمن 
رد با استعداد كه پيوند خوني هم با ما رفيق بهمن از حضور چنين ف. صحبت نمايم 

دارد ، با خوشروئي استقبال نموده از من خواست تا به تدريج وي را به جانب مبارزه 
از ميكانيزم و چگونگي جلب وي به مبارزه كه بحث را به درازا مي . سمت بدهم 

ي كشاند ، صرفنظر كرده ، اشاره به يك باريكيي  پروسة جلب و جذب به سازمان ها
  . سياسي مي نمائيم 

همايون در عين اين كه مي خواست خودش را  از طريق جواب به پرسش هاي من 
احه و برخي  ثور واقامت شان در آن س7درمورد روسها و حماية شان از كودتاي 

كذائي » هراس«  به من نزديك كند ؛ با مهارت يك هنرمند اطالعات در مورد آنان
» هراس«  به گونه اي كه گويا نمي خواهد دلهره و [ا اش را هم از آمدن به خانة م

و ]  ما هم بفهميم ؛ناشي از آمدنش به خانة ما را كه عناصر ضد دولتي هستيم 
صحبت پيرامون مسايل سياسي تبارز مي داد ، و از جانب ديگر مي كوشيد طوري 
 نشان دهد كه پاسخ من به سؤال هايش قناعت بخش نبوده و تشريحاتم پيرامون
مسايل سياسي و چگونگي رفتن به طرف انقالب اجتماعي مورد تأئيدش نيست ، و 

گويا ناشي از ( بنا بر همين پاية تخالف ، زمينه مخالفتش را با نوعي ناراحتي 
ابراز مي كرد و فاصله ميان آمدنش به خانة ما را بيشتر ) احترامي كه به من دارد 

ورد خودش نمايد كه گويا نمي خواهد كه به مي نمود ، تا ما را وادار به تفكر در م
سمت مبارزه گام بردارد ، و گويا به خاطري كه ما نتوانسته ايم در زمينة مسايل 

همايون با اين . سياسي وي را قناعت بدهيم و سواالتش را به درستي حل نمائيم 
ب روسة تمايلش  به جان مي خواست تا پ- كه هنرمندانه آن را به كار برد -شگرد 

 طبيعي وانمود شود و تا در مسير مبارزه با دولت كودتا به درازا بكشد من و حركتش
زماني كه در مورد . اين پروسه من را دچار شك انقالبي مي كرد . شك بر نيانگيزد 
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چگوني رفتار وي با رحيمه كه از كودكي وي را مي شناخت ، صحبت مي كردم ؛ 
جوان بي غل و غش است ) همايون ( » حيمر«اين رفيق برايم اطمينان مي داد كه 

از منظر اقتصادي .  اندكي محيل است و كمي ترسو طفق. ، نبايد بااليش شك كرد 
  .هم كمكش مي كرديم 

تا آماده شد و اخالقاً . به هر رو ، ساعت ها و روز ها با وي جر و بحث مي كردم 
ل كشور و امر انقالب تعهد سپرد كه در راه مبارزه به خاطر آزادي مردم و استقال

  .دموكراتيك نوين صادقانه گام بردارد 
اصول « . حلقة دو نفره ساخته شد .از وي استقبال كردند ) غياباً ( رفيق ها 
)  ستالين(» ماترياليزم ديالكتيك«و » ماترياليزم تاريخي« ،) ژرژپوليتسر(» مقدماتي

تحليل «واندم ، همچنان را با وي مي خ) مائوتسه دون ( » چهار رسالة فلسفي« ، 
چپ «، » ... دوتاكتيك سوسيال دموكراسي « ، » دموكراسي نوين « ، » طبقات
و ساير كتب و » ... نه تفسير » « جنگ طوالني« ، » دولت و انقالب«،  » ... روي 

در بخش . آثار ماركسيستي را يكجا با وي مورد بحث و گفت و گو قرار مي دادم 
ق مي كردم و تمايل به شعر گفتنش را هم مورد ستايش قرار ادبيات هم وي را تشوي

مي دادم ، وجمـالت كوتاه و آهنگينش را كه مي پنداشت شعر نو است ، تصحيح 
  .مي كردم  

به خصوص مبارزاني كه با عادات ناسالم [   يك عادت در وجود برخي انسان ها 
وده ، و چنين عادات  به درستي برخورد ننموا در وجود خودروشنفكران خرده بورژ

 اين است كه در جريان كار و بار ]خرب را در خود نابود نكرده اند ناپسند و م
سياسي در درون سازمان هايشان ؛ همواره به آن اشخاصي توجه بيشتر مبذول مي 
دارند كه با صرف وقت بيشتر و با عالقه مندي و انرژي زيادتر آنان را جذب كرده و 

كرده اند ؛  افراد تازه جذبي شان را  نسبت به ساير همرديفان به سازمانشان معرفي 
، رجحان و برتري مي دهند ؛ از همين سبب ، زماني كه يك مبارز با صرف انرژي 
زياد و وقت بيشتر و طوالنيتر فردي را به سوي خود جلب مي نمايد ، در مورد 

) كل جذب شده گويا به مش( آن شخص .... تعلقات طبقاتي و اجتماعي و دولتي و
و اشتباهاتش را ناديده و بعضاً خطاها . كمترين شك را به ذهنش راه نمي دهد 

در واقع در پهلوي رابطة تشكيالتي و رفيقانه ، يك رابطة .  مي گيرند ناشنيده
عاطفي ميان هردو  برقرار مي گردد كه ناشي از پروسة دشوار جلب و جذب مي 

 كم سن و سال فاقد تجربيات مبارزاتي ،  فاقد فهم جوانان: يا به بيان رساتر . باشد 
( ، بزرگان با فهم ... سياسي ايدئولوژيك ، نداشتن فهم ادبي ، تاريخي ، اقتصادي و
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و ... و با تجربة مبارزه ، و سياست و ادب و تاريخ و ) در اينجا كادر سازمان سياسي 
 جذبي هاي آموزش ديدة را  احترام مي نمايند ، و كادر هاي سازمان هم تازه.... 

و حمايت ) همان تفقد جوامع سرمايه داري و ماقبل آن ( شان  را  مورد تفقد 
  . خويش قرار مي دهند

عد چنين توجه غير اصولي و غير انقالبي اين است كه كادر توظيف شده ،  يك بـ
تازه جذب شده را محصول زحمات و تالشهاي مستدام خود دانسته به مثابة 

. در درون سازمان حفظ مي نمايد و كمترين عملش را ستايش مي كند دستاوردش 
چنين توقع ناهنجار ، غير اصولي و ضد انقالبي را در مورد فرد تازه جذب شده اش ؛ 
حتا از ساير كادر هاي سازمان هم دارند ، و بعضاً از انتقاد ديگران از فرد مورد 

بعضاً اينطور فكر مي كند .  شوند نظرشان دچار ناراحتي خرده بورژوا مĤبانه هم مي
ناديده گرفته مي شود ، و از اين عدم توجه ) فرد تازه جذب شده ( كه دستاوردش 

  .به جذبي اش  ناراحت هم مي شود 
نه در مورد ديگران (  به هر رو ، نخستين باري بود كه من در مورد همين جوان 

ين كسي هم بودم  و نخستدچار همين احساس ضد انقالبي  شده بودم ،) درگذشته 
 و زد و بندش با مستنطق و همكاري اش با اطالعات زندان و كه شخصيت اصلي وي

... راالمان وچگونگي كارش بعد از رهائي از زندان با جنرال هاي روسي در قصر دا
 كه نزديكترين عضو فاميلش مي - به همسر و همرزمم  سال را16بعد از گذشت 

در مورد همايون (وي بعد از مدتي  مطالعة دقيق در موردش باشد ؛ بازگو نمودم كه 
در حضور رهبر سازمان و خانم محترم صحت برداشتم را با تأثر زياد پذيرفت و ) 

ساده انديش از من به دفاع برخاسته به قناعت رهبر ) در تورنتوي كانادا ( ايشان 
ن در خدمت خاد قرار خوشباور سازمان پرداخت و ابراز داشت كه همايون بعد از زندا

  ]2. [داشت و در كانادا هم با آنان همبستگي دارد 
  
  وادارانـ همايون با هكار  وضعنگاهي به  -9

   .ويتوسط    ساختن بمب دستي        وجريان
   
بنابه تصميم ( رفيق فتاح ودود كه خود از چند ماه پيش روي ملحوظات امنيتي  

 از مدتها زنده يادمان پذيرفته شده بود ؛ در حلقة كادر هاي ساز) كميتة مركزي 
 شعلة جاويد را كه جواني بود  »هواداران« پيش مسؤوليت كار سياسي با يكتن از 

كه بنا به گفتة  [ »هوادار احساساتي« مسؤوليت اين . احساساتي به عهده داشت 
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ن خودش  نزد  مسؤول حلقه ، يعني همايون  ، از جذبي هاي  زنده ياد داكتر رزبا
  . سپرده شد  ، نيز به همايون] بود 

(  دو تن از محصالن پوهنتون ازضربه خوردن سازمان توانسته بودهمايون تا قبل 
 فاميلي داشتند ، تا سطح هوادار كابل را كه با وي شناخت) انشگاه دانشجويان د

  .پول حق العضويت آن دو تن را هم به وقتش تحويل مي داد . سازمان ارتقاء دهد 
 تن از هوا داران سازمان از اهالي شهرنو كابل ،كارمند وزارت معارف كه جوان يك

مهربان و دلسوز و ضد طبقات حاكمه بود ، و قبالً من وي را مي ديدم ، درعين 
كه اين هم ( اينكه از نزديكي به سازمان اغلباً حالت دو دلي و ترس نشان مي داد 

هرازگاهي چند جلد كتاب و مقداري پول با آنهم  ) ناشي از موقف طبقاتي اش بود 
اين جوان نجيب و مؤدب كه برخورد و روية . نقد به سازمان كمك هم مي كرد 

اجتماعي خوب داشت ، هرگاه مشكل دو دلي و ترس در امر مبارزه  اذيتش نمي 
مشكل دو دلي و . كرد ، مي توانست كار هاي مفيدي براي سازمان انجام دهد 

با نام  ( زماني بيشتر شد كه سازمان تصميم گرفت همايون)  ح( هراس اين جوان 
 به عوض من به مثابة عضو رابط سازمان با وي كار سياسي )» رحيم « مستعار 

علت تصميم سازمان دراين زمينه چنين بود ، تا كادر هاي سازمان كار و بار . نمايد 
ند و ارتباطات حلقه ئي مسؤوليت با هواداران سازمان را به اعضاي پائيني خود بسپار

تا خطر دستگيري و و ديد واديد شان را هر چه بيشتر محدود و محدودتر سازند ، 
  . ضربه خوردن كادر ها كمتر گردد 

 از )كه قبالً رفيق فتاح وي را مي ديد ( » جوان احساساتي«همايون مسؤول حلقة 
شورگي و هراس هر نا آرامي و دل. رفتن به خانه اش هم احساس نا رضايتي مي كرد 

 را  متواتر به حلقة باالئي خود گزارش »جوان احساساتي«و ) ح ( دو هوادار ، يعني 
مي داد و از رفتن به خانة هر دو جوان به گونه اي رضايت نشان نداده ابراز ناراحتي 

رفيق هاي مسؤول يكتن ديگر از هواداران سازمان را كه پسر با وجود اين . مي نمود 
  .ور مي شد ، به همايون  ارتباط دادند كاكاي تيم

در يكي از روز هائي كه خلقي هاي وحشي قدرت را به دست داشتند و در خدمت 
همايون به خاطر . به روسها ، مانند سگ هاي تازي از يك ديگر پيشي مي گرفتند 

بعد از اين كه كار حلقه پايان يافت ، وي در . ماشد  )خانه  ( كار سياسي وارد منزل
 برخي ر روزانه اش در مكروريان كابل كه به گفتة خودش نظاميان روسي وورد كام

  : جنرال هاي آن كشور هم در آن ساحه كار مي كردند ؛ چنين گفت 
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در جائي كه من كار مي كنم ديپوي مواد مورد ضرورت روسها هم درآنجا وجود « 
پو به محل كارشان يك قسمت وظيفة من آوردن مواد مورد ضرورت آنان از دي. دارد 

روزي متوجه شدم كه مواد شبيه باروت ؛ اما به رنگ سفيد هم در آن . مي باشد 
 به اندازة آن مقدار ،براي اين كه متيقن شوم مقدار كمي آن را  . استوجود مديپو  

زماني . موادي كه بر سر چوبك گوگرد مي مالند ، برداشتم و با خود به خانه آوردم 
  . » در دادم ، فهميدم كه باروت سفيد است ) كبريت ( د كه آنرا با گوگر

هم در تعمير مكروريان دچار تعجبي آنشنيدن حرف هايش در مورد باروت سفيد از 
: گفت با اطمينان به خود ،. ده باشد ـشايد متوجه تعجبم ش. آميخته با شك شدم 

: گفتم .» . بياورم هرگاه رفيق ها ضرورت داشته باشند مي توانم  مقداري از آن را « 
. »…باروت خالي  به چه درد مي خورد در دكانهاي باروت فروشي هم وجود دارد « 

  : چنين گفت ) به آرامي مختص به خودش ( به جوابم 
كه ست  اين نوع باروت قدرت تخريبي چندين برابر بيشتر از باروت سياه را دارا« 

 به رفيق ها انتقال مي دهم ، من موضوع را: گفتم   » از آن مي توان بمب ساخت
  . خبر مي دهم به توگاه از تصميم آنان آن

 آن بود ) » قرار دادي رمز«( معني پيام [از طريقي به رفيق بهمن پيام فرستادم 
زماني كه رفيق بهمن به  . ]كه پيش از داير شدن حلقه يك بار به خانة ما بيايد 

موضوعي را كه همايون با من در  . »كدام گپي شده ؟ «  : منزل ما آمد ، پرسيد 
خوب شد « : رفيق بهمن گفت . ميان گذاشته بود ، با دقت برايش تعريف كردم 

رفيق ، اين موضوع را در حلقه مطرح نكردي ، زيرا رفيق ها از فهميدن آن بار 
قسمي كه در مورد وي گفته اي كه خيلي با .  مسؤوليت شان سنگينتر مي شد 

مه مي سازد ؛ آيا به راستي مي تواند از اين مواد يك دانه بمب استعداد است ، مجس
گاه به آنبسياركوچك دستي بسازد ؟ ، اگر درست كرد و ما آن را آزمايش كرديم ؛ 

هم در موردش آنل رحيمه جان است ، با ــبا آن كه از فامي. حرفش باور مي كنيم 
  .» بايد احتياط كنيم 

. را مطرح كردم دستي چگونگي ساختن بمب  موضوع  در جلسة بعدي با همايون
چگونه اين كار را « از وي پرسيدم . وي گفت بلي مي توانم اين كار را انجام بدهم 

من زماني كه « : در جوابم با اطمينان خاطر و آرامش هميشگي گفت » ياد گرفتي 
به ادامة صحبتش .  » باروت سفيد را در آنجا ديدم ، ساختن بمب به فكرم گشت 

گاهي . دچار دو حالت نا همگون شده بودم . چگونگي ساختن بمب را تشريح كرد 
 استعداد در آينده مي تواند احساس خوشي برايم دست مي داد كه اين جوان با
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 سازمان ما كار هاي مفيدي انجام دهد ؛ از جانب ديگر اين فكر اذيتم مي كرد ، براي
گاه بار آنروي جذب كرده باشد ، هرگاه وي را يكي از سازمانهاي اطالعاتي شو

وزارت دفــاع  سوسيال [ مسؤوليت آن به دوش من هميشه سنگيني خواهد كرد 
ت كه مخفف ــي مختص به خود را داشــازمان اطالعاتـــوروي ســامپرياليزم ش

 بود و همايون با نظاميان مربوط به وزارت دفاع شوروي كار مي كرد  )JRU (  آن 
  ] .شتو اين واقعيت دا

در دفعة بعدي كه كار حلقه ما تمام شد و رفيق هاي حلقه همه يكي بعد ديگر از 
» همايون در مورد او مسأله چه گفت ؟ «  : خانة ما خارج شدند ، رفيق بهمن گفت 

  .گفتم  موافقه كرد  وعده داد كه يك دانه بمب كوچك دستي مي سازد .  
سر انجام بعد از مدتي آن را كه . ت با خوشي پذيرف. موضوع را به همايون گفتم 

با احتياط آن را از دستش گرفتم . برابر حجم يك دانه ناك بزرگ بود ، با خود آورد 
در خرچ خانه رفته . وي چگونگي استعمال آن را كه ساده مي نمود ، تشريح كرد . 

خشت ميان دو چوب سرتاق روشندان را بيرون كشيده آن را در پهلوي عكس ها 
خشت را دو باره در خاليگاه ميان .  قبالً مخفي شده ، در آنجا پنهان كردم وآثار

شنيده بودم در هنگام . دوچوب سرتاق طوري قرار دادم كه جلب توجه ننمايد 
يورش به خانه هاي مربوط به طيف چپ انقالبي ، خادي ها كمتر از آلة رد يابي 

  .اسلحه كار مي گيرند 
 ما آمد ، آن را دوباره از جايش بيرون كشيده به وي زماني كه رفيق بهمن به منزل

هر زماني كه وقت . بهتر است پيش خودت باشد « : رفيق بهمن گفت:  نشان دادم 
همايون در بارة ساحة « : بعداً از من پرسيد . »پيدا كردم آن را از اينجا مي برم 

ب آن بسيار  ساحة تخري «همايون گفت: جواب دادم . » تخريب آن چيزي نگفت ؟ 
فقط كار يك سرباز روس . درحد يك دايرة كه قطر آن دو متر باشد . محدود است 

  .» اگر ضرورت  شد  قويتر آن را  خواهم ساخت . را ساخته مي تواند 
 مدت زيادي از نگهداري بمب ساخته شده توسط همايون نگذشته بود كه يك روز 

رفيق ها ؛ زماني كه اين كاردستي  . رفيق بهمن به خانة ما آمده آن را از من گرفت
را مورد آزمايش قرار دادند ؛ هنگام پرتاب ، صدائي از آن برنخاست ) بمب كوچك ( 
  . اين امر ماية نگراني آنان شد . 

رفيق بهمن از موضوع عدم كارآئي آن بمب با نوعي دلسردي سؤال برانگيز ياد كرد 
همايون را به خودش گوشزده » ستي كار د«از من خواست تا موضوع عدم كارآئي . 
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هرگاه نقيصه اي در . نمايم و از وي بخواهم كه علت عدم انفجار آن را توضيح  بدهد 
  . ميان باشد ، يك عدد ديگر آن را بسازد 
حالتي به خود گرفت كه ناراحتي اش را . موضوع را كه با همايون مطرح كردم 

« : همايون در جلسة بعدي گفت . زد وعده كرد تا يك دانة ديگر بسا. بازتاب دهد 
ديپوي مواد مورد ( حاال اين كار امكان ندارد ؛ باروت هاي سفيد را از آن محل 

   . »به كدام جاي ديگر انتقال  داده اند) ضرورت تيم نظاميان روسها 
رفيق بهمن ناراحت .  زماني كه گپ هاي همايون را براي رفيق بهمن بازگو كردم 

  .ست تا در مورد وي بيشتر دقت نمايم از من خوا. شد 
  

  ي مركز ط درون كميتةــخ    اشاره به دو - 10
   در رابطة همايون و حلقه هاي پائيني اش            

  
(  من در زندان صدارت متوجه علت اصلي ارتباط دادن هر دو جوان هوادار سازمان 

يح كه خود همايون بدين توض.  به حلقة همايون شدم »جوان احساساتي« و آن )ح 
در نزد شماري از اعضاي كميتة ) برانگيز و شايد هم شك ( به مثابة عنصر پاسيف 

به اساس گزارشات وي . تلقي شده بود ... )  رفيق مسجدي و رفيق بهمن و( مركزي 
جلسة حلقه از آن دو جوان با ناراحتي و دو هوادار سازمان كه هرازگاهي دراز 

يك آدم )  ح... (« : نين وانمود مي ساخت كه كرده چدلزدگي ابراز نارضايتي 
الي  باجريان جر و بحث.  دل و جبون است دلواپس ، متردد و مضطرب و بسيار كم

 اندكترين سر و صدا در دهليز خانه اش و يا در متن كتاب آموزشي را با شنيدن
و كنار روي حويلي مختل نموده كتاب آموزشي را با اضطراب و لرز و ترس در گوشه 

 سبب ناراحتي و پريشاني  كند كه كسي نبيند و از همين رويسالون اتاق پنهان مي
هر چه تلقينش مي كنم كه بر خود مسلط باشد ،كدام نتيجه اي نمي . من مي شود 

و نظرش را در بارة . » .  …منشاء همه در جايگاه طبقاتي اش نهفته است و . دهد 
وي آدم «  : چنين ابراز مي داشت  )  »ساتي جوان احسا«(هوادار دومي ، يعني 

با غرور ادعا مي كند از شعله ئي هاي سابقه دار . خود خواه ، عصبي و دعوائي است 
جذب گرديده و به جريان شعلة جاويد معرفي » رزبان « بوده و از جانب  داكتر 

مان داده  من كه  در اين مدت كم  سه حلقه  را ساز": ،  با تبختر مي گويد ... شده 
چرا از حلقة انجنير فتاح  ودود كه شلعه ئي . و كمك هاي آنان را برايت مي آورم 

) اشاره به حلقة همايون ( سابقه دار است من را جدا كرده اند و به اين حلقه  
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 هرباري كه وي را مي بينم از بودن در يك حلقه با من  ."...  ارتباط  داده اند 
  . » ....تحمل اين وضع برايم مشكل شده . د ال مي كنؤخوش نيست زياد س

 »جوان احساساتي«براي نخستين بار اين . من از وي ، هيچ شناخت قبلي نداشتم 
در زندان ) كه نمي خواهد اسمش در اينجا ذكر شود ( ، خوش برخورد و صميمي را 

 مدت قيد اعضاي سلول هاي جمعي تحت نظارت كه هنوز در يكي از [پلچرخي 
شدة آن اتاق تعيين نشده بود و تركيب زندانيان آن را اطالعات زندان در هر زنداني 

بار  نزدم آمده  با نشسته بودم ، يك در جائي كه  ]ساعت ، يا  هر روزه تغيير مي داد
به استثناي «  با احترام و حرمت عفو خواسته اظهار داشت كه . من تماس گرفت 

كسي ديگر اطالع نداشته ، چگونه خادي همايون و انجنير فتاح از آدرس من هيچ 
واقعيت . دراصل علت گرفتاري اش را از من پرسيد . » ها به خانة ما حمله ور شدند 

را آنطوري كه اتفاق افتاده بود ، برايش تشريح كردم كه چگونه همايون با تيم خادي 
رفتاري  شما را به تيم گدر موتر جيب نشسته خانة هواداران  سازمان از جمله خانة

 خدافظي كرده ؛وي در حالي كه مي گفت تشكر سوالم حل شد ... .  داد خاد نشان
  .به جاي خودش دوباره برگشت 

 ، احساس كمي مي كرد  و نسبت به » جوان احساساتي «همايون كه در برابر اين
 وي را مي  هر باري كه به خاطر گرفتن گزارشدر. وي حساسيت نشان مي داد 

 را درنزد سازمان دچار تكان »جوان احساساتي«و اين ) ح(د موقف ديدم ، مي كوشي
در حالي كه از دو تن هوادار ديگر سازمان كه از خويشاوندان دور و نزديكش . سازد 

. وي محصل پوهنتون بود .  صالح نام داشت  آنتنيك. بود ، ابراز رضايت مي نمود 
 و يا كمتر حبسش را در با تأسف مدت يكسال. جوان خوش برخورد و صميمي بود 

جوان دومي كه حيات اهللا نام . سپري كرد و از همان جا رها شد » كارگاه زندان « 
اين . ل بود اسم فاميلي اش بود ، وي نيز محصل پوهنتون كاب» تائب « داشت و 

كار برخورد صميمانه با تمام رفيق هاي چپ انقالبي ، بخصوص جوان قد بلند و ورزش
مدت يكسال و . وو مي نمود و اين قلم را همچنان احترام مي كرد با رفيق هاي سا

. هيچ حركت مشكوك از وي ديده نشد . بيشتر حبسش را در زندان سپري نمود 
نزد همسرم » شفاخانه مركزي « مدتي بعد از رهائي اش از زندان پلچرخي به 

 زنده ياد رفته خواست تا آدرس خانة) كه فاميل وي را مي شناخت ( رحيمه توخي 
( ! رفيق شيرعلم عضو علي البدل كميتة مركزي سازمان را به وي بدهد ، تا سازمان 

تاكنون كه سه دهه از آن تاريخ سپري شده ، كاوشم در . به خانمش كمك كند ) ؟ 
 قبل  كه رهبرشسازماني[  ساوو مورد چگونگي ارتباط اين جوان ورزشكار با سازمان
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از ) خانة نجيب ( ه محل جلسة اعضاي كميتة مركزياز حملة تيم گرفتاري خاد ب
 به زودي به  ، بعد از گرفتاري رفيق هاي مركزي دو يا سه روز ، و آنجا فرار داده شد

در . به نتيجه اي نرسيده است ] پاكستان رفته در آن كشور اقامت اختيار كرده بود 
يكي سيماي :  شده هرازگاهي چهرة دوتن در نظرم مجسماين سالهاي سپري شده 

كه بعد از رهائي همايون خادي تمام عيار ، و ديگرش چهرة ) قاري ( ضياء قريشي 
  .  خويشاوند اين جوان بود از زندان هم در خدمت خاد قرار داشت و

رحيمه از محل سكونت زنده ياد شير علم چيزي نمي دانست و اگرهم مي دانست 
  .تائب  و نه به كسي ديگر مي داد  نه  به حيات اهللا  ،  رااش  وجه آدرس به هيچ

قسمي كه قبالً   (موضوعي كه همواره ماية ناراحتي من و ساير رفيق ها شده بود 
در درون كميتة مركزي دو خط حركي در نوع تقابل نيمه  علني )   هم اشاره نمودم

  .قرار داشت 
رفيق بهمن از مدتها پيش متوجه شده بود كه نجيب وتيمش شماري ازحلقات 

بنابر همين عدم . پائيني كادرهايشان را به كميتة مركزي گزارش نمي دادند 
صداقت اينها و فركسيون بازي هاي نوع كارملي شان ، بخش رفيق هاي مائوتسه 

يگانه علتي . دون انديشه بنا به ملحوظات امنيتي به روية بالمثل مبادرت ورزيدند 
د نيفتادند ، همين گزارش ندادن و كه تمام حلقات پائيني اين رفيق ها به گير خا

ورنه نجيب لست تمام , آشكار نساختن اين حلقات در جلسات كميتة مركزي بود 
بعد از دورة تحقيق و نظارت ، يعني . ها را تهيه نموده آنان را به زندان مي انداخت آن

ه اي ساوو ، خاد چيز هائي در اين زمينه  فهميدــپايان عمليات اپراتيف باالي اعض
  . بود 

»  وزير دست راست«  حيثيت كه  بعد از زنداني شدن نجيب) شي ضياء قري( قاري 
هايش را بدون در واقعيت امر رهبر ساوو كار( د رهبر ساوو را به چنگ آورده بو

رهبر سازمان طبق مشورة قاري از رفيق هاي ) مشورة قاري انجام داده نمي توانست
و آدرس حلقات بيروني شان را توسط عضو بخش بهمن در زندان خواست تا اسم 

درنتيجه رحماني صاحب خواست رهبر سازمان را با من چنين . رابط به وي برسانند 
به فاميل ما خبر فرستاده و از من خواسته كه . ) م . هـ ( داكتر « : مطرح كرد 

سالمش را به شما بگويم ، و گفته كه از رفيق توخي نام و آدرس حلقاتش را بگير 
سمت  »  1بالك « 1360ماه ميزان سال [ » ها تماس برقرار نمايد آنتا سازمان با 

اينجا من براي يك لحظه .] .  اتاق دوم ، دست راست – طبقة دوم –غربي 
به رفيق رحماني چنين . هوشياري خود را از دست داده دچار خبط بزرگي شدم 
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ها بودم  به طور حتم بعد نآنخست اين كه  اعضاي حلقه هائي كه مسؤول « : گفتم  
. از گرفتاري ما ، همه فرار كرده اند و ديگر اين كه رمز قرار دادي قبلي وجود ندارد

ها باالي عضو رابط سازمان شك مي كند و از عضويت شان در ساوو انكار مي آن
همين پيام را از طريق پايوازت . ) م . هـ ( از همين سبب به داكتر صاحب . نمايند 
ازيك « : چنين پيام مي فرستادم » سرسفيد«در حالي كه مي بايد  به . » برسان 

 فرستادم  و شما كه گزارش آن را به شما مي) همايون ( حلقه اي كه داشتم  
تن يكآدرس آن حلقه را از طريق رفيق لطيف محمودي از من گرفته بوديد و همان 

  ديگر . د انداخت  به چنگ  خا نجيب"وزير دست راست تان"را  ) همايون ( 
  .» كدام حلقه اي ندارم كه نام و آدرسش را برايتان بفرستم 

  
  از حملة يك خادي ناشناس  « () 6(ادامة عنوان   – 11
   ) .». ده ـناخته شــادي شــهادت يك خـ  تا ش       
  

 از حملة يك خادي ناشناس تا شهادت يك - 6«  در زير عنوان :ياد آوري الزم
 از جريان آمدن يك خادي به اتاقي كه من در آن بودم و از ». شده خادي شناخته 

اين كه توسط اين جالد مورد ضرب و شتم قرار گرفتم ، همچنان از اين كه 
را به خاطر روياروئي با من به داخل اتاق ) كاراته باز ( مستنطق ، تيمور پنجشيري 

كردنشان در خاطرات زندانم آنگاه مطالب و بحث هائي را كه باز . آورد ، تذكر دادم 
حاال بر مي گردم . نوشتم  ) 10(و  ) 9(،  ) 8(،  ) 7( ضروري بود ؛ در ذيل عناوين

، يعني به همان اتاقي كه تيمور را در برابرم قرار دادند ؛ امــا  )6(به ادامة عنوان 
افي بپردازم ، الزم است نكاتي را در مورد قيوم ص) 6(قبل از آنكه به ادامة عنوان 

    : نمايم هاضاف
جريان « شماري از جوانان شجاع و ضد طبقة حاكمه و استعمار كه بعد ها در 

نقشي از خود به جا گذاشتند ؛ مانند ) شعلة جاويد ( » دموكراتيك نوين افغانستان
 ، »بشير بهمن«كه در زير شكنجة خلقي ها جانباخت  ، ( » دين محمد محمودي«

، ) » مامد « معروف به (» موسي جان«، » پور قريشيشاه « ، » لطيف محمودي « 
اين قلم و ديگران ؛ از جملة شاگردان دهة سي و اوايل دهة » شريف محمودي « 

تعدادي از وابستگان طبقة حاكمه هم شامل آن . چهل ليسة عالي حبيبيه بودند 
» وكيل«، ) برادران ببرك كارمل(» توريالي«و » محمود بريالي« مكتب بودند ؛ مثل 

كه از ( » نورالحق علومي«، » اسحاق توخي«، ) برادر ثريا پرليكا خواهر زادة كارمل( 
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« مشهور به ( » يحيي« ، )  رفت مسلك حربيصنف نهم يا از صنف دوازدهم به 
غالم « ، ) » عبداهللا قد دراز « معروف به ( » عبداهللا  «  )» بچة سامان برق فروش

« جوانكي قدكوتاه به نام .... .تر نجيب  جالد خاد و و برادرش ، داك» غوت صادقي 
متعلمين . هم در جمع اينها ديده مي شد ) قيوم صافي مستنطق خاد(»  قيوم

  هاي خود را كه» هم مكتبي« و» هم صنفي«  هوادار طيف چپ انقالبي ياد شده 
رستي وابسته به طبقة حاكم آن زمان بودند و از ببرك كارمل دفاع مي كردند ؛ به د

هواداران طيف چپ انقالبي بعد از فراغت از ليسة عالي حبيبيه زماني . مي شناختند 
 نهاد هاي سياسي عرض وجود نمودند ومحصلين پوهنتون و متعلمين مكاتب   كه

، » قيوم صافي«(  كه اين جوانك   ها مي فهميدندآندست به تظاهرات مي زدند ؛ 
در زماني كه متعلم ) ال نورالحق علومي بعدها جنر(» نورالحق« و» يحيي« همچنان 

  .شاه جاسوسي مي كردند » ضبط احواالت « ليسة عالي حبيبيه بودند ، براي 
به شمول زنده ياد رفيق استاد مسجدي كه [ شماري از شعله ئي هاي آن وقت 

تدريس مي ) مكتب حبيبيه ( مدت سه ، يا چهار سال به سمت معلم در آن ليسه 
اين جاسوس حرفه ئي ]   نيز يكي از شاگردانش به شمار مي رفتكرد و قيوم صافي

معلم پروانه « رفيق بهمن ، رفيق . ش مي شناختند ا» كماالت « را با تمام صفات و 
 رفيق ميرزا  ،) كشته شد  هااز اهالي پغمان كه زير شكنجه وحشيانة خلقي( » 

 تا 1357 ثور 7ي ننگين پيش از كودتا...  (محمد كاوياني ، رفيق استاد دوست ، و 
بار ها اين جاسوس حرفه ئي را در راه ، در سرك ، در ) زمان گرفتاري رفيق ها 

پارك زرنگار و پارك شهرنو ، همچنان در هنگام برآمدن از راه باريك دفتر و ديوان 
كه به سرك عمومي نزديك سفارت ايران » رياست ضبط احواالت«دستگاه جهنمي 
رياست « ني كه كار و بار راپور دهي و دستورگيري اش از آن زما( منتهي مي شد ؛ 

به مجردي كه چشم رفيق ها . مي ديدند ) تمام مي شد  » عمومي ضبط احواالت
چه زودتر از زير نگاه به اين جاسوس مي افتاد ، از خجالت سرش را خم انداخته هر

وس باخته در سالهاي اين نابكار مزدور و نام. تحقيرآميز آنان دور مي شد هاي نافذ و
مقابل عمارت وزارت معارف موقعيت  كه در"كتابفروشي بهزاد"اخير بيشتر در دكان 

» علي«داشت ، ديده مي شد ، كه در پشت آئينة بزرگ دكان نشسته با رفيقش 
زنده ياد شاهپور و زنده ياد ميرزا محمد . صاحب كتابخانه گرم صحبت مي بود 

 شماري ديگر از كارمندان وزارت معارف گاه و بيگاه كاوياني ، استاد دوست ، من و
قيوم صافي را در . سر مي زديم ) براي ديدن و خريدن كتاب(به آن كتابفروشي 

سالم و ... . گرم  صحبت مي بود  ) با آهستكي(جا مي ديديم كه با صاحب دكان آن
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قش را  رفيوي به مجرد ديدن ما با عجله دكان. عليك بين ما رد و بدل نمي شد 
بعد ها خواهم ديد كه اين نابكار و ناشريف در هنگام تحقيق از ما ، . ترك مي كرد 

نشان داده ، عقده هاي چركين و پر از خون و ريم » قهرمان« چسان خودش را
  .... .حقارتش را باز مي نمود 

 كه از چشمم دور - لطيف شريفي جنايت پيشة خود فروخته به تيمور اشاره كرد « 
  . بعداً هر دو خادي از اتاق خارج شدند -نماند 

تو گوئي خدايان . به انتظار روز بودم ؛ مگر از روز كدام عاليمي به چشم نمي خورد 
  . » .كائينات مانع طلوع خورشيد شده بودند 

چرا اين دو از اتاق : بعد از خروج مستنطق شريفي و تيمورخادي با خود انديشيدم 
؛ با ...  متحجر شده  در آن لحظهقدرت انديشيدنماحساس مي كردم . خارج شدند 

سرگرم  . آن هم در آن لحظات حساس براي رفتن آن دو ، هدف و مقصدي تراشيدم 
چهره فردي در چشمم . پيدا كردن چرا هائي بودم كه ديدم دروازة اتاق باز شد 

  . منعكس شد كه در باال در موردش نوشتم 
ه خورجين تجربيات عظيم و سنگين كسي بود ك.اين شخص قيوم صافي بود 

« داوود خان ؛ » مصونيت ملي «شاه ؛ »  ضبط احواالت « سازمانهاي جاسوسي 
حفيظ اهللا امين  را به دوش مي كشيد و در جريان » كام « ي تره كي و » اكسا 

تحقيق و شكنجة زندانيان آزاديخواه ، به خصوص كمونيست ها ، يعني شعله ئي  ها 
 و دشواري الينحلي كه بر مي خورد ، دست و آستين بر مي زد و از ؛  به هر مشكل 

درون خورجين خونين تجربيات جاسوسي اش رهنمودي بيرون مي كشيد و حل 
دوسيه ئي را كه با . مشكل مي نمود ، تا باداران روسي اش را راضي نگهدارد 

ي كه  با كرشمة پسر بچه اي خوش سيمائ-انگشتانش محكم گرفته بود ، آن را 
  - ي را به وي  سپرده باشد » گنهكار«ارباب زمين دارش صالحيت تحقيق از دهقان 

آنگاه دوسيه را به آهستگي باز نموده ، با تبختر و چهرة سؤال . به روي ميز گذاشت 
  . » ! همراه من بيا . دوسية تو را من گرفتم « : برانگيزي گفت 

مزدور به . م ، از جايم بلند شدم در حالي كه با اضطراب كشنده كالويز شده بود
شكل و ساختمان . گاه  هر دو از اتاق خارج شديم آن. طرف دست راستم قرار گرفت 

مزدور غيرت . ها عبور كرديم ، به خاطر ندارم آنو موقعيت دهليز هائي را كه از 
) صندلي ( باخته من را به اتاقي برد كه تمام اثاثيه اش را يك ميزكار و دو چوكي

يك چوكي عقب آن ميز و يك چوكي در طرف . ك چپركت تشكيل مي داد وي
و چپركت خواب را درقسمت ديگر اتاق ، متصل به ديوار . ديگرش قرار داشت 
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اتاق گنجايش بيشتر از . گذاشته بودند كه معلوم  بود مستنطق در آن مي خوابيد 
 ديري نپائيد كه .اين اتاق به يك نفر تعلق داشت . دو توشك پهن شده را نداشت 

وع اتاق ، چند تاي ديگر هم در همان دهليز موقعيت دارد كه به  نفهميدم از اين
به روي ميز كار هيچ  چيزي به نظر نمي رسيد . مستنطقين تخصيص داده شده بود 

  به چوكي اش تكيه زد -»ضبط احواالت «  اين قديميترين جاسوس -قيوم صافي . 
گاه آن. م ن گفت كه به روي چوكي طرف مقابلش بنشيبعد از مكث كوتاهي به من. 

دوسية دست داشته اش را باز نمود ، و از ميان آن يك ورق چاپي را برداشته در 
 - لحظاتي چند ، چشمان سگي اش را به سقف اتاق متمركز نمود . برابرم گذاشت 

سقفي كه ناظر بسا شكنجه هاي حيواني آزاديخواهان توسط خودش و رفيق هاي 
! اين را خانه پري كن « : بعد سر فروخته شده اش را تكان داده گفت . الدش بود ج

ديدم اين هم همان . با دقت به ورق چاپي نظر كردم » ! هر چه خواناتر و زود تر 
گفتم .فورمة سؤاالت قبلي است كه آن را خانه پري نموده به لطيف شريفي دادم 

كسي «: با خونسردي گفت » چشم پاره « ر مزدو. اين را قبالً خانه پري نموده ام 
  -گاه از جايش بلند شده آن. قلم را نيز برايم داد . » چنين ورقي را برايم نداده 

  .  از اتاق خارج شد -بدون آن كه چيزي بگويد 
 افكار پراگنده ام را بار ديگر متمركز نموده ، با .  با دقت زياد فورمه را ديدم 

لي در برابر هر سؤال   جواب هائي را كه در فورمة قبي بار دوماحتياط و دقت زياد برا
با خود .  روي صفحة ذهن خسته ام  منعكس نموده  مرور كردم ه ؛ بنوشته بودم

فورمه را بايد طوري خانه پري كنم كه ميان اين فورمه و فورمة اولي كدام : گفتم 
  . تفاوتي ديده نشود

عامدانه تذكر دادم كه به مريضي قلبي  در متن هر دو  فورمه خانه پري شده 
دچارم ؛ زيرا مي دانستم كه باداران اين جنايتكاران همچنان ساير مستنطقين و 
بازجويان در كشور هاي ديگر ، زندانياني را كه به مرض قلب مصاب مي باشند به 

بعد از پايان خانه پري فورمه . خاطر خطر مرگ از برق دادن آنان منصرف مي شوند 
  .ه شده ، احساس كردم  بار سنگيني از روي شانه هايم برداشته شد داد

از پشت پرده هاي نازك روي . از كم خوابي ، سوزشي درچشمانم پديد آمده بود 
 كه جالد مزدور وارد كلكين اتاق ، روشني كمرنگ صبح نقره گون نمايان شده بود

ه را از روي ميز برداشته  فورم.» آن « گفتم . » ! تمامش كردي « : اتاق شد و گفت 
از گرفتن فورمه و بيرون رفتن اين مزدور برداشت نمودم كه . از اتاق خارج شد 

  .فورمه را براي كدام مشاور نظامي روسي نشان مي دهد 
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 سفيد نخي د باريك اندام ، كه كالهيك آدم نماي قد بلن.  مدتي سپري شد 
ودي كه بر چشمانش گذاشته بود ، با عينك د)  به سان كاله جمعيتي ها ( بافتگي 

مستقيماً به طرفي كه من نشسته بودم آمد و از يخن پيراهنم گرفت  وارد اتاق شده 
 بود ، به  بازتاب اخالق  همسر وخواهر خودشبا اندك مكث داو و دشنام هائي كه. 

از لحنش به مشكل استنباط مي شد كه ننگ قوم پنجشير . من و به فاميلم داد 
من كه در سراسر .  به آتش كشيده شد استخوان ضربه ديده امد بند بن. است 

زندگي در برخورد هاي لفظي و يا فزيكي ، هرگاه كسي اهانتم كرده و دشنامم داده 
به هيچ وجه تحمل نتوانسته با بدترين دشنام ها و ركيك ترين داو ها  به جوابش 

 مي ديدم -ر داخل كشورم  د-اينجا ، دراين شكنجه گاه روس ها . پرداخته بودم 
تحملش براي . تن از روس پرستان ساطور به دست ، چنين اهانتم مي كند يككه 

. زدور مي دادم كه جوابش را دادم ـثل براي اين مـبايد جواب بالم. من دشوار بود 
  . گر چه قضيه رنگ وشكلي ديگر داشت 

  كبتبارشاينجا در اين دخمه كه خفاش سياه وحشت بردر وديوار وسقف ن
رحمي كه حاكم مطلق   در برابر جالد بيچسپيده بود ، و من به مثابة يك محكوم

شت كه ناظر فحش اينجا هيچ كسي حضور ندا. بر سرنوشتم بود ؛ قرار گرفته بودم 
 -  ؛ جز يك شخصيت اينجا من تنهاي تنها بودم. باشد  دادن مزدور به من

ري ، ــم زندگي شهــو پيچ و خشخصيتي كه در من طي چهل سال فراز و فرود 
  شكل گرفته بود ؛ حضور »  [*] كوچة سرچوك « كابل ، يعني در هم در قلب شهرآن

  .مي فهميدم كه اين رفيق خوبم تا دم مرگ هم ، من را رها نمي كند . داشت 
در واقع اين شخصيت ضربه . حاال اين شخصيت استوار شديداً جريحه دار شده بود 

  در چنين حاالتي ، انسان هرگاه. از داشت كه ازوي به دفاع برخيزم ديده ، به من ني
  
  

.  و هيچ كوچة كابل بدون جنگ و حتا جنگ هاي  چند تن با چند تن نبود -[*] 
كودكان كله شخ با همساالن شان؛ نو جوانان سرشوخ با  حريفان همسن شان مي 

كوچة «يدي  خورش1320معروفترين كوچه هاي كابل در سالهاي . جنگيدند 
» كوچة سكهـ بچه ها«، » كوچة عاشقان و عارفان«،» كوچة ده افغانان«، » سرچوك

» كوچة خوابگاه « ، » كوچة علي رضا خان« ، » كوچة بارانه «، » كوچة چنداول«، 
  ] بود.... . و » كوچة خرابات « ، » كوچة اندرابي «، » كوچة شوربازار«، 
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همانطوري كه تن و بدنش تكه پاره مي شود ، باعمق نظر به درون خود بنگرد ، 
شخصيت وي هم براي لحظاتي زودگذر توته توته مي شود ، و درحال فروريختن  
قرار مي گيرد ، و يا بر زمين مذلت  فرو مي غلتد ، ويا به ياري رفيقش نمي غلتد و 

ش بلي خوانندة گرامي درچنين شرايط است كه لشكر جرار و ارت. استوار مي ايستد 
عيار ايدئولوژي و باورهاي فلسفي ، سياسي ، مبارزاتي ، طبقاتي و سنت هاي عالي و 

  ارزش هاي فرهنگي و حماسي كه در سلول سلول مغز انسان جابه جا شده و نقش 
 به پا مي ايستند و تكه پاره هاي تپندة  شخصيت انسان بسته است ؛ به يك بارگي

هم   بهنگيزي بر مي دارند و بيدرنگاتوهين شده و دربند را با شتاب حيرت بر
بلي ، . جوشي و يك پارچگي آن مي پردازند ، تا نيرو آفرين و شهامت ساز شود 

شخصيتي كه بدين گونه احياء مي شود و خودش را باز مي يابد ، انتقام جويانه به 
  . حملة متقابل  مي پردازد 

با سرعت عجيب و غير مزدور درحالي كه با دست چپ يخنم را محكم گرفته بود ، 
 .قابل باور به دشنام دادن پرداخت و سالح آغشته به زهرش را به مغزم  حواله كرد 

 ده ها بار برنده تر و زهرآگينتر به مغز فروخته من هم با همان سالح دشنام ؛ اما
دشنام هاي ركيكش را با دشنام هاي ده ها بار ركيكتر جواب گفتم . اش ضربه زدم 

شم جالد روس به يك بارگي چنان سر رفت كه مشت هاي محكمي ديگ سياه خ. 
كه بر روي رينگ [ درست مانند روز هاي دورة مكتب  . به سر و صورتم حواله كرد 

دست هايم را سپر ] بوكس در برابر حمالت حريف حالت دفاعي اختيار مي كردم 
م به باالتر از جالد مزدور با نوك بوت ، دو و يا سه لگد محك. سر و صورتم ساختم 

بجلك پايم زد كه نهايت درد ناك بود ؛ طوري كه از شدت درد ، صداي ضربان تند 
چيغ ناشي از درد كشنده ام را  تبديل به دشنام هاي ركيك و . قلبم را شنيدم 

گاه  به آن. مزدور چند دشنام ديگر هم به من داد . بسيار بلند نموده تحويلش دادم 
 بعداً خون  .پوست روي استخوان پايم به زودي كبود شد. د سرعت از  اتاق خارج ش

اصالٌ در جريان ضرب و شتم  ؛ حتا . درد زياد تر شده مي رفت . در زير آن گره زد 
شكنجه ، قلب جريان خون را در رگ ها و موي رگ هاي بدن تسريع مي كند و 

ه خصوص  همين سبب مي شود كه درد ضربات وارده به بدن كمتر احساس شود ، ب
درد و داغ . زماني كه  مغز به سيستم دفاعي وجود  فرمان مقاومت كردن مي دهد 

فكر كردم ضرب و . و عاليم و اعراض ضرب و شتم و شكنجه بعداً  نمايان مي شود 
 بسيار آرزوي شـناخت .شتم اين مزدور به مثابة هوشداري بود كه به من داده شد 

  .  م سخت عقده مند را داشتاين مـزدور 
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شته بود كه دروازه اتاق باز چند دقيقه بيشتر از برخوردم با آن خادي عينكي نگذ
كسي كه در دهليز  با . درون اتاق بيايد   بود كه مي خواست به خاين نجيب.شد 

سه چهار «  نجيب چنين گفت به)  بدون آنكه  خودش را نشان بدهد (وي بود 
. گاه همان شخص دروازه را بست آن» ! دقيقه بيشتر وقت نداري زود بيرون شو 

رفيق توخي  « : نجيب با لحن در ظاهر دلسوزانه ؛ مگر آميخته با نوع تهديد گفت 
با حرمتي كه به شما دارم نمي خواهم دچار مشكالت شويد . به مشكل پيشت آمدم 

فكر مي كنم تيمور مشكالتي برايتان  .  ، اگر گپ هايم را بپذيريد بهتر خواهد شد 
نخواست منتظر  شود » خودتان به درستي  وي را  نمي شناسيد . ق خواهد كرد خل

  .بعد از پايان اين جمله با شتاب از اتاق خارج شد . كه جوابي از من بشنود 
  

  وزشــ از آم تنود كه با يكـري بنخستين با  -12
   . ديده هاي جوان و بي تجربة خاد مواجه شدم       

  
 قيوم صافي ، شايد ربع ساعت گذشته بود كهمدتي . حال گذشت بود زمان در

بعد از لحظاتي . دروازة اتاق را باز كرد و با اشاره به من فهماند كه از اتاق خارج شوم 
 كه شايد يك متر از سطح حويلي  ة اتاق خارج شدم و بر روي صفه ايچند از درواز

الي صفه بنشين تا من بيايم جا بااينتو « : گاه گفت آنبلند بوده باشد ، توقف كردم ، 
  . » ! از اينجا  حركت نكن 

ات زرين طلوع هنوز از ذر. روشنائي نقره گون صبح هنوز همان رنگش را داشت 
آخر .  به صحن حويلي درحال گسترش باشد ، اثري نبود آفتاب كه به آهستگي

  . مي كاست  زندانيان اندوهباروز نويدي بود كه ازسنگيني اضطرابروشنائي ر
در برابر اين دروازة بسته يك . يك دروازة ديگر هم بر روي صفة بزرگ باز مي شد 

هيچ ( به شانه اش ديده مي شد ، كشيك مي داد ) مسلسل ( سرباز كه ماشيندار 
 شايد هم سالح -  چي بوده است ؟ ازة هميشه بسته كه در پس اين دروگاه نفهميدم

  ) ..كوت بوده باشد 
به طرف غرب اين صفة  بزرگ اتاق  هاي متصل به . بود روي صفه به طرف جنوب 

صفه ، با عرض يك متر ونيم ، طوري به طول اين صفه در جوار هم ساخته شده 
موازي با . بودند كه صفة چسپيده به اتاق ها تا به حويلي ديگر  ادامه مي يافت 

شد كه  سانتي هم ديده مي 75باريكي صفة متصل به اتاق ها ، يك راه تنگ حدود 
صفة باريك را از اتاق بزرگ روي حويلي جدا مي نمود ، و اين راه  هم  محل آمد و 
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سربازان . شد مستنطقين و كارمندان خاد از يك حويلي به حويلي ديگر بود 
جنايتكار روسي در حويلي ديگر بيشتر بود و باش داشتند ، و برفضاي آن حويلي به 

جال حفاظتي باالي سنگر « ( طح حويلي ، تور ارتفاع چهار يا پنج متر بلندتر از س
( كشيده شده بود ؛ طوري كه روي حويلي را مي پوشاند و مي شد از منزل ) » ها 

دوم باالي كوته قفلي ها ، صحن حويلي را ديد ؛ حتا يك پرندة كوچك هم ) طبقه
 تورحفاظتي را به خاطر آدم فكر مي كرد . نمي توانست از فضاء داخل حويلي شود 

 صفة متصل به اتاق ها به .دفع پرتاب نارنجك بر فضاي حويلي كشيده بودند 
  .حويلي ديگر  امتداد داشت 

 چند متر دور از راهرو ، دو و يا سه اتاق كه هم سطح زمين و به طرف شرق 
به طرف چپ اين اتاق ها . حويلي  موقعيت داشت ، از سالها پيش ساخته شده بود 

سربازان همان بخش هم از . تشناب و هم دستشوئي داشت اتاق ديگري بود كه هم 
آن دستشوئي كهنه استفاده مي كردند و ريش شان را در برابر آئينة نه چندان 

سرباز . كمي دور تر از تشناب ، راه باريكي ديده مي شد . شفاف آن مي تراشيدند 
، به ميداني  اين راه ، بعد دو سه پيچ و خم . مسلح از آن راه ديده باني مي كرد 

خادي هاي . ختم مي شد » واليت كابل« پشت دكان هاي مقابل ديوار سنگي 
  . مزدور با موتر هاي جيپ شان از اين راه هم به داخل حويلي مي آمدند 

يك دروازة اين اتاق . حدود دو متر دور تر از صفه ، يك اتاق بزرگ موقعيت داشت 
دروازة . باز مي شد ) پوشانده بودند . ..كه فضاي آن را با جال (به حويلي ديگر 

در . دومي اش رو به حويليي  بود كه دو يا سه اتاق قديمي در آن موقعيت داشت 
سطح روي حويلي بود چوكي و ميزهاي زيادي  همآندرون اين اتاق بزرگ كه كف 

كارمندان صدارت در گذشته بوده » اتاق غذا خوري « گذاشته بودند ؛ مثلي كه 
در . شان را در همان اتاق مي خوردند ) نهار ( تنطقين هم غذاي چاشت مس. باشد 

هر گوشة اين اتاق بزرگ كه از روي حويلي به داخل آن  رفت و آمد مي كردند ؛ 
بعضاً  ديده مي شد ، سه يا چهار زنداني در گوشه و كنار اتاق بر روي چوكي نشسته 

ستنطقين هرازگاهي زندانيان م. به سؤاالت مستنطق مربوطة شان جواب مي دادند 
 متفاوت را در گوشه و كنار همين سازمان و يا زندانيان سازمان هايمربوط به يك 

مي كردند ، و دقيقاً متوجه بودند ) بازجوئي ( آورده از آنان تحقيق » اتاق بزرگ « 
عضاً كه كدام زنداني با كدام زنداني با ايما و اشاره مطالبي را به هم مي رسانند و يا ب

را ترك مي گفتند و زندانيان زير تحقيق را تنها مي » اتاق غذا خوري « به بهانه اي 
گذاشتند ، تا زندانيان مطمئن شوند كه مستنطق رفته و كسي مراقب  شان نيست ، 
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گاه با خاطر جمع با زنداني ديگر تماس بگيرند ؛ كه در چنين صورت كمره هاي آن
 كمره ها را در سقف و يا ديوار اتاق KGBين كه به طور يقين متخصص[ جاسوسي 

رمز و رموز و ايما و اشارة زندانيان را فلم برداري مي كردند ويا ] نصب كرده بودند 
مستقيماً در مونيتور هاي مخفي كه مستنطقين به آن دسترسي داشتند ؛ زندانيان 

ن نيز ثبت زير تحقيق را كنترول مي كردند ، و هرگاه صحبت مي نمودند ، آواز آنا
  . مي شد  

بي اراده اينطرف و .  نمي شد در روي حويلي كسي ديده. خواب بر من غلبه كرد 
هر دو لنگ آن را از . هايم ) كفش ( طرف را نگاه كردم ، چيزي نبود ، جز بوت آن
كرتي ام را هم كشيدم .اهايم كشيده به روي سنگ صفحه نزديك به ديوار گذاشتم پ

سرم را به روي . روي سنگهاي سائيده شدة صفه دراز كشيدم بر . هوا گرم بود . 
در طول . بوت هايم گذاشته كرتي ام را بر قسمت هاي از پاي و كمرم انداختم 

به ياد  بالشت نرم و بستر و تخت خواب . حياتم در چنين حالتي  قرار نگرفته بودم 
 به سان شالق شعله ور به تداعي اينها. و باد پكه و اتاق و خانه و خانواده ام افتادم 

. خواب لجوج به سراغم نيامد . دور گلويم مي پيچيد و احساس خفقان مي كردم 
او خودم را در همان حالت قرار داده به فكر مراحل بعدي تحقيق و مشت و لگد و د

سر انجام خواب به چشمانم راه .  ناموس فروختة خاد افتادم و دشنام جنايتكاران
بعد از مدتي شايد نيم . رؤياهايم در هم و برهم و آشفته بود . فتم به خواب ر. يافت 

ساعت و يا بيشتر خوابيده بودم كه سر و صداي  رفت و آمد در صحن حويلي من را 
چشمم را باز كردم متوجه شدم كه . متوجه حضور خودم در زندان صدارت  نمود 
رباز روسي نزديك نل آب ديدم دو س. نور آفتاب بخشي از حويلي را روشن كرده بود 

كه در مركز حويلي و تقريباً نيم متر از سطح زمين ارتفاع داشت ؛ ايستاده  بودند و 
از سربازي كه در . نياز به تشناب داشتم . در جايم نشستم . با هم گپ مي زدند 

اينجا « : برابر دروازة اتاقي كه بر روي صفه باز مي شد، ايستاده بود ، پرسيدم 
سرباز با بي ميلي دشمنانه درحالي كه با انگشت به طرف دروازة . » ت ؟ تشناب اس

از برابر سربازان روسي . » اونجه تشناب است ! برو « : تشناب اشاره مي كرد  گفت  
. كه مي گذشتم هر دويشان به يك طرف قرار گرفته با دقت به چشمم نگريستند 

دارند و در اين حويلي درحال آنان مي فهميدند كه لباس ملكي هائي كه پطلون ن
از اين سبب با دقتي آميخته با  . ها زنداني تحت تحقيق اند آنرفت و آمدند ؛ همة 

دستشوئي داخل اتاق كه رفتم يك . خشم و نفرت به طرف زندانيان مي ديدند 
در هر حال بعد از رفع ضرورت در هنگام .  در آنجا ديده مي شد كوچك چرك
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شدم كه گوشة از چشمم  به اثر ضربة مشت آن وطن شستن دست هايم متوجه 
  و دو طرف صورتم ورم كرده سفيدي چشمم به سرخي گرائيدهو فروش كبود شده

 به نزديك نل آب يك نفر دست و رويش را مي  ،آمدمبر از تشناب كه  .  ...بود
 به آهستگي بدون آنكه او هم متوجه من شده. بود اين شخص زنداني . شست 

چهرة اين زنداني از . من هم به احتياط سالم دادم . لند كند ، سالم داد سرش را ب
همين قدر به خاطرم مانده كه وي گفت براي دو نفر اجازه نمي . خاطرم پاك شده 

يك سرباز كه بوي خون از دهن . دهند كه در يك وقت از نل آب استفاده نمايند 
اي كه خالص شد !  از اينجه برو « : كثيفش به مشام مي رسيد ؛ با خشونت گفت 

  .به طرف صفه رفتم در جائي قبلي نشستم .  » باز بيا 
. روشنائي آفتاب گوشه هاي غربي حويلي خاد صدارت را هـم روشن كرده بود 

بعداً فهميدم اين هر سه اتاق مختص به [ ديدم از يك اتاق روي حويلي كسي برآمد 
يا به بيان رساتر اتاقي كه ، » حت نظارت اتاق ت« زندانيان زير تحقيق است ، يعني 

 آنزندانيان تحت تحقيق منسوب به طيف هاي مختلف سياسي را بعد از شكنجه در
اين شخص چاي ] قرار مي  دادند » عمليات اپراتيف« جا مي كردند و زيره ب جا، 

دو يا سه عدد گيالس ديده جوش حلبي بزرگي در يك دست و در دست ديگرش 
. » ! نه «  : گفتم » چاي خوردي ؟ « : رفم آمده با بي تفاوتي گفت  به ط.مي شد 

بعداً گيالس چرك و ناشسته اي را ، كه لكه هائي به دور آن ديده مي شد و 
زندانيان زيادي با لب ودندان و دهن خون آلود از آن استفاده كرده بودند ؛ به روي 

و نيم گرم  را » شدهآب نيمه جوش داده « صفه گذاشته و درآن چاي بي رنگ 
برايم . گيالس را با حالت اشمئزاز گرفته از وي تشكر كردم . ريخت و به دستم دادم 

هم چاي نيم گرم ، گيالس را آن. بسيار دشوار بود كه در چنين گيالسي چاي بنوشم 
.  وقتي آن مزدور دور شد چاي را به روي حويلي خالي كردم . به سر صفه ماندم 

افغانها  اكثراً به چاي خوردن عادت كرده اند ، به خصوص . خوردم رفتم از نل آب 
و يا در اثناي خستگي ، به يك گيالس چاي سياه  ) صبحانه ( در هنگام چاي صبح 

 جز بوي - ، كه » سالخخانه« تيره و داغ نياز داشتم  ؛ مگر چنين چيزي در اين 
فكر كردم ، خودم را  .  ميسر نبود- خون ، چيزي ديگري در آن به مشام نمي رسيد 

باشرايط نو بايد هرچه سريعتر وفق بدهم ، در غير آن تحمل چنين شرايط غير 
بنا به . انساني نهايت دشوار و شايد هم براي ادامة حياتم در زندان غير ممكن باشد 

همين ضرورت به خود تلقين نمودم كه بايد به كمترين فرصت ممكنه با چنين 
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استعمار روس بر اين زندان و ساير زندانهاي كشور تحميل شرايط غير انساني كه 
  . نموده توافق كنم 

 به روي سلول هاي مغزم جا باز مي كردند ، تا هرچه زودتر عادات  ، پيهمتلقينِ
ناپسند روشنفكران خرده بورژوا را از خاطرم دور و جايشان را به عادات و تحمل و 

با خود عهد . ن در همچون شرايط بدهند شكيبائي و برده باري زحمتكشان و رنجبرا
بستم كه گيالس چاي بعدي را هر طوري  شده بنوشم ، تا اين ديوار بي ريخت ؛ اما 

كش جدا  مي سازد ، فرو ريزد و مقدار ستحكم كه من را از توده هاي زحمتمضر و م
به هر رو ، در جدال با خود بودم . نيكوتين مورد ضرورت وجودم هم كاهش نيابد 

رنگ . ه چشمم به يك تازه جوان بسيار شيك ، آراسته و بسيار خوش سيما افتاد ك
وي با . وردي و موهايش زرد كم رنگ مي نمود ـچشمان اين جوان زيبا روي الج

حميد كومه كته « كه بعداً فهميدم اسمش حميد مشهور به ( تن از مستنطقين يك
سطح حويلي بود ، بيرون ه همنظارت كاز اتاق ) و يكي از جالدان قسم سه بود » 

مستنطق سرش را . شدند و دور تر از دروازه هاي سه اتاق نظارت ايستاده شدند 
جوانك درحالي كه . بيخ گوش وي نزديك نموده بود و چيزهائي مي گفت 

چشمانش را به زمين دوخته بود ، با دقت به گپ هاي آن مستنطق گوش مي داد ، 
تأئيد تكان مي داد و با چنين حركت گفته هاي و هرازگاهي سرش را به عالمت 

رفت و جوانك دوباره به اتاق » كومه كته«مستنطق . آمرش را تصديق مي نمود 
قرار » عمليات اپراتيف «كه زندانيان تحت تحقيق و شكنجه درآنجا زير ( نظارت 
كي ي. ديري نپائيد كه آن جوانك بار ديگر از اتاق خارج شد . ؛ داخل شد ) داشتند 

دو تن زنداني بدون آنكه از اتاق خارج شوند نزديك دروازة باز آن اتاق ، با وي چند 
يك زنداني به خاطر ندارم از كدام  طرف حويلي به . كلمه اي رد و بدل كردند 

 حويلي به جوانك خوش چهره هم از آن سوي. طرفم آمد و نزديك صفه نشست 
د و دخترانه مانندش پطلون اتو  با انگشتان سفيطرف صفه آمده ، درحالي كه

كسي كه بر روي . كشيدة خود را از باالي زانوانش بلند مي كرد ، بر روي صفه نشت 
قسمي كه من هم برخي . سطح حويلي  نشسته بود با وي خود ماني صحبت كرد 

در رابطه به وضع خودش در نظارت خانة صدارت . گفته هايشان را مي شنيدم 
كه از لحن و سيمايش مشهود بود ، از جملة تازه ( ان صحبت كرد و از آن جو

نوبت استفاده . خواست كه  احوال وي را به فاميلش برساند ) جوانان پنجشير است 
زندانيان شكنجه شده و آناني كه زير . هم رسيده بود ) دستشوئي ( از تشناب 

ناب رفته ، تحقيق بودند ، يكي بعد از ديگري از اتاق شان خارج مي شدند و به تش
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زندانيان اتاق هاي زير نظارت هم به نوبت به تشناب مي . رفع ضرورت مي كردند 
شخصي كه به روي زمين نشسته بود با مهرباني من را مخاطب ساخته به . رفتند 

وي با همدردي ، . » بلي« گفتم . » شما هم تازه گرفتار شده ايد « : آهستگي گفت
دام احوالي ، كدام گفتنيي داريد  به اين  جوان كه اگر ك« مهربانانه  اظهار داشت 

  .» امروز خالص مي شود  مي توانيد بگوئيد تا به فاميل تان برساند 
هبار غير قابل تصوري قرار مه همسر و همرزمم در چه وضع اندومي دانستم رحي

هم اكنون كه اين سطور را  مي نويسم ، از تصور وضع آن شب سياه  وحشت . دارد 
نگيز ؛ از تصور گرية رحيمه در آن شب كه جيپ حامل من در حال حركت به بر ا

صوب كشتارگاه روسها بود ؛  قلبم چنان به هم فشرده مي شود كه تصوير و ترسيم 
از بازگشت آن تصاوير سه دهه پيش در . آن به روي كاغذ از من ساخته نيست 

ت و خشمي به سنگيني صفحات ذهنم  چنان دچار ناراحتي  شديد و آميخته با نفر
كوه مي شوم كه آرزوي نابودي شكنجه گران خاك فروش خاد را به يكبارگي مي 

ها را در آناي كاش اين توان و تسلط بر واژه هاي گويا و پر مفهوم و بافت . نمايم 
جمالتي سليس و روان مي داشتم كه ديده ها و شنيده هاي پر از درد و شكنجه و 

 و بسا حاالت عاطفي و رواني خود و ديگر همزنجيرانم را با داغ و فغان و نا اميدي
همان اثراتي كه تا هم اكنون در من و در ساير همبندانم گذاشته ، بعد از طي سه 

 اثراتي كه گذشت  سي سال آگنده از رخداد -دهه به روي  كاغذ به تصوير بكشم  
آن  اثرات استخوان سوز ها و بسا حوادث ناگوار ديگر كه بر ما نازل شد ؛ نتوانسته 

جريان تحقيق و شكنجه هاي رواني و فزيكي را از ذهنم پاك نمايد ؛ دريغا كه 
چنين تصوير گري متهيج و برانگيزاننده از مني درهم كوبيده و شقه شقه شده كه 
نويسندة چيره دست با حواس متمركز و حضور ذهن قوي نيستم ؛ ابداً ساخته 

رزم تا شمه اي از اين همه بيداد گري ها و مظالم با آن هم تالش مي و. نيست 
 خادي -  پرچمي -خلقي ( استعمار سوسيال امپرياليزم شوروي و نوكران زرخريدش 

 موفق مي قال بدهم ؛ خودم راــرا اگر بتوانم به خوانندگان با درد اين اثر انت) 
  . م پندار

ن آن بسيار خوشحال داز شني. در هر حال ، منكه  چنين چيزي را انتظار نداشتم 
 لحظه اي نپائيد كه بيدرنگ سؤال اذيت كننده اي بر صفحة من خوشحالي. شدم 

از اين جوانك شيك كه نمي خواست خط اتوي پطلونش . ذهن پرسشگرم  نشست 
( » فكر مي كنم شما از پنجشير هستيد ؟! آغا جان « : چملك شود ؛ پرسيدم 

بلي « : جوان گفت ) عامدانه به كار بردم  را "هستيد" ، "شما " –صيغه هاي جمع 
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انتظار چنين سؤالي را . » چرا شما را اينجا آوردند ؟ « : بارديگراز وي پرسيدم. » 
من در نزديك دريا تفنگچة «  :بيدرنگ  بر ناراحتي خود غلبه كرده گفت . نداشت 

يد ، بعداً يك نفر را امتحان  مي كردم تا اگر خوب باشد آن را بخرم ، كسي من را د
حاال كه فهميدند تفنگچه را به خاطر حفاظت فاميل از دزد آزمايش . گرفتار شدم 

امروز . يك هفته شد كه در اينجا هستم . مي كردم ، يكي از قوم هايم ضمانت كرد 
ر خير خانه است ، اگر چيزي خانة ما د« : گفتم . » به من گفتند خالص مي شوم  

رساني بسيار زياد خوش مي ته مي تواني كه احوالم را ب به خانه ما رفبرايت بگويم
خانة ما هم در «  :با استواري وخوشي اطمينان برانگيز اظهار داشت  .» شوم 

. هر چه  مي خواهي بگو ، حتما به خانة تان مي روم و مي گويم . خيرخانه است 
 و بسيار دو چيزي كه من را در مورد اين تازه جوان مقبول. » دل تان جمع باشد 

آن مستنطق قد بلند و » خودماني«شيك به شك انداخت،  يكي صحبت كردن 
 با اين جوانك بود كه با دقت به حرف هاي وي گوش مي داد ؛ دوم "كومه كته"

نظارت خانه « چملك نشدن اتوي پطلونش بود كه درهفت شبانه روز بودنش در اتاق
زماني كه . ديده نمي شد كوچكترين چملكي نه دركرتي ، و نه در پطلونش » 

زنداني نشسته بر روي زمين وي را به من معرفي كرد ، متعجب شدم كه اين جوان 
 چطور جرأت كرده كه بعد از رهائي از زندان صدارت يكراست به خانة زندانيان

من كه چنين شيوة كار .  رفته احوال آنان را به فاميل هايشان برساند سياسي
اين . ان در هيچ جاي نخوانده و از هيچ كس نشنيده بودم استخباراتي را تا آن زم

( تن از آموزش ديده هاي استخباراتي خاد داكتر نجيب يكنخستين باري بود كه با 
» فريد مزدك« به طور يقين اين جوانك از جذبي هاي . مواجه مي شدم ) ديو خاد 

ي از اعضاي جناح پرچمي ها و يك»  دموكراتيك  خلق« عضو سازمان جوانان باند
مدتي بعد كه در داخل زندان پلچرخي انتقال داده شديم ؛ .   بود KGBاصلي 

  .جواناني از همين طيف را ديدم كه  بعد ها در مورد آنان خواهم نوشت 
به هر رو ، جوانك زيبا روي خوش لباس خادي با بي صبري انتظار راز ناگفته اي را 

بعد از اين كه نشاني . ة  خاد گزارش دهد داشت ، تا بشنود و آن را به شعبة مربوط
. خانه را برايش دادم ؛ اضافه كردم كه به خانمم رحيمه بگويد كه من خوب هستم 

. جا كدام شكنجه و بد رفتاري نيست ، پريشان نباشد اينكامالً صحت دارم ، در 
م ديگر كدا« : آميخته با كنجكاوي گفت » احترام « با . زماني كه حرفم تمام شد 

وب مي روم دلتان جمع ـخ« : با بي ميلي  گفت » ! نه « : گفتم » گپي نداريد 
  .» باشد 
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  توضيحات

  
 دو تن از اخگري ها كه يكي خليل نام داشت و ديگرش حنيف يادگار ، و هر - ] 1[

دو گويا از زير تيغ امين جالد نجات يافته از بازماندگان آن دوران در زندان باقي 
 روزي در يكي از ، كه تازه با وي آشنا شده بودم ،» يادگار« نيف ح. مانده بودند 

ما اگر به طور علني داخل « : سلول ها اين قلم را مخاطب قرار داده چنين گفت 
حزب دموكراتيك خلق شده در آن حزب به فعاليت بپردازيم و از همين زمينه ، 

مي دانستم  » يم چه نقص دارد ؟يعني از اعضاي همين حزب  جلب و جذب نمائ
 سؤال جوان تسليم شده به خاد ، صرفاً جنبة دانستن اين نظر نيست ؛ بلكه  كه

يگران را كه نامبرده  مي خواهد نظر د... اشاعة اين خط در ميان زندانيان هم  بوده 
از همين سبب با بي عالقگي موضوع . بداند )  مسخره(در زمينة چنين تاكتيك 

  .] .بش نپرداختم صحبت را تغيير داده به جوا
  
  ، زماني كه رفيق سرسفيد و خانم محترم ايشان در خانة ما حضور داشتند- ]2[

. جرو بحث هاي ميان ما در زمينه نفوذي هاي خاد در داخل سازمان ساوو داغ شد 
  با نام اصلي ظاهر قريشي و نام هاي مستعار ضيا قريشي ،( حماية سرسفيد از قاري 

من را » قاري با وجدان پاك به بيراهه رفته  « فرموده اشكه به .... ) صوفي و 
 من از« : را مخاطب قرار داده گفتم » سرسفيد«طوري برآشفت كه با صراحت 

پراتيك قاري چنين استنباط كرده ام و باقاطعيت حكم مي كنم كه وي يك اجنت 
 رفيق سرسفيد كه به درستي ميداند كه مسؤوليت عدم. » نفوذي خاد مي باشد 

 صرفاً به دوش خودش مي باشد ، ناراحت شده در رابطه با شك  ،...شناخت قاري و
و شكاكيت و تاريخ شكاكيون در روم باستاني بحث هاي طوالني اش را باز نموده به 

در واقع . نصيحت كردن من پرداخت كه نبايد چنين حكمي در مورد قاري كنم 
 در عوض ساده انمود كردهخانمش و رحيمه من را شكاك وخواست ، در حضور 

شي و خوشباوري خودش را در زمينة شناخت افراد ناباب و نفوذي هاي دشمن ياند
در درون سازمان كه هميشه آنان را مورد الطاف قرار داده و مانع افشاء آنان گرديده 

 برادر زادة رفيق تو خو همايون «دامة صحبتش افزود  به ا ، واست ؛ نشان دهد 
مي خواست در واقع و به زعم خودش » هم  همكار خاد گفته ئي رحيمه جان را 

 گپ هائي ننگيالي »سرسفيد «بهم اندازي  اين.ميانه من و رحيمه را برهم زند 
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« : را در ذهنم تداعي نمود كه گفته بود ] »سرسفيد « يكتن از نزديكان فاميل [
پي آمد اين ( » ... رفيق هايش را بهم مي اندازد تا . داكتر عقدة ضد رفاقت دارد 

  )  .بحث و بسا مسايل ديگر باشد به مجال ديگر
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  جلد چهارمخاطـرات زنـدان
 )بيستم ( بخش (

  
  ناسائي يك عكس وــانكار از ش پي آمد -1

   .»دوستقوم « يك شكنجه گر »  اندرز «      
  

ح روز دهم سنبله  بجة صب9 و يا 8 حدود . گرماي آفتاب بيشتر شده مي رفت
از » همراه من بيا !  بيخيز «  : قيوم صافي به روي صفه آمده و گفت . بود  1359

به يكي از اتاقها داخل شد ، .  به دنبال اين روس پرست روان شدم ، هجايم بلند شد
زماني كه داخل اتاق شديم ، يك . كه بعداً معلوم شد خودش از آن استفاده مي كرد 

خوب ببين  «  :  جيبش كشيد و آن را پيش رويم گذاشته گفت قطعه عكس را از
نماي مرد چاقي را ديدم  . با دقت به آن عكس نگاه كردم . » اين آدم را مي شناسي 

چنين چهرة . عينك هم داشت . كه مو هاي باالي پيشاني اش كم و بيش رفته بود 
  *] .  [گوشتي را هيچ گاه نديده بودم 

اين بي . » ه ،  من اين آدم را هيچ وقت نديده و نمي شناسم ن«  : درجوابش گفتم 
ناموس مجالم نداد با مشت محكم به رويم زد ، همچنان با لگد خري اش چند لگد 

لگد هاي خري اش به جائي اصابت كرد كه قبالً با ( محكم به استخوان پايم كوبيد 
  يگر دشنام و داو ، مثل آن سگ د) لگد خري برادرش ضربه ديده و كبود شده بود 

خوانده خشم » مائويست وطن فروش و نوكر چين « مرا : نزد ؛ مگر با اين جمله 
   هاي حقارت و بوگرفته اش   عقده را بروز داد ، تا مرهمي به روي حيواني اش 

  
  

«  شخصي را كه قيوم صافي فوتويش را نشانم داد ؛  بعد ها دركوته قفلي -[ *] 
در .  براي تحقيق برده شده بوديم ، باهم آشنا شديم زندان پلچرخي كه» 1بالك

نام داشت و دركشور چين هم رفته »  سخي انتظار«بخش هاي بعدي دربارة وي كه 
  ) ] .بود ، خواهم پرداخت 
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نخستين باري بود كه چنين اتهام سياسي را . گذاشته باشد ، و اندكي تسكين يابد 
شده  خادي و» ضبط احواتي  « پرچميهم از زبان يك ميهن فروش آنمي شنيدم ، 

مشاوران روسي در خاد ، مباهات و افتخار مي كه به ليسيدن چكمه هاي خون آلود 
  .كرد  

ضربات استخوان سوز در دو ناحية بدنم آنقدر درد ناك بود كه بايد فرياد مي شد ، 
چنين واكنشي در . نعره مي شد و قصر سر دستة جالدان خاد را به لرزه در مي آورد

ضربة وارده به بدن ، درد بار مي آرد ، و . برابر ضربات  شديد امريست كامالً طبيعي 
اجسام حيه در طبيعت ، . درد نمي تواند كه به فرياد و چيغ و فغان تبديل نشود 

واكنش من در برابر اين جالد بي . عكس العمل شان به غير از اين بوده نمي تواند 
زماني كه انسان قادر . د اندك و يا بيشترك از دردم كاسته شود مقدار سبب مي ش

شود  هيوالي ترس ناگهاني را كه در وجودش به يكبارگي دويده ، مهار نمايد و به 
ه تمام تر زودترين فرصت ممكنه ترس فرا گرفته سرا پاي وجودش را با شتاب هرچ

ي ذخيره ، خفته و  نيروبه خشم تبديل  نمايد ؛ علم ثابت كرده كه چنين خشم
فراموش شده اي را در وجود انسان و يا حيوان خشمگين به يكبارگي آزاد مي سازد 

رد و را به خود اين مردك نام) گفتنش » وطن فروش« ( به همين سبب توهينش . 
 بروزخشم حيواني اش ، نه به خاطر وطن فروشي ... .ناموس فروش برگرداندم 

د كه من را در يك جنگ اعالن ناشده ، غافلگيرانه و خودش بود ؛ بلكه به خاطري بو
من را برده و غالمش مي ) قسماً از همين سبب هم ( نابرابر به چنگ آورده بود 

پنداشت ؛ كسي كه خود و رفيق هايش ساليان دراز وي را تحقير كرده بودند ؛ حاال 
  .مي خواست بااليش خدائي كند 

ت خصوصي مقدس شمرده شده ، اجازه نمي اساساً در دولت هاي طبقاتي كه مالكي
دهند كوچكترين صدمه اي متوجه آن گردد ؛ مستنطقين و بازجويانش ، هر متهمي 
را كه مأمور تحقيق و بازجوئي آنان گردند ، توقع دارند كه جواب اهانت و دشنام 

 جنايتكار. هائي را كه  به متهم مي دهند ، آنان نبايد  به واكنش متقابل بپردازند 
اجير شده كه برادرم از همدوره هاي مكتب وي بود ، و از سمت و سوي سياسي من 
هم ازسالها قبل آگاهي داشت ، و از جانب ديگر گشت و گذار و با هم بودن من را با 

ديده بود ، چند  ) ... وميرزا محمد كاوياني و شاهپور قريشي( دوستان زنده يادم  
من كه نمي خواستم داد و . انه ام حواله كرد مشت محكم به سر و صورت و بازو و ش

فرياد راه بيندازم ؛ وي را خاين وطن فروش مي خواندم كه چنين كلمات ، به مثابة 
ضربات پيكان زهرآگيني بود كه به مغز فروخته شده اش فرود مي آمد و بيشتر 
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در هر صورت . عصبي اش مي ساخت و بيشتر به ضرب و شتم من دست مي يازيد 
را دشنام مي داد ، نفس سوخته اتاق را ترك  ] 1[» مائويست ها « الي كه در ح
  .كرد 

. احساس تشنگي و گرسنگي مي كردم . تنها بودم ، حالت نيمه بي حالي داشتم 
درد . قسمتي از بيره هايم ورم كرده بود . استخوان پايم  درد طاقت شكن داشت 

شتم رنگ صورتم به كبودي گرائيده مي پندا. شايد التهابي شده بود . شديد داشت 
حس انتقامِ آميخته با نفرت شديد در قلبم آتشي برافروخته بود كه هردم زبانه ... . 

دلم مي خواست از اتاق  .    مي سوختم)آتش انتقام  ( در چنين آتشي . مي كشيد
خارج شده به روي صفه برآمده به آن سرباز  سرفروخته كه انگشتش را به روي 

در برابر دروازة هميشه ) آماده باش ( اشيندارش گذاشته به حالت تيارسي ماشة م
يندارش را به چنگ آورده ، بعد بسته كشيك مي داد ؛ حمله ور شده نخست ماش

كشتار خادي هائي كه در راهرو هاي دهليز و روي حويلي در آمد و شدند بودند ؛ از
حظه در ذهن آشفته ام جاي اين حس ، لحظه به ل. به زندگي خود هم خاتمه بدهم 

. باز مي كرد و براي لحظاتي خشمم را با اين دل مشغولي جديد تسكين مي دادم 
. ديري نپائيد كه يك جوان قوي هيكل و قد بلند كه تا آن وقت وي را نديده بودم 

آن « : با تعجب گفتم » كبير توخي خودت هستي « : وارد اتاق شده از من پرسيد 
خنان را با ـاه نزديكم آمده در برابرم ايستاد شده و بيدرنگ اين سگآن. » من هستم 

  : ت ـمن در ميان گذاش
از خودت نام . اقاي توخي مستنطق شما كه وارد اتاق ما شد ، بسيار عصبي بود «  
آمدم تا برايت بگويم كه برخورد برخي از . فهميدم كه در همين اتاق هستي . برد 

با متهم بدون درنظر . رها و مقررات تحقيق نيست كارمندان امنيت مطابق معيا
داشت حيثيت فاميلي و قومي و موقعيت اجتماعي اش با خشونت و حتا ضرب و 

اشاره به داكتر نجيب سر دستة جالدان [ داكتر صاحب . شتم برخورد مي كنند
در . من به خاطر چنين برخوردي با اعضاي سازمان ساوو ناراحتم . خبر ندارد ]  خاد

ينجا گپ هائي است ؛ مثالً من اگر وقت مالقات با داكتر صاحب را بگيرم و گزارش ا
برخي ازهمكاران مانع . چنين خشونت ها را به داكتر صاحب بدهم  يقيناً مي پذيرد 

[  پي آمد هاي ناگوار گزارش شما به رفيق نجيب ": به من مي گويند . مي شوند 
 را به بار خواهد آورد كه دامنگير شما هم در آينده مشكالتي] اشاره به ديو خاد 

 ، درهر صورت ما تالش داريم كه اين مشكل راه حلش را پيدا نمايد ، "خواهد شد 
تا روشنفكران با اعتبار زنداني شده ، زماني كه آزاد مي شوند،  با حزب ما در تقابل 

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

248 

. وخي هستم من هم ت. من از مركز به يكي از واليات تبديل شده ام . قرار نگيرند 
مشوره ام را ؛ حتا با رفيق هايت .  بدهم به خاطري آمدم كه يك مشوره برايتاينجا 

اصالً تا . در ميان نگذار كه اگر همكارانم خبر شوند ، برايم مشكل خلق مي شود 
حدي كه مقاومت و حوصله در خود احساس مي كني ، از عضويت خود درسازمانت 

. ان اينجا خشن نباش ؛ دشنام اينها كدام اهميتي ندارد انكار كن ، و در برابر كارمند
شما جواب متقابل ندهيد كه معني ضديت سرسختانة تان با دولت را نشان مي دهد 

برخي از مطالبي را كه فكر مي كنيد ، سبب دستگيري رفيق هايتان نمي شود ، و . 
رد را با بي  نداد و يا اصالً چنين مطالبي واقعيتبه كسي كدام آسيب نمي رسان

دلي  بگوئيد ، قسمي نشان بدهيد كه خالف نظرت و از روي اجبار  ميلي و حالت دو
به اين .  ، تا واقعيت وانمود گردد دوخالص شدن از زير فشار تحقيق آن را مي گوئي

دست از آزار و اذيتت بر . طريق خواهي ديد كه روية اينها در برابرت تغيير مي كند 
بيشتر از . حاال من مي روم .  كه كسي باالي شما شهادت بدهد مي دارند ؛ مگر اين

  ) . نقل هم  به قول و هم به مفهوم ( » . اين بودنم در اين اتاق خوب نيست 
در جريان صحبت هاي اين شخص ناشناس ،كه خودش را به اصطالح انسان با 

ن در چنين  عاطفه نشان داد ، با همين رويه به من تفهيم نمود كه گويا ازكار كرد
 اش را »قوم دوستي«شرايط چندان راضي نيست و ديگر اين كه احساس و عاطفة 

  . تا كنون از دست نداده است 
ناحية درد ناشي از مايگرن در . عاليمش را نشان داد » مايگرن«حملة شديد 

تحمل اين درد خيلي ها .  شده مي رفت پيشاني ام هر لحظه بيشتر و شديد تر
 مشاور روسي از دادن از همين سبب اين خاينان به دستور . طاقت فرسا است

داكتران خاد به درستي مي . تابليت هاي ضد مايگرن به من خود داري مي كردند 
دانستند كه طيف مريضان مايگرني از نبود دوا ، چي درد و زجري را بايد تحمل 

 ]2[توانست  هيچ مسكن قوي درد ناشي از اين مريضي را تسكين داده نمي . كنند 
بعد از ضرب و ( كه [  ناشناس و ظاهراً قوم دوست متن صحبت هاي اين خادي

نسبت به » قوم دوستي« ، در نقش گويا )  توسط رفيقش" ضد انقالب "شتم يك 
ي از روي » رهنمود «  برخورد كرده ، و به اصطالح "دلسوزانه " و "احترامانه"من 

ه دهة گذشته بار ها در ذهنم تداعي شده ،  در طي س ]حسن نيت به من داده بود ،
اين نخستين باري است كه  متن .  از همين سبب تا كنون فراموشم نشده است

  . صحبت هايش را بازتاب داده ام  
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 وانمود »قوم دوستي«اين شگرد را به گونه اي احساس » قوم  دوست « خادي 
ده كه خادي ها در روسيه در واقع امر ، اين شيوه از جملة تاكتيك هاي  بو. كرد 

اين » رهنمائي « منتها باالي . آموخته  بودند ، تا در موقعش آنرا به كار ببندند 
برخي از مطالبي را كه فكر مي كنيد ، سبب «  : مبني بر » قوم دوست «  خادي 

دستگيري رفيق هايتان نمي شود و به كسي كدام آسيب نمي رسد و يا اصالً چنين 
ندارد را با بي ميلي و حالت دودلي بگو ، قسمي نشان بده  كه مطالبي واقعيت 

خالف نظرت و از روي اجبار وخالص شدن از زير فشار آنان مي گوئي ، تا واقعيت  
گپ هاي اين خادي در ذهن متشتتم ميدان تازه . تمركز كردم » .وانمود گردد 

ها جلد كتاب به فكر ده .  به وجود آورد پژوهشگرمبراي تمركز و جوالن فكر 
پوليسي و جنائي و جاسوسي وكتاب هائي افتادم كه در بارة فعاليت هاي مأموران 
استخباراتي و اطالعاتي كشور هاي متخاصم ؛ همچنان كشور هاي درحال جنگ 

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

ها را در تلويزيون كابل آنبلغارستان افتادم كه مدتها پيش از ضربه خوردن سازمان ؛ 
ست و به ياد سرگذشت و خاطرات زندانيان كموني. با دقت دنبال مي كردم 

ها ، برخي از آنان با هوشياري انقالبي چگونه ذهن انآزاديخواهاني افتادم كه در زند
بازجويان و مستنطقين شان را به بازي گرفته به خاطر انحراف افكار بازجويان شان ، 

 و صدمه اش نه در حال و نه ز و يا چيز هاي بي اهميت كه زيانبا دادن كمترين چي
پرازيت « شان و يا افــراد ديگر نمي شد ؛ به گفتة خودشان در آينده  متوجه سازمان

  .   بخش مي كردند » 
داوم حياتش دستخوش اين يك اصل رواني است كه انسان در هنگامي كه ت

 مي گردد ، ذهن پريشان ؛ اما متجسس وي با توانمندي چندين خطرات احتمالي
مان  هر به تفكر در موردو غير قابل باوبار بيشتر از پيش و شتاب حيرت برانگيز 

 آن ، و راه حلش مي پردازد ، تا براي بيرون رفت خطر و شناخت تمام جهات ممكنة
من در چنبر چنين خطر . از خطري كه با وي كمتر فاصله دارد ، راهي را بيابد 

 عمدة  كتاب هاي برجسته ترين نكات و شاخص هاي. م حياتي قرار داده  شده بود
به اين نتيجه رسيدم كه باز . ت از فضاي ذهنم عبور كرد مطالعه شده  به سرع

« كردن گوشه اي از گپ با مستنطق درست بسان پاگذاشتن در درون مرداب است 
در همين مورد بايد بيفزايم، بدون آن كه  .» هرچه حركت كني فروتر مي روي 
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نها  امنيتي آ-منكر موجوديت تضاد هاي دروني طبقات ستمگر و نمايندگان سياسي
بگردم و از اساس فرض را براين بگذارم كه وي دشمن بوده و مي خواسته من را 
اغفال نمايد ، نبايد اين حقيقت را فراموش نمود كه در همچو موارد و در جريان 
تحقيق افرادي از آن قماش ؛ حتا اگر با نيت نيكي هم به سراغ انسان بيايد و توصيه 

زيرا . به دام آنها افتاده و به توصية آنها عمل نمايد هاي آنچناني نمايد ، نبايد انسان 
تجربه ثابت ساخته است كه به محض اين كه زنداني به صحبت آغاز نمايد ؛ حتا اگر 
آن صحبت به منظور فريب مستنطق باشد ، نفس عمل صحبت ، مستنطق را در 
 عملش و افزودن بر شكنجه هايش تشويق نموده ، به اميد آن كه هرچه بيشتر

از آن گذشته هر نوع معلومات ؛ حتا معلومات . بشنود به شدت خشونتش مي افزايد 
سوخته و در همان هنگام كامالً بي ضرر، مي تواند به مثابة يك قطعة پازل، در كنار 

كاري كه هيچ گاهي و در . قطعات ديگر عمل نموده ، بر معلومات دشمن بيفزايد 
  .تحت هيچ نوع شرايطي نبايد صورت گيرد

  
   . اشاره ا ي كوتاه بر شگرد كار مستنطقين  – 2
  

، بود ؛ با خستگي مفرط )  خورشيدي1359دهم سنبله(دوازده يا يك بجة روز 
اه مي كردم ، درسكوت سوزندة طرف اتاق نگ به اينطرف و آن»مايگرن«ودرد شديد 

 قوم دوست «آن خادي » دلسوزي «  در جست و جوي  علت اتاق ذهن پژوهشگرم
سرباز موظف نان .  دروازة اتاق برهم زد سكوت را صداي. مشغول شده بود »  

وي . » نانت را آوردم  «  : آن را به روي ميز گذاشته گفت  . را آورد ) نهار ( چاشت 
در داخل بشقاب ، مقداري برنج باريك و مقداري . گرسنه بودم . از اتاق خارج شد 

 به درستي پخته شده بود ؛ همچنان برنج اعلي. گوشت با سالند ديده مي شد 
دهانم به . در جريان صرف غذا ناراحتي هاي به من دست داد . گوشت و سالند 

از آنجائي كه ضرورت زنده ماندن و نفس كشيدن و تداوم . مشكل باز مي شد 
سؤالي در ذهنم . مبارزه حكم مي كرد ، نان چاشت را به هر شكلي بود خوردم 

واد خوراكة  پخته شده از لحاظ كميت براي يك نفر كافي مقدار م«: شكل گرفت 
اين ديگر چه معني مي !  توجه خاد به غذاي زندانيان .بوده  داراي كيفيت هم است 

 پرتابم كردند ؛ -طرف حويلي  آن- را بعداً كه در اتاق نظارت علتش. » دهد ؟ 
 ، معني تالفي غذاي مكفي و با مزه« : زندانيان طيف چپ انقالبي برايم گفتند 

انرژي از دست رفته در جريان شكنجه را مي دهد ، تا زنداني انرژي ضايع شده را باز 
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مدتي از صرف غذا سپري . »  يافته براي  شكنجة بعدي آمادگي فزيكي داشته باشد 
ورق رسمي [ قيوم صافي به داخل اتاق آمده استعالم . دروازة اتاق باز شد . شده بود 

ه با خط عمودي از ميان نصف شده ، سؤال به طرف راست  كچاپ شده اي است
اين ورق را در دواير .  درج مي شود و جواب به طرف چپش بايد  نوشته شود ورق

جواب اين « : را در برابرم گذاشته گفت ] مي گويند » ورقة استعالم«رسـمي دولت 
 ...تو كبير ولد « : در ورقة استعالم ، سؤال اينطور مطرح شده بود . » را بنويس 

 (  استمسؤوليت ديدن با يك نفر را در سازمانت  داشتي ،  نام اين شخص  رحيم
ت واقعيت را در باره اش ـم و كاسـبدون ك.  ) رحيم بود اسم مستعار همايون

  » ! بنويس 
 -بايد تذكر بدهم كه من و شمار زيادي از رفيق هاي مربوطه به طيف چپ انقالبي 

 در پارچه هاي -م شده اند ، چه اناني كه تا كنون حيات دارند چه آناني كه اعدا
، » محترم « يا » صاحب « قبل از نوشتن پاسخ ، كلماتي مثل ) استعالم ( تحقيق 

  ) :وجه نمي نوشتيم  را به هيچ... و... و » جناب شما « 
وي در حالي كه  .» من چنين فردي را نمي شناسم «  :به پاسخش اينطور نوشتم 

( » پيش بوتي«  با - ستاده بود ، ورق استعالم را از دستم گرفت و با خشم و نفرت اي
اين شخص خودش مي « :  گفت - به پايم زد و با صداي بلند ) قسمت پنجة كفش 

! اينجا خاد است ، خاد . ببين كه چطور پيدايش كرديم . گويد كه  تو را مي شناسد 
يم  ؛ در هركجاي دنيا كه باشد  به اينجا مي داني يا ني ؟ ما هركي را خواسته باش

)  »خشم كذائي«  اصل در(گفته اش كه تمام شد با خشم زياد . » آورده مي توانيم 
اتفاقاً اين بار  . نگاهي به پايم كه بسيار درد داشت ، نمودم .  كرد اتاق را ترك

  .لگدش به ناحية التهابي پايم اصابت نكرده بود 
نطقين و بازجويان در پروسة تحقيق درست به سان جسم  مست:با خود انديشيدم 

حيه ؛ ولي سيال مي مانند ، كه با ضرب و شتم ، با شكنجه و ضربه زدن به هرجاي 
بدن و زخمي ساختن متهمان سرانجام از ناحية پوست و گوشت زخم برداشتة 

 نير خودشان را به درون  مغز زنداها شده هرچه سريعتآنزنداني وارد جريان خون 
 زنداني  عكس ژي تالش مي ورزند از صفحات حافظةمي رسانند و با تمام انر

برداري نمايند ، مكنونات و راز هاي ثبت شدة بخش حافظة آنان را با خود بيرون 
بياورند و تقديم آمرانشان نمايند ، تا به مراتب و موقعيت هاي بهتر و واالتر و پر 

  . درآمدتري دست يابند 
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 جمله قيوم صافي كه هزار ويك عقدة حقارت چركين وبوي گرفته از( مستنطقين 
ا ، هر وقتي كه بتوانيم م« : مي گفتند ) از وي يك خود نماي احمق ساخته بود 

 باالي آن كار كرده  روز2 ضد انقالبي مثل شما ها را تكميل كنيم ؛ ولو  يك دوسية
 عالوه بر امتيازات معنوي البته.  هزار افغاني دريافت مي كنيم 5 تا 3باشيم ، از 

به همين سبب گلة سگهاي درندة خاد به جان زندانيان مي افتادند ، تا .  » ديگر 
ناكردة شان اعتراف نمايند كه اين جالدان » گناهان« زندانيان هر چه زودتر به 

ناموس فروش قادر شوند ، به سرعت كار خود باز هم بيفزايند و دوسية ديگري را 
( هرگاه در يك ماه . ه به زودترين فرصت ممكنه تمامش نمايند روي دست گرفت

 زنداني را به اتمام برسانند ؛ پول 5موفق مي شدند كار تحقيق و بازجوئي ) حد اقل 
 هزارافغاني با جمع معاش ماهوار 25000 تا 15000گير آوردة شان مي رسيد به 

  تا 18000شيد به  هزار افغاني در هر ماه بود ؛ سر مي ك3000هريك شان كه 
در حالي كه معاش ماهوار (  هزار افغاني دريك ماه ، به اضافة ساير امتيازات 28000

 افغاني در ماه اضافه تر 2000از ) بود » مديريت« كه رتبة  ( 5يك كارمند رتبه 
 در صد كمتر از فروش 80 خاد ؛ تا خريد شان از فروشگاه هاي مختص به. نبود 

از همين سبب جالدان خادي مرفه الحال بودند ، و درست .  بود كاال در بازار آزاد
در كمال ( مانند سگ هاي چست و چاالك درخدمت سوسيال امپرياليزم شوروي 

و خواسته هاي جنسي آنان را با پيشكش قرار داشتند ) شوق و ذوق و فخر فروشي 
.  ساختندنمودن زنان و دختران اقارب ؛ حتا اعضاي فاميل هايشان برآورده مي 

    
پرچمي . م برده ام نا» خشم و قهر كذائي « در نوشته هاي قبلي و در باال هم  از 

 يا به گفتة خودشان  ، در بارة تحقيق و شكنجة زندانيان سياسي هاي خادي شده
. مطالب زيادي را از استادان روسي شان فراگرفته بودند » اشرار بي فرهنگ «

گوشزد شده )  اكيداً (بر مجرم سياسي براي اينها داشتن حوصله و شكيبائي در برا
اينها مي دانستند كه خشم و قهر واقعي باالي زنداني زير تحقيق ، سبب ضايع . بود 

براي جست و جو و كاوش ( شدن انرژي فراوان آنان مي گردد و كمترين حوصله 
در ) هاي بعدي در امور زندانيان و تفكيك صحت و سقم گپ هاي زندانيان

 قهر شدن خارج از ديگر اين كه ، اينها از خطرات . ودشان باقي نمي ماندوج
كه ناشي از ( خشم  و يا خشم شديد  . كنترول به درستي آگاه ساخته شده بودند 

در وجود ) نا اميدي اينها در برابر موضع استوار و محكم زنداني مقاوم و شجاع بود 
ة اين اجيران فرومايه ، عقده اي تازه آگنده از عقده هاي حقارت چركين و بوي گرفت
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در واقع (زماني كه مستنطقين در برابر زندانيان مقاوم احساس كمي . خلق مي كرد 
به زمين كوبيده شدة » حيثيت«شكسته و » غرور« نمايند و پاي )  امر، حقارت 

 شان به ميان بيايد ، عملكرد شان ديگر در برابر زندانيان جنبة وظيفه ئي  و اقرار
گيري خود را از دست مي دهد و تحقيق جنبة  انتقام گيري شخصي وحذف فزيكي 

از همين سبب مستنطق شكست خورده براي نشان . زنداني را به خود مي گيرد 
كه با اعتراف نكردن و يا جواب دادن ( دادن قدرت و صالحيت خود ، زنداني را 

در . ينه شكنجه  مي كند بيشتر از حد مع)  متقابل به توهين ها و دشنام هايش 
نتيجه زنداني كه تا آن لحظه اسراري را بروز نداده ؛ تلف مي گردد  ، و مطالب 
مهمي ناگفته مي ماند ؛ هكذا در بسا موارد كه زنداني مواجه با خشم شديد و 

اين قهر و خشم شديد . حيواني مستنطق مي گردد ، داو و دشنام وي را مي شنود 
ودي آميخته با خشم متقابل را در زنداني بيدار مي كند مستنطق احساس دفاع خ

  .،كه اين امر ماية مقاومتش در برابر مستنطق مي گردد 
در طي دوسال تداوم ، شيوة كار ديكته شده ازجانب روسها به خلقي هاي كودن 

 به گونه اي بود كه  اين وحشيان  اجازه داشتند تا ؛ 1357 ثور 7كودتاي ننگين 
اينها  در جريان شكنجه به زندانيان دشنام . دانيان را شكنجه كنند آخرين رمق زن

» شعله ئي «ار زيادي از زندانيان به طور اخصشم. هاي ركيك ناموسي مي دادند 
ها در زير چنين شكنجه هاي وحشيانه و دشنام هاي ناموسي از خود مقاومت نشان 

به گفتة يكي . ذاشتند مي دادند و دشنام اين جانيان  مزدور را بي جواب نمي گ
مي .  امين  كه زنده از زندان خلقي ها برآمده بودند –دوتن  زنداني دورة  تره كي 

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

شما كي هستيد كه از من سؤال مي كنيد برويد تره «  : وي پاسخ داد .پرسيدند 
حيت خلقي تن از جنايتكاران با صاليك. » ! كي خر را بياوريد  كه از من سؤال كند 

را شنيد،  از شدت خشم مثل ) »نابغة شرق« ( ، كه توهين اين شعله ئي به رهبرش
قيف تيل . » !  شويد قيف را بياريد  زود ":  به عساكر امر كرد . ديوانه ها شده بود 

اين آدم نوله قيف را به دهنش  درون كرده ، بعداً اين خلقي . موتر را حاضر نمودند 
به دهنش ادرار ":   حاضر در آنجا امر كردجنايت كار به شكنجه گران و عساكر

 گاه خلقيآن. جان داد . آن شعله اي در حالي كه دست و پايش بسته بود . "!نمايند
  .» ها و سربازان زير فرمانش  به ادرار كردن خود پايان دادند  
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 اين نه قصه است و نه افسانه و نه تبليغ دشمنانه ؛ بلكه واقعيت هائي است كه به 
هزاران شكل ديگر آن در زندان هاي خلقي ها و در زمان حاكميت شان به وقوع 

ها در زندان خلقي ها از پيوسته است ، كه درج  شماري از چنين واقعات و رخداد 
  .حوصلة اين نگاشته خارج است 

زماني كه سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز كرد و نجيب ديو خاد را 
خداي شكنجه گاهها و زندان هاي افغانستان ساخت ، شيوة تحقيق و شكنجة 

 بارة آن صحبت و بعد ها هم در( زندانيان را به گونه اي كه در باال به آن اشاره  شد 
) هم در شوروي و هم در داخل كشور( به جالدان نازدانة پرچمي ) خواهم كرد 
    .   داد آموزش مي

  
   .  ترفند  مستنطق همايون را وادار به اعتراف كرد- 3
  

كه صافي دروازة اتاق را باز نمود به خاطرم نمانده كه چند بجه روز دهم سنبله بود 
از جايم كه بلند شدم ، با گذاشتن  نخستين گام احساس .  "!  بيا بيرون ": و گفت 

درد شديدي در قسمت بجلك و تولة پاي راستم كردم ؛ طوري كه دلم نمي 
از اتاق كه برآمدم اين مكار بي ننگ و عار، من . خواست پايم را روي زمين بگذارم 

تن از يك ، پيش از اين كه دروازة اتاق را باز نمايد. را به نزديكي يك اتاق برد 
الال جان كجاستي  زودتر برو « : جالدان كه از دهليز عبور مي كرد به وي گفت  

صافي با ] صدا مي كردند » الال« جالدان يك ديگرشان را   [»! كسي كارت دارد 
 اتاق كه شدم كسي را كه فكر مي داخل. »تو داخل اتاق برو  « : ت عجله به من گف

از گرفتار شدن . بود » رحيم « وي  . ان شده ؛  ديدم كردم بعد از گرفتاري من پنه
فكرم طوري متشتت شده بود كه حضور ذهن همه جانبه .  سخت تكان خوردم وي

حافظه داشتم كه هرازگاهي ست ؛ زيرا چيز هائي از همايون درنگرم از ميان برخا
 از. تصور گرفتاري اش سبب  ناراحتي زيادم مي شد ؛ حتا موجب هراسم مي شد 

همين سبب شرايط كنترول اتاق را در نظر نگرفته مرتكب اشتباه جدي و خطرناك 
از حلقه هايت گپ « سرم را نزديك گوشش برده به آهستگي از وي پرسيدم . شدم 

من را بازي دادند مجبور شدم بگويم « : همايون هم به آهستگي گفت : » نزدي  ؟ 
» حيات اهللا تائب«، » ان احساساتيجو« ، »ح«(   تن هوادار سازمان 4بعد ، از . » ... 
با لحن اخطار . كه اسماي مستعارشان را فراموش كرده ام ؛ نام برد ) » صالح « و

نام  .... [داكتر ، از ... )محصل فاكولتة (» يوسف « اگر از : آميز برايش فهماندم 



                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

255 

معلم « از  و» بايسكل ساز« ، از ] را فراموش كرده ام » داكتركاظم پردلي« مستعار 
بعد ها كه گرفتاري . [ نام بگيري باز من مي فهمم كه با تو چطور برخورد كنم » 

و ساير سازمانهاي طيف چپ انقالبي شدت اختيار كرد ، ادامة » ساما«اعضاي 
را از زندان صدارت به كوته قفلي هاي » ساوو«تحقيقات اعضاي زنداني شدة سازمان 

 پلچرخي الزم ديدند و تحقيقات ما را در آن ، منزل دوم زندان» 2بالك«مجرد 
را كه » ساوو«در آن كوته قفلي ها جريان چهار تن از هواداران . زندان ادامه دادند 

در حالي كه از سؤالم بسيار ناراحت شده .  پرسيدم ويقلمداد كرده بود، از همايون 
، جريان را ، عاليم و آثار ندامت را هنرمندانه در چهره اش منعكس نموده بود 

  : اينچنين  توضيح كرد 
گاه قيوم آنزماني كه نوشتم  كسي را  نمي شناسم ؛ .  را فريب دادند رااينها م« 

را گرفته » صالح«و » حيات اهللا تائب  « -، » جوان احساساتي « ، » ح « صافي نام 
د كه همة شان نوشته ان. جا آورده ايم ايناين رفيق هايت را پيش از تو به "  :گفت 

ها را به راه ضد انقالب كشانده اي و حاضر شده اند بااليت شهادت بدهند ، اگر آنتو 
ها را با تو روبه آن تمام ها انكار كني در آن وقتآنصداقت نشان ندهي و از شناختن 

رو مي كنم ، تا حال ؛ حتا يك سيلي هم به تو نزدم در آن  وقت باز خواهي فهميد 
ها را گرفتار كرده و بااليم شهادت داده اند آنمن از اين كه . كه با تو چه خواهم كرد 

زماني كه جريان شناسائي با  . "ها را مي شناسمآن": نوشتم . دفعتاً شوكه شدم . 
 احمق جان زود  «:شتم ؛ مستنطق خنده كرده گفت ها را در پارچة تحقيق نوآن

 رافوراً م.  متأثر شدم  بي حد"! باش بخيز كه برويم آدرس هاي شان را نشانم بده 
را در موتر جيب باال كرده باخود بردند ، و مجبورم  ساختند تا خانه هايشان را نشان 

  .  »بدهم 
 دقيقه از گپ و گفت ما سپري نشده بود كه  مستنطق صافي 2 ، يا 1بيشتر از 

كبير توخي را مي :  وارد اتاق شده از همايون پرسيد  » نفس سوخته «ظاهراً 
از اتاق كه . »! بيرون شو « گاه به من  گفت آن. »بلي «  : همايون گفت  . شناسي

همين جا « : گاه در باالي صفة سنگي كه رسيديم  گفت آن»  ! بيا « : برآمدم ،گفت 
ا با خود به اتاق بزرگ ن ربعد از چند دقيقه توقف دو باره آمد و م» ! ايستاده شو 
خودش » ! اينجا بنشين « : برده گفت ) خاد اتاق  غذا خوري اعضاي ( روي حويلي 
. د ــده مي شـدر گوشه و كنار اين اتاق دو تن زنداني بر افروخته دي. بيرون رفت 

يكتن . ها باالي چوكي نشسته بودند و جواب سؤالهاي مستنطقين را مي نوشتند آن
 زندانياين .  توجهم را به خود جلب كرد كه وي را تا آن لحظه نديده بودم شاناز 
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اين . كه بعداً در زندان پلچرخي با وي معرفي شدم [ يكي از كادر هاي ساوو بود 
 ندارد   تأكيد كرده  خوش   رويا روي  من را مخاطب ساخته همان رفيقي است كه

زماني كه جواب .... مستنطق ]  رفيق ها ازوي نام ببرند در مسايل مربوط به زندان
، طوري خشمگين شد كه از جايش بيدرنگ بلند سؤالش را از وي گرفت و خواند 
اين رفيق كامالً . بعداً سيلي محكمي به رويش زد . شده پدر اين رفيق را دشنام داد 

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

  
  ديد در گزينة افزار شكنجه ؛ نوع ديگري   تدارك و تر- 4

  .  رديدـال مي گـكنجه بود كه بر زندانيان اعمـاز ش        
  

جا به آنجا ، از اين اتاق به آن اينمانور اين خاين ، يا به بيان رساتر ، كشاندنم از 
 ؛ همه به خاطري... و ... و » من دوباره برمي گردم ! ايستاده باش « اتاق ، و گفتن  

بلند «  در زماني كه مستنطق برايش دستور مي دهد كه  زنداني بود كه مي دانست
اين فكر ذهنش را اذيت مي كند . شود مي زنداني سخت دچار تشويش »  !... شو 

»  انتظار« بي جهت نبوده كه در مورد حالت . كه شكنجه گر او را به كجا خواهد برد 
انتظار «: گفته شده )  بوده ر شامل مقوله هاي برجسته و چشمگيكه در بخش( 

از شدت و ميزان ناراحتي ، وسواس و اضطرابي كه . » سخت تر از مرگ است 
باالي زنداني به جا مي گذارد ؛ محافظان طبقات حاكمه در درازناي » حالت انتظار«

اين نوع شكنجه مانند ساير وسايل و افزار هاي رواني و . تاريخ بشري آگاه بوده اند 
  .ي در تمام دوره هاي سياسي در كشور ها همواره تكامل داده  شده است فزيك

تحقيق از زندانيان در اتاق غذا خوري ، در اصل براي اين جريان داشت تا جالدان 
در زماني كه بعد از گذاشتن پارچة تحقيق در برابر زندانيان ؛ به بهانه اي آن اتاق 

ه ببيند كدام زنداني با زنداني ديگر بزرگ را ترك مي كردند ؛ خادي موظف مخفيان
مجال تشريح اشكال رابطه گيري در اين بخش اكنون ميسر (رابطه برقرار مي كند 

  ) . نيست 
جواب « : قيوم صافي وارد اتاق شده ، ورقة استعالم را در برابرم گذاشته گفت 

» نيم ير جدا مي كــوي را از خمـاين را بدان كه ما م. هايت را درست نوشته كن 
سؤاالت .  ديده مي شد  چند سؤال معدودي در روي كاغذ.گاه از اتاق خارج شد آن

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

ها را برايم مي داد ؛ همچنان از شبنامه هائي كه برايش مي آنمي ديد و گزارش 
آوردم تا خود و ساير اعضاي حلقه اش آنها را در محل اقامت شان پخش كنند و 

، به مستنطق چيز هائي ... خطرناكتر از آن از بمبي كه در اختيارم گذاشته بود و 
 نگفته بود  ؛ زيرا  بعد ها متوجه شدم كه ا  ساختن بمب را به آنه گپِگفته  ؛ مگر

 در اين باره هيچ ،مستنطق در رابطه با بمبي كه همايون  در اختيارم قرار داده بود 
انة جلسة سياسي با همايون را انكار نموده ، آمدنش را به خ. چيزي از من نپرسيد  

اين جوان « : شتم نوما مراودة خويشاوندي و پيوند فاميلي با رحيمه وانمود كرده ، 
. به خاطري پيوند خوني كه با رحيمه دارد ، ماه يكي دو بار به ديدن ما مي آمد 

درجريان صحبت پيرامون مسايل عام ، سؤاالتي هم در زمينة اوضاع كشور و رخداد 
به . هاي سياسي از من مي نمود كه نمي توانستم سؤاالتش را بي جواب بگذارم 

گاهي هم از دوستانش ياد مي كرد كه در . اختم جواب پرسش هاي وي مي پرد
ها مي رود ، برخي قضاياي آنهنگامي كه آنان نزدش مي آيند و يا خودش به منزل 

ها تشريح مي نمايد كه ماية تعجب آنسياسي را كه برايش تشريح داده ام ، براي 
 احساس خوشي زياد به وي و خود از تشريح و تفسيري كه كردهشان مي شود 

نه حق العضويتي در . اين صحبت ها  ابداً منظم و پالن شده نبود ... . داده  دست 
كار بوده ، و نه كدام كمك پولي كسي به كسي مي نمود ؛ زيرا كه پاي كدام 

  ] .   متن به مفهوم [ »  سازماني در ميان نبود 
جالد . مدتي بعد قيوم صافي با عجله داخل اتاق شده استعالم را از من گرفت 

در بيرون از اتاق به يكي از مزدوراني كه در . اشاره نمود كه از اتاق خارج شوم 
دهليز ايستاده بود و معلوم مي شد عمري را در پاك كاري دفاتر  صدرات گذرانده و 

به اين » اكسا « و » كام « ، »  ضبط احواالت « شايد هم در گذشته ها زماني كه 
در اين » باشي« و يا » خانه سامان«و يا » يقابچ« اين شخص ،كشور حكم مي راند 

خدمتگار . دستگاه هاي زجر و شكنجه و كشتن و بستن و به دار آويختن بوده باشد 
قيوم . مدتي سپري شد . خودش رفت . » ! تو  همين جا باش « : كهنه كار گفت 

 به نزديك همان اتاقي كه قبالً. صافي دوباره آمد و به من گفت كه با وي بيايم 
به . درآن بودم رسيد ، دروازة آن را باز كرده به من اشاره كرد كه داخل شوم 

مجردي كه وارد آن اتاق شدم ، اين بي ناموس دروازة را بسته و با مشت هاي محكم 
دفاع از صورتم بدون حملة متقابل . به سر وصورتم و لگد هاي خري اش به پايم زد 
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. ت به رويم ، از بيني ام خون فوران زد به سبب همان ضربة نخس. امكان نداشت 
مشت هايش كه به قبرغه هايم اصابت . اين بار ضرباتش بسيار سنگين و محكم بود 

اينبار در جريان مشت و لگد زدن ، از داو زدن و . مي كرد ، خيلي ها درد ناك بود 
دشنام هاي شخصي خود داري نمود ؛ مگر توهين و دشنام هاي سياسي از دهن 

... تو و تمام دار و دستة تان وطن فروش  وخاين  هستيد « . ش بيرون مي شد كثيف
من هم توهين هاي . و از اين قبيل جمالت مهمل» ... به چين  ارتباط داريد« ؛ » . 

اين شرف باخته كه . سياسي اين جالد فرومايه را با توهين متقابل پاسخ گفتم 
فرت و خشم بسيار شديدش را در ظاهراً از ضرب و شتم من خسته شده بود ، ن

اين يك چاشني اش بود ، باز خواهي ديد كه چه « : صدايش پيچانده چنين گفت 
ميداني يا ني ، لطيفه خو . بهمنت پيشم تاب نياورد . طور خرد و خميرت مي سازم 
از زير هر تار ) مرامش انجنير لطيف محمودي بود ( ديدي كه شناخته نمي شد 

  . » !فهميدي . شيدم ، دندان هايشه شكستاندم موي مجيد هم گپ ك
واكنش متقابلم كه اين وطن فروش را ديوانه ساخته بود ، براي شكستنم از سه تن 

جالد بعداً  . شكنجه شدگان نامور جنبش كمونيستي افغانستان بدين سان نام برد 
  .اتاق را ترك كرد

لك ورم كرده ، كبود از هر دو پايم تا باالتر جـشدت دردش هرآن .  شده بود  ب
زماني كه با . بيني ام نيز صدمه ديده بود . سرم دور مي زد . بيشتر و بيشتر مي شد 

نوك پيراهنم ، بيني ام را  پاك كردم ، متوجه شدم مقدار خون دلمه شده توأم با 
خون زير پيراهني و پيراهنم را رنگين . خونابه به رنگ جگري از بيني ام بيرون شد 

به تدريج خون بيني ام ايستاد ؛ مگر پيراهنم . اين ماية نگرانيم شد . ته بود ساخ
بيره . طوري به خون آغشته شده بود كه دركمتر جاي آن سپيدي ديده مي شد 

به هر رو ، گسترة معين شدة اين . هايم كه ورم كرده بود ، دردش بيشتر شده بود 
ين به تشريح و ترسيم وضع رقتـبار نگاشته كاش مجال آن را مي داد كه بيشتر از ا

  .جسمي و رواني خود در آن لحظات سرنوشت ساز  مي پرداختم  
رياست ضبط «  خادي ها كه پيشينة جنايت و خيانت به وطن و مردم را در 

امين » كام«تره كي  و » اكسا « سردار داوود  و » مصونيت ملي«و شاه » احواالت
 » انقالبي«اد جنايت كردن را حرفة شريف وجالد هم داشتند ، از بدو تأسيس خ

نتايج شكنجه كردن هاي . خود پنداشته از آن لذت ساديستيك هم مي بردند 
از زندانيان در » دقيقتر« وحشيانه و اعتراف گرفتن هاي اجباري هر چه زودتر و 

واقع راه رسيدن به منصب و مقام و نعمات مادي براي اين ميهن فروشان فرومايه 
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» رفيقانه « اين جاني ها دركار جنايت كردن با يكديگر شان به رقابت . د شده بو
) پروندة ( يك جا كه مي نشستند ، از اين كه  به چه تعداد دوسيه . مي پرداختند 

خادي هاي شكنجه گر . زندانيان را به اتمام رسانده اند ، سخن به ميان مي آوردند 
ترفيع نمودن به يك رتبه باالتر ، بعضاً . همواره به سرعت كارشان مي انديشيدند 

مراحل معينه كه در قانون و لوايح كارمندان نظامي ثبت شده بود را طي نمي كردند 
و مهارت درگرفتن اعتراف از آنان در » انقالب ثور«؛ بلكه لياقت در گرفتاري دشمنان

هر حال به ] . 3[زود ترين فرصت ممكنه ، سبب ارتقاي مقام و منزلت آنان مي شد 
با پينكي رفتن در حال دراز كشيدن به . ، شب گذشته را نگذاشته بودند بخوابم 

اين سگ هاي بوي كش و آموزش ديده . روي صفة سنگي نمي شد تجديد قواء كرد 
توسط روسها  وقت را تلف نمي كردند كه امر نمايند  تا چند سرباز كار و بار شان را 

ي باالي سر هر زنداني ايستاده شده كشيك كنار گذاشته بروند و شب طور نوبت
نايتكاران مي اين ج. بدهند و نگذارند كه زنداني شكنجه شده ، دمي بخوابد 

 شدند ،  بيشترين وه به اينكه مانع خواب زنداني مي دوامدار عالدانستند با تحقيقات
  .انرژي زنداني را هم ضايع مي كردند 

خود ببرند ؛ مگر فاصله هائي كه تنها مي  موجه هاي خواب تالش داشتند من را با 
كه ) اگر آسودگيي در كار بوده باشد ( دمي نمي آسودم . بودم كوتاه و زود گذر بود 

 اصطالح درد ناشي از ضرب و شتم نمي گذاشت لحظاتي چند خواب سطحي ، كه به
 مضر بيدار خوابي يكي از. ؛  به چشمانم راه يابد » پينكي « : دري به آن مي گويند 

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

  . داشته است 
در حالي كه از درد و سوزش شديد ، تن كوبيده شده ام درهم مي پيچيد ، تالش 

چشمم را بستم تا  اگر به . شمم را پت نموده بخوابم مي ورزيدم تا لحظه اي چ
طق كه ــته بود كه دو تن مستنــ نگذشواب سطحي فرو روم ؛ هنوز لحظه ايخ
بود و يك نفر ديگر كه نه اسم و نه چهره » حميد كومه كته «تن شان معروف به يك

اههاي گرگي بعد از اين كه با نگ. اش به يادم مانده ، هر دو مزدور داخل اتاق شدند 
شان به طرفم ديدند و خيال تكه تكه كردن و پارچه پارچه شدنم  را در سر فروخته 

  .شدة شان پروراندند ، دوباره از اتاق بيرون شدند 
شايد روسها كمره هاي بسيار كوچك الكترونيك را مخفيانه «  در فكرم خطور كرد 

ه مي خواهد  به مجردي كزنداني . در اتاقها نصب كرده باشند كه متوجه مي شوند 
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 و زنداني را مورد چشم هايش را ببندد ؛ بي درنگ دروازة اتاق را باز مي كنند
  . » ؟ ! بازجوئي  قرار مي دهند 

 لحظاتي بعد .» فكرم به هم ريخت « ها  آن به گفتة رفيق هاي ايراني از رفتن 
اخل اتاق شدند د) قيوم صافي و لطيف شريفي ( بازهم دو تن از جالدان مشهور خاد

: لطيف شريفي، قيوم صافي را مخاطب ساخته با لحن تحقير آميز چنين گفت . 
الال اينبار توخي صاحب را به جائي مي بريم كه رفيق هاي نامدارش بيشتر از يك «

گاه اين بي ناموس نگاهش را مستقيماً به چشمم متمركز آن. » شب را تاب نياوردند 
بعد از پيمودن كج و راست دهليز ، لطيف . » ! برويم بخيز كه « كرده ، امر كرد 

وي به من . من هم كه به دنبالش وارد آن اتاق شدم . شريفي داخل يك اتاق شد 
 چوكي نشستم ، متوجه شدم يك جوره الچك زماني كه به» !بنشين « : گفت 

در اين اتاق نخستين . درميان انگشتان ضخيم و كوتاهش قرار دارد ) دستبند(
جالد معروف الماري را باز . رچشمم به يك الماري دو پله ئي داخل ديوار افتاد با

سرم را آهسته دور دادم ، تا درون الماري را ببينم ؛ مگر نتوانستم بفهمم جالد . كرد 
در همان لحظه هوش و حواسم متمركز شده . در جست و جوي چه چيزي است 

در ) انيان وي را قسي القلب مي خواندند كه بعد ها زند(بود ؛ فكر كردم اين مزدور  
فكر . احساس كردم سرم از شدت گرما مي سوزد . پي يافتن افزار دلخواه خود است 

كردم  شايد انبور هاي مخصوص ناخن كشيدن و يا دندان كشيدن را مي پالد ، 
از دنبال كردن حركات اين مزدور ، موج نفرت انگيز اضطراب . دچار توهم شده بودم 

مسلط شدن بر خود درچنين جو هراس .  سراسر وجود كوبيده شده ام  فرو غلتيد بر
به فكر خود كشي شدم ؛ اما چگونه ؟ چه وقت ؟  با . انگيز بسيار دشوار مي نمود 

كدام وسيله و افزار ؟ اين بي ناموس هرازگاه با گوشة چشمش به طرفم نگاه مي كرد 
 فكرش متوجه كه نشان دهد) ركز و ارادينه متم( نگاهي به ظاهر از روي اتفاق -

  .پيدا كردن افزار دلخواهش است ، تا توسط آن شكنجة من را بياغازد 
» مافوق الطبيعه « توگوئي يك نيروي . در هر حال ، زمان ازحركت باز مانده بود 

سرانجام اين خاين ملي به مانور نفرتبار و . مانع حركت چرخ  گردندة آن شده بود 
يزش پايان داده ، طوري وانمود كرد كه شيوة كارش را تغيير داده ، تا هراس انگ

بعد از لحظاتي چند به طرفم پيش . بدينسان به اضطرابم هر چه بيشتر بيفزايد 
فكر كردم به دستهايم  الچك مي زند »  ! دست هايت را پيش كو « : آمده امر كرد 

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

  
  داوم ـت ، يـتقليد صداي فاميل زندان - ۵

  .وتداركي بود براي شكنجه هاي بعدي        
  

در يك زاوية همان دهليز ، . طرف دهليز حركت نموديم آن باز هم از اينطرف به 
شدم ،  جا كه داخل آن. » ! اخل شو د« : يك دروازة كم عرض را باز نموده گفت 

« ( اين اتاق نبوده ؛ بلكه تشناب متوجه شدم كه. دروازه را از بيرون بست 
ز بيرون  سانتي متر بود ؛ دروازه اش ا80عرض تشناب تقريباً . است ) »دستشوئي

كمود فرشي .  استعمال از كار افتاده بود قفلك درون آن از  شدت. ته مي شد بس
 بود كه با كشيدن زنجير زنگ داشت و تانك چدني آن به روي ديوار نصب شده

 قسمت تانك آب به روي ديوار نفوذ يكاز ... .  اش ، آب از آن جاري مي شد وگرفته
ح تشنابك تقريباً يك متر و پنجاه سانتي طول سط. كرده به داخل كمود مي رفت 

يك دانه گروپ كه ) كه چهار متر از زمين تشناب بلند مي نمود ( در سقف آن . بود 
به روي آن جالي سيمي ضخيم زنگزده كشيده شده بود ، ديده مي شد ،كه با نور 

فكر مي شد اين تشنابك را كه رطوبت و نم . شمع مانندش روشني پخش مي كرد 
 در نفوذ آب به روي كانكريت ، كه. داشت طور موقت كوته قفلي ساخته بودند زياد 

 تشناب را سرد معرض هوائي كه از زير دروازة تشناب به درون جريان داشت ؛ سطح
زنداني ، يا ايستاده مي ماند . در چنين محلي جاي براي نشستن نبود . ساخته بود 

 مي نشست كه دو كف پايش بر زمين و يا  هر دو زانويش را در بغل گرفته طوري
تكيه كردن .  كرد تشناب تماس مي داشت و خودش به ديوار مرطوب آن تكيه مي

 . رطوبت زياد مانع تكيه كردن مي شد تشناب هم مشكل بود ؛ زيرا به ديوار مرطوب
  .فقط با نشستن به روي تشناب مي بايد اكتفاء مي كرد 

ستفاده مي كردند شد كه بعضي اوقات از آن ااز در و ديوار اين تشناب معلوم مي 
دربعضي قسمت .  پيچده شده در فرو رفتگي ديوار آويزان بود كمي كاغذ تشناب.

ري كشيده شده ديوار هاي آن خطوطي به رنگ خون خشك شده متمايل به جگ
 با انگشتش رنگ روغني سرخ دلمه شده را بر روي ديوار هاي توگوئي كودكي. بود 

 در اصل اين خطوط رنگي ، خون شكنجه شدگاني بود كه با دست .شد آن كشيده با
در . هاي آغشته به خون از ديوار محكم گرفته بودند تا به سطح تشناب نه غلتند  
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شايد هواي .  وجود داشت  سانتي متر15 در 10ك پنجره كوچك زير سقف ي
 سطح تشناب سقف حدود چارمتر يا بيشتر از. تشناب از همين مجرا بيرون مي شد 

صداي  پاي كساني كه در دهليز در رفت و آمد بودند ، به وضاحت . ارتفاع داشت 
با تأسف در زندگي عادي هم . اينهم مانع خوابيدنم مي گرديد . شنيده مي شد 

خوابم طوري بود كه به اندك ترين سر و صدا در خارج از اتاق خواب ؛ بيدار مي 
 .شدم 

به خاطر ندارم تا چه مدت .  خشم آوري سپري مي شد  لحظه ها و دقايق با تنبلي
ايستاده ماندم ، احساس خستگي و درماندگي كردم ، به همان شكلي كه توضيح 

مدتي نگذشته بود كه درد عينك . دادم ، به روي سطح مرطوب تشناب نشستم 
  .هاي زانوانم  بيشتر شد  ؛ دوباره  بلند شدم 

راب آور ، و گذشت بسيار بطي زمان در ذهنم  عبور كند لحظه هاي دردناك و اضط
سكوت مدهش و سنگيني كه بر شانه . ؛ گذشت هفته هاي دلگير را تداعي مي كرد 

ه صداي ناله و يا فرياد هاي هاي كوبيده شده ام ، به سختي فشار مي آورد ، هرازگا
  به به فرياد هائي را كه از دل شب سياه و از ژرفاي جنگل تاريك و  انبوه شبيه

گاهي هم ، به درستي تشخيص داده  مي شد گاه. گوش مي رسيد ؛ برهم مي زد 
 به شكنجه گران مزدور ، ان و زناني بود كه با دادن دشنامكه  فرياد ها از دختر

خشم فرو خورده و نفرت عميق و بي پايانشان را از جالدان و با دارشان نشان مي 
  . دادند 

رحم خلقي در دورة حاكميت شان ،   جالدان بيزماني كه به اين فكر مي شدم كه
و  » اكسا « زنان ؛ حتا كودكان و اطفال نوزاد گرفتار شدگان را هم به  زندان هاي 

انتقال داده آنان و كودكانشان را  هم لت و كوب مي كردند ، تا زنداني از » كام « 
يد و يا اعضاي شنيدن آواز اعضاي خانواده اش دچار دگرگوني رواني شده اعتراف نما
  .  خانوادة زنداني را در برابر  زنداني مورد  ضرب  وشتم قرار مي دادند 

يكي آن . از نظر من در چنان شرايطي زنداني مي بايد دو احتمال را در نظر بگيرد
كه ممكن است صدا هائي را كه مي شنود واقعاً از شكنجه اي باشد كه همان لحظه 

ديگرش آن كه زندانبان آگاهانه و با قصد ويراگرانه كسي در زير آن رنج مي كشد و 
بدان وسيله مي خواهد از يك طرف امكان چند لحظه استراحت و خواب را از 
زنداني بربايد و ديگر آن كه از طريق استمرار شكنجه بدان وسيله، مقاومت زنداني را 

ار آگاهانه پيشنهاد من در همچو موارد براي زنداني آن است كه بسي. تضعيف نمايد 
و با قدرت تمام بكوشد تا نه آن صدا ها را بشنود و نه هم بدان ترتيب اثر بدهد، زيرا 
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منطق مبارزاتي حكم مي نمايد كه انسان نيرويش را به خاطر امري اختصاص دهد 
  .كه مؤثريتي از آن متصور باشد

 ةتجرب: ان  ايرشرح سعيد پورحيدر، روزنامه نگار، از شكنجه در زندان اوينبگذاريد 
   1:37  ساعت     -  2011 مي 31[  به تاريخ    زنداني19دو بار زندان و گفت وگو با 

  :را در اينجا  بياورم ] 
انجام شده با خود در زندان به كمپين  آقاي پورحيدر در مورد بدرفتاري هاي« 
 جسمي ةگونه شكنج يك زنداني هيچ سلول انفرادي حتي اگر قرار باشد « : گفت

خود مصداق بارز شكنجه روحي و  مضاعف يا اذيت و آزار فزيكي را متحمل نشود
(  روحي و رواني ةمن گذشت شكنج دان برعمده ترين آزاري كه در زن. رواني است 

ي، ئضرب و شتم در حين بازجو  فزيكي همچونةبود و گهگاه شكنج)  سفيدةشكنج
صورت عريان نگه ه يا ساعتها ب  آب سرد وةبي خوابي دادن و يكبار انداختن در بشك

 اخبار و ةنيز مي توان به ارائ از شكنجه هاي روحي و رواني. داشتن در هواي سرد 
به پذيرش اتهامات غيراخالقي،  الب دروغ، تهديد به زدن شالق، وادار كردنمط

پخش كذب بازداشت همسر و پدر،  تهديد به بازداشت اعضاي خانواده و يا دادن خبر
كه مي گفتند دختر و  اين  ويئكردن صداي دخترم در يكي از جلسات بازجو

احكام سنگين زندان،  ديد به صدورـهمسرت نيز بازداشت و در زندان هستند، ته
 . » اس با خانواده مي توان اشاره كردــات و تمــممنوعيت مالق

از شنيدن اين آواز ها ، ضجه ها و ناله هاي زنان مظلوم و اسير پنجة جالدان خلقي 
پرچمي و خادي دچار چنان توهم مي شدم كه فكر مي كردم اين جنايتكاران تازه 

همچنان  )  اليزم شوروي مغرورانه راه مي روندكه درزير ساية سوسيال امپري(نفس 
.  همسران زندانيان را هم در اين شكنجه گاه آورده اند دست به چنين كاري زده

 در خود مي فشرد و افكارم را به بازي مي ن راگاهي تنگناي تاريك توهم چنان م
پيش . مي پنداشتم ) رحيمه ( گرفت كه فرياد زني را شبيه آواز  همسر و همرزمم 

خود كه صحنه هاي شكنجة وي را مجسم  مي كردم كه جالدان با اعضاي فاميل 
هاي ما ، با همسران دلير و مبارز ما چگونه برخورد مي نمايند ، از شدت خشم و 

اين وضع نهايت . نفرت از اين جالدان و بادارشان تار و پود وجودم مي سوخت 
، نه من ، و نه هيچ  نويسندة توانا  دشوار و رقتبار را كه بر من مستولي شده بود 

قادر نيست ؛ آن طوري كه من و ساير زندانيان در تنگناي استخوان شكن آن گير 
  .  با درد و با احساس منتقل نمايد ديم ، به تصوير كشيده به خوانندةكرده بو
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ين پندار هاي استخوان سوز به سرگيچه دچار شده ـ در گرداب سرب مذاب چن
درد سرم هر لحظه بيشتر و .  ين حالتي باز دچار حملة مايگرن شدمدر چن. بودم 

در لحظاتي كه استفراغ مي . حالت تهوع برايم دست داده بود . بيشتر شده مي رفت 
از آن وضع هالكت بار بيدرنگ به خود آمدم . دروازه بلند شد » قلفك« كردم ، آواز 

گاه آن. »  ! هبگير نانت« : گفت »  مترح  «دروازه را كه باز كرد ، با. بود سر باز . 
باز پشت بشقاب و كيالس خالي مي آيم « : بشقاب غذا را به دستم داده اضافه نمود 

سرباز سرفروختة خاد كه احساس ندامت از خدمت به دولت دست نشانده را . » 
درخطوط چهرة به ظاهر مهربانش منعكس ساخته بود ، اين را گفته مي خواست 

دواي . مي بيني كه دچار استفراغ شده ام « : گفتم . و باره بسته كند دروازه را د
سردردي من پيش  لطيف شريفي است ، تا دوايم را نياوري حالم بدتر شده مي رود 

گفته دروازة تشناب ) خوب ( سرباز مزدور خادي شده ، با نوعي ترحم كذائي خو . » 
 به تدريج  آهسته و  شدهه هايش بر روي دهليز كانكريتصداي چكم. را بست 

  ... .آهسته تر شد 
به ياد ندارم كه محتواي . فهميدم شام شده كه غذاي زندانيان را توزيع  نمودند 

بشقاب چه بود و غذا آورده شده را تا چه مدتي نسبت سردردي نهايت شديد ناشي 
  .از حملة مايگرن ودرد بيره هاي  التهابي ام خورده نتوانستم 

بشقاب و گيالس به . مدتي گذشت ، از سرباز مزدور خبري نشد در هر صورت  
با آن كه گرسنه و تشنه بودم  ؛ مگر ميل به خوردن غذا . روي زمين تشناب بود 

كوبيدن پيهم دروازه سبب . با مشتم به شدت به دروازة تشناب كوبيدم . نداشتم 
جريان مريضي ام  » چه شده چرا دروازه را مي زني ؟« : شد كه كسي بيايد و بگويد 

ديگر به دروازه « :  شخص ناشناس گفت . و نيامدن سرباز موظف را برايش گفتم 
  . » ! آرام باش . نزن  من از مريضي ات اطالع مي دهم 

رطوبت و دمة تشناب هم بيشتر شده بود ؛  براي تجديد .  خيلي خسته شده بودم 
رده شده را به هر شكلي بود صرف قواء به ناچار با بي اشتهائي و بي ميلي غذاي آو

آن را  چندال كردم و در سطح مرطوب . مجبور شدم كرتي ام را بكشم . كردم 
پاهايم را دراز . بعداً باالي آن نشسته به ديوار تشناب تكيه كردم . تشناب گذاشتم 

 زانوانم را خميده ناگزير بودم. ناب اجازه نمي داد كرده نمي توانستم ؛ زيرا عرض تش
مدتي . همين كار را كردم  . اخته پنجه هاي پاهايم را  به ديوار تشناب  بچسپانم س

سرباز موظف آمده دروازه را باز نمود ، و بشقاب و . سپري شد ؛ مگر خوابم نبرد 
بي درنگ به اين مزدور . گيالس خالي را گرفته مي خواست دروازة تشناب را ببندد 
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مزدور با تأثر ساختگي »  ريفي گفتي يا نه ؟ راجع به دوايم به لطيف ش« : گفتم 
دروازه را بست . » حالي باز ميروم و مي پالمش . هرچه پاليدم نبود « :  ابراز داشت 

  .و رفت 
 بازهم تالش كردم بخوابم ؛ مگر ضجه و ناله و چيغ دختران و زنان زير شكنجة 

 و ناله و نوحه خادي هاي بي ناموس نمي گذاشت ، درچنين  فضائي آگنده از زجر
خواب گاهي چنان بر من غلبه مي كرد كه . گذشت زمان را نمي دانستم . بخوابم 

 دست يافتن به چنين يك لحظه به خواب خواهم رفت ؛ مگرفكر مي كردم در 
. به بسته شدن داشت پلك هايم تمايل زياد . آرزوئي غير ممكن و محال مي نمود 

 باز هم فرياد هاي م ،ه بيداري مي بودحالت نيمه خواب و نيمدقايقي كه در
دلخراش و ضجه ها و ناله هاي هراس بر انگيز زنان و دختران زير شكنجه بلند مي 

نيدم كه خطاب  به مستنطق مي من صداي يك زن زير شكنجه را اينطور  ش. شد 
:  از اين جمله ، اين بود كه استنباطم» ...  ناموس اياليم كو او بي.... « :  گفت 

ستنطق بي ناموس ، زن زنداني شده را به زور در آغوش گرفته خيال تجاوز به وي م
هم در جريان  آن)  » او بي ناموس « ( استعمال اين جملة كوتاه و ناتمام  . را داشت 

تحقيق و شكنجه از زبان يك زن ، جز همين معني ، كدام  چيز ديگري را تداعي 
ير شكنجه خشم و نفرت شان را ، داغ و درد در غير چنين حالت ، زنان ز. نمي كند 

  .فرو مي  نشاندند » ! او وطن فروش « شان را ، با  گفتن 
ديرپا گذشته بود كه باز شدن دروازة تشناب ، وضع   پاره اي از شب تلخ ، ظلمتبار و

دروازه را باز ] عبداهللا بچة سرور[اين بار يكي از مستنطقين . نيمه خوابم را برهم زد 
از تشناب خارج  شده از عقب اين خاين و بد اخالق . » ! بيا با من « : گفت كرده 

اين اتاق فقط داراي يك ميز . دروازة يكي از  اتاق ها را باز نمود . معروف روان شدم 
دروازة . در گوشه و كنار آن چيز ديگري ديده نمي شد . و  دو و يا سه چوكي بود 

خادي رقصنده وارد آن اتاق هم . ق باز مي شد يك اتاق ديگر هم در داخل همين اتا
از عقبش يك نفر ديگر هم . بعداً از آن اتاق بيرون آمد ... . مدتي گذشت . شد 

يك باال پوش درازِ فوالدي رنگ  بهاري . خادي دومي چهرة الغرداشت . بيرون شد 
  .به تن داشت كه تا نزديك بند پايش مي رسيد 

 اين خاين از همين خاد صدارت «: باره اش مي گفتند  بعد ها زندانيان صدارت در 
 به راديو تلويزيون رفته در آنجا آواز مي خواند و در اينجا كه آمد از زندانيان است

 جالد با تأسف اسم اين هنر فروش. » ند تحقيق مي كند و آنان را شكنجه مي ك
  .  نمانده است شده را فراموش كرده ام و چهرة الغر و استخواني اش هم به خاطرم

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

266 

بكس را از آن اتاقي كه . يك بكس چرمي چرك و كهنه بود » رقصنده « در دست 
به . آن را به روي ميز گذاشته به من گفت بنشين . به اين اتاق راه داشت گرفته بود 

گفت . روي چوكيي كه نزديك ميز قرار داشت و بازوانش بسيارمحكم  بود ، نشستم 
» بازنگر« . » تي نشان بدهي سربازان را اينجا مي آورم اگر كوچكترين  حرك«  : 

بعداً  تكه اي . اولين كسي بود كه دست راستم را گرفته باالي بازوي چوكي گذاشت 
انتي  بود از درون بكس كهنة  س5 يا 4شبيه بنداژ لوله شدة طبي را كه عرض آن 

ار داشت ، پيچاند  بيرون آورده  به دور دست راستم كه باالي بازوي چوكي قردستي
!  بسته كن الال تو هم دست چپش را همينطور «:ش گفت » هنرمند « به رفيق  . 

در اثنائي كه خادي خوانندة راديو تلويزيون تكة بنداژ مانند را بر روي دست . » 
با قد درازش پيش از اين كه از اتاق » بچة سرور« چپم و بازوي چوكي مي پيچاند ؛ 

تو همينجا منتظرم باش ، كارم كه تمام شد :  خادي اش گفت خارج شود ، به رفيق
هنر فروش خادي  شده يك جلد كتاب كوچك جيبي را از جيبش بيرون . مي آيم 

آورده در يكي از چوكي ها لم داده شروع به خواندن آن كتاب نمود ، و يا ظاهراً 
  .خودش را مصروف مطالعه نشان داد  

گاوي را در ذهنم  به تصوير مي كشيد كه با كوله كندي  لحظات ، گام برداشتن غژ
بار سنگينش تالش مي كرد  از ميان سنگالخ هاي صعب العبور ، بلند و پربرف كوه 

هر قدر تالش مي كردم ، . پامير بگذرد و زمستان يخبندان را پشت سر بگذارد 
 خودم را از گرداب انديشيدن به چگونگي نوعيت شكنجه اي كه اين جنايتكاران
. اجير شده لحظات بعد بر من اعمال خواهند كرد ، بيرون بكشم ؛ ميسر نمي شد 

من را دريك حالت فروتر به انتظار شكنجه قرار داده بودند ، كه اين خود نوعي از 
اضطراب و هراس طوري مغزم را در خود مي فشرد . شكنجة فرسايندة رواني است 

 دندانة اره بر روي تنم كشيده مي رحمي به سان كه تصور مي كردم  لحظات با بي
  . شود  و ذرات پوست و گوشتم را به دو طرفم مي ريزاند  

، به يكبارگي گفتة حكيمي كه درخدمت پادشاهي قرار داشت ، به  لتدر چنين حا
حكيم در جريان گفت و گو با شاه ، ابراز نظر كرده بود كه يك . فكرم متبادر شد 

پادشاه بي خرد كه . تظار و اضطراب به زودي كُشت انسان را مي شود از طريق  ان
اين گفتة عالمانة حكيم را نپذيرفته بود ، امر كرد تا يك  زنداني محكوم به مرگ را 

زنداني را به زير . رپا كردند بحكيم  فرمود خيمه اي . در اختيارش قرار بدهند 
ة زنداني متصل به خيم( حكيم دستور داد ، خيمة ديگري . خيمه جاي دادند 

در بين آن كساني را توظيف كرد تا به نوبه ، و به وقفه . برپا دارند ) محكوم به مرگ 
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حكيم  دو عسكر را توظيف نمود تا در مورد . ها در آونگ چيزي سختي را بكوبند 
گياهي زهرناكي كه در هاون كوبيده مي شود ، طوري باهم ديگر صحبت نمايند كه 

كوبيدن و خرد كردن آن گياه  زهراندود : بگويند . د زنداني محكوم به مرگ بشنو
. وتازه كشف شده را كه به اين زنداني مي خورانند ، وقت زيادي را در بر مي گيرد 

 تبديل گرديد ؛ آنگاه  كوبيده شد و به ذرات بسيار ريزهزماني كه اين گياه ، خوب
د ، بعداً مي بينند كه مقداري به اندازة كمتر از نيمه ماش را به زنداني مي خورانن
. عساكر چنين كردند . زهر  كوبيده شده  زنداني را در يك لحظه چگونه مي كُشد 

در هاون را از درون خيمه مي شنيد ، » زهر « زنداني كه صداي كوبيدن گويا 
 كه به خصوص زماني. يشتر شده مي رفت اضطراب و انتظارش لحظه به لحظه ب

نمي رسيد ، مي پنداشت زهر آماده شده و حاال آن صداي كوبيدن هاون  به گوشش 
بعد از چند شبانه روز اضطراب وهراس سبب شد كه  قلب . را به وي مي خورانند 

 .زنداني از كار بازماند 
باز شدن دروازة اتاق شيشة تصورم را در بارة آن زنداني محكوم به مرگ درهم 

. ر بود ــعبداهللا بازنگ. تم ــفخودم را بار ديگر در معرض ديد دو جالد يا. شكست 
 تحويلخانه اسباب و آالت  آن جا شايد. گاه از برابرم گذشته وارد پسخانة اتاق شدآن

  .   شكنجه بوده باشد 
يك . ديده مي شد ... در دست اين شكنجه گر سيم پوش دار . جا بيرون آمد آن از 

ك دانه پنجه بوكس نزديك تر آمد ي. لين سيم از دو طرف به يك سويچ وصل بود 
چهار و يا پنج . برنجي را از جيبش بيرون كشيده آن را در ميان انگشتانم قرار داد 

سيم برق را كه متصل به سيم اصلي بود ، از ميان حلقه هاي پنجه بوكس گذشتانده 
سيم اصلي را از زير دروازة .  قرار داد ة سيم ها را به دور انگشتان دستمسر قطع شد

معلوم نبود سيم برق را به چي . جا شد آنگذشتانده داخل  ) "يل خانهتحو"( اتاق 
در دورة وحشت و بربريت خلقي ها شنيده بودم اتاق برق دادن زندانيان . وصل كرد 

زندانيان دورة تره كي و امين كه از زير تيغ آن . جداگانه بود ) در زندان صدارت(
اين وحشي ها توسط يك صندوق ... « : وحشيان نجات يافته بودند ، مي گفتند 

 سانتي متر طول و عرض و ضخامت داشت ، و اين ماشين 25كوچك كه در حدود 
.  دسته اش مانند دستة ماشين خياطي چرخانده مي شد ، شكنجه ساخت هند بود 

از به هم سائيده شدن دو فلز  مدور مقناطيسي ، برق مورد نظر ، كه اندازه اش  
» . ان داده مي شد ، وجود زنداني  را به لرزه مي  آورد توسط يك عقربة حساس نش

.  
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بعد رويش را به طرف . بازنگر خادي از آن اتاق خارج شده و دروازه اش را بست 
باز كه آمدم توخواهي ! الال متوجه اي گلبديني آدمكش باش « : رفيقش كرده گفت 

نين كلمات از اتاق خارج بعد از گفتن چ. » را چگونه سر زبان مي آرم ....ديد كه اين 
من كه يك .  گلبديني خطاب نمود ن رااين رذيل  چرا م«  : با خود گفتم . شد 

 به باند اسالمي گلبدين جاسوس چرا نسبت ن رام.  هستم ). ا . ل .  م (كمونيست 
جاي اضطراب و دلهرة ناشي از انتظار را چنين اتهامي سخت و بويناك و » ... . داد  

فكر كردم بدترين و سخيفترين دشنام هاي دنيا را به . ندهنده گرفت ننگين و تكا
در چنين . غرور طبقاتي و مبارزاتي ام  شديداً جريحه دار شده بود . من داده است 

چه يك مسلمان صادق ؛ چه يك ( لحظاتي كه يك مبارز راستين راه مردم 
ن مردم مي در چنگ دشمنان زبو) دموكرات ميهن پرست ، و چه يك كمونيست 

افتد، با اندكترين ؛ حتا با ايما و اشاره ، اگر  توهين شود ، شديداً خشمگين مي شود 
در حيني كه به سرعت  مانع گسترش ساية شوم و » خشم مقدس« ، و حس نجيب 

خفتبار اضطراب و دلهره و دلشوره و هراس در دماغ زنداني مي گردد ؛  آن همه 
آنهمه اضطراب و هراس  [ مي روبد شطح دماغاضطراب و هراس را با شتاب از س

جا تا ساليان طوالني به انتظار مي آندرو مسلماً به تحت شعورش رانده مي شود 
ــاي وحشت وس هــگام مرگ ، سبب كابــديگر سربلند كرده ، تا هن ، تا بارنيشيند

 و و نيروي ناشناخته... ] انگيزخواب هايش شده نمي گذارد به راحتي بخوابد و بر
عظيمي را در وجودش آزاد مي سازد كه منبع واكنش هاي افتخار آفرين بعدي در 

استادان شكنجه به مزدوران شان مي . برابر دشمن حاكم برهست و بودش مي شود 
  .» تا حد توان بكوشند و حوصله نمايند كه زنداني را خشمگين نسازند« : گفتند 

  
   .» .... غلط فهمي«   تداوم شكنجة رواني  يا  -۶
  

كه اتاق را ترك گفت ، خادي آواز خوان سرش را از روي كتابش » بازنگر « 
ها را آنسؤال هايش مشابه سؤال هائي بود كه دو بار . برداشته از من سؤاالتي كرد 

تو چطور « : در پايان سؤال هايش مالمت كنان چنين گفت . پاسخ گفته بودم 
است ... جاسوس پاكستان چقدر كثيف وگلبديني شدي ؛ مگر نمي فهميدي كه اين 

با خشمي آميخته با نفرت به جواب اين آدمك هنري ) . نقل به مفهوم ( » ! 
من كه مسلمان نيستم «  : فتمگه با صداي آگنده از غرور طبقاتي چنين پرداخت

از شنيدن جمله ام تعجبي به وي دست داد كه . » چطور مي توانم گلبديني باشم 
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شايد حيرتش از اين سبب بوده باشد كه تا آن لحظه از زبان هيچ . طبيعي مي نمود 
با كنجكاوي و چشمداشت معلومات بيشتر . زنداني ، چنين جمله اي را نشنيده بود 

اتفاقاً در همين وقت .  » ؟حاال به چه اعتقاد هستي ! چطور«  : در بارة من ، پرسيد 
. به طرف سيم برق و سويچ  ديد . آمد عبداهللا بازنگر به درون . دروازة اتاق باز شد 

شبيه كسي كه با دشمنش ( بالوقفه  با آواز بلند . مي خواست از من  سؤال كند 
به اين خاين ملي هوشدار ) روي قرار گرفته مي خواهد به وي هوشدار بدهد  رويا

من ! برو اطالع بده : دو چيز را مي خواهم برايت بگويم « : داده چنين گفتم 
مشكل . ارم  از گلبدين كثيف وباند پليدش هم  به شدت نفرت د نيستممسلمان

 استعالم هم در اين باره تذكر داده ام ؛ اگر صالحيت كشتنم  در دو. قلبي هم دارم 
رنگش تغيير كرد ،  »  ... را به تو داده باشند كه من را  با شوك برقي از بين  ببري 

:   گپم را قطع نمود ، و بدون وقفه گفت در هر صورت. و يا من اينطـور فكر كردم 
باغرور آشكار ) . نامي را كه گفت به خاطرم نمانده ( » نيست  ؟ ... مگر نام تو « 

  .» نه ، نام من كبير و تخلصم توخي است « : گفتم 
از جايش بلند » الال يك لحظه يك لحظه ، « : رفيق خادي اش بيدرنگ گفت 

هر . فهماند ، تا از اتاق خارج شود »  عبداهللا بازنگر« با اشاره به . شده ، پيش آمد 
  .دو جنايت پيشة مكار از اتاق خارج شدند 
. احساس كردم نوك انگشتانم مي سوزد . زمان به كندي درد آوري در حركت بود 

فكر كردم شايد برق را وصل كرده باشند و مي خواهند به تدريج و به آهستگي 
مدتي گذشت جـِز جـِز و خواب بردگي  بيشتر .  بسازند جريان آن را بيشتر و بيشتر

فهميدم  محكم بستن  دستم  . نشد ؛ اما نوك انگشتانم  رو به كبود شدن مي رفت 
  . سبب شده كه حالت خواب بردگي و كبودي پيدا كند 

« : در حالي كه  با  دستهاي بسته بر روي چوكي  قرار داشتم ، با خود انديشيدم 
ان معلوم نيست چه نوع شكنجة تازه ابداع شده را بااليم تطبيق اين جنايتكار

خواهند كرد ، و برگنجينة ننگين تجارب شان از شكنجه هائي كه باالي ساير 
تصورات و . زندانيان آزاديخواه كشور انجام داده اند ، و مي دهند ؛ خواهند افزود 

انور هاي مشاوران توهمات مدهش ، از جمله ، از تصور و تجسم اين فكر ، كه م
 كه از زمرة متخصصين شكنجه بودند و از طريق مزدوران ن خادنظامي روس در درو

شان باالي من و ساير زندانيان مي خواستند چنين شكـنجه هائي را اعمال  نمايند  
؛ يك حس بي سابقه و ناشناخته اي تمام وجودم را فرا گرفت ؛ قسمي كه براي 

با چنين حسي كه . » دلم براي خودم سوخت « عروف نخستين بار درحياتم طور م
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در شرايط خاص ، دشمن شخصـيت سـياسي و اجتـماعي آدمي است ، بايد به 
  .جـدال پرداخت و دمـي نياســود 

سيماي تابناك زندانيان ) . » تلقين به خود « ( شدم  »  تلقين به نفس « به فكر
.  و مغشوشم ، مجسم كردم كمونيست كشور هاي ديگر را در صفحة ذهن متشتت

به گفته هاي غرور آفرين آنان در زير شكنجه هاي وحشيانة دشمنان طبقاتي شان ، 
 از خود ، و از كمات فرمايشي و پوشيده از مردم ،و درهنگامي كه درزير سقف محا

  .راه پرفروغشان ،  شجاعانه دفاع نموده بودند ، توجه كردم 
ه يك مقولة روانشناسي و تغيير دهندة حاالت را ك» تلقين به نفس« اثرات آني 

رواني انسان ، از قرار گرفتن در وضع فروتر و خود خوار بيني و نا باوري و نا اميدي ، 
رسيدن به مدارج برتر و عاليتر رواني و اميدواري و اطمينان به خود ، مي باشد ؛ به 

برآيندش همانا تلقين به خود ، درچنين جوي كشندة رواني ، . خوبي حس كردم 
از . آزاد شدن نيروي عظيم ، نا شناخته و نهفته اي را در وجود فرد نويد مي دهد 

خودم را سبك شده يافتم ؛ همانند  . تلقين به نفس نيروي تازه اي در رگهايم  دويد 
رحم ، پنجه هاي  قوي اش را رهانيده و در  عقابي كه ازحلقة دام سنگين صياد بي

 ج ها باشد ؛ خودم را در اوج هاي غرور مبارزاتي باز يافتم وحال پركشيدن به او
 و مكار  و مزدور را در مرداب گنديدة حقارت و كرگسان الشخوار بي عار و بي ننگ
خون گرم و . و حقير و ذليل و كوچك يافتم  پستي و ميهن فروشي ، بسيار پست

  .م خودم را آماده هر گونه برخوردي يافت. تازه در رگهايم دويد 
 چه باورمندان به اديان ، چه دموكرات هاي انقالبي ،اكثريت مبارزان استوار قامت 

و غير وابسته ، چه كمونيست هاي باورمند به امر رهائي  انسان از اشكال استثمار و 
 يعني (ستم ملي و طبقاتي تا نابودي امپرياليزم و  گام نهادن به جامعة بدون طبقه 

مشابه قرار گرفته اند ؛ تموجات ، فراز ها و فرود هاي  كه در شرايط )كمونيزم 
با آن دست به گريبان بوده ام ، به ) در آن برهه هاي زماني ( روانيي را كه من 

  .سهولت احساس كرده مي توانند  
نمي دانم چه مدتي از بيرون  رفتن آن دو خادي مكار و بي عار سپري شده بود ، 

ندام و قد كوتاه  اين بار قيوم صافي با يك آدمك الغر ا.كه بازهم دروازة اتاق باز شد 
 اطالعاتي جسم و جثة -اين آدمك استخباراتي .  وارد اتاق شدند وعبداهللا بازنگر

مثل ) گالب ها به روي تان ( رنگش . كوچك و روي استخواني و بيني عقابي داشت 
شكنجه نمودن  خطر افتيدن و شكستن عينك قيمتي اش را در زمان . بود » ... « 

  نادرعلي و ميرويس و بهمن و مسجدي وچون مجيد و( رهبران  طيف چپ انقالبي 
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اسم اين انسان . برآمدگي بيني عقابي اش گرانتي كرده بود ) ... قاضي احمد ضياء و 
رحم كه چون چوچة خوك وحشي جنگلي به شماري از رفيق هاي  نهايت بي

زندانيان به اين . بود» قاسم «  شد رهبري جنبش كمونيستي كشور حمله ور مي
» عينك خان قاسم «  : جالد زرد روي و سياه دل و نهايت قسي القلب مي گفتند 

 ،چپ زندانيان شماري از . در رياست تحقيق بود )  »3قسم « ( وي  مدير مقتدر 
قاسم «  به ،درداخل اتاق هائي كه زنداني بوديم ، وي را به شمول اين قلم 

  .  مشهور ساخته بوديم »كارتونيك 
ضبط "جالد كارتونيك اندام پرچمي كه به تجربة كار كرد هاي اطالعاتي اش در

امين » كامِ « ي تره كي و »  اكسا «داوود خان ، » مصونيت ملي «  شاه و "احواالت
جالد مي نازيد ، و اكنون در زمرة مديران با اقتدار خاد نجيب جالد شامل بود ، در 

چهرة منفور اين پرچمي كهنه پيخ ، در همان لحظة نخست . ائيد اتاق ديري نپ
بعداً يكبار ديگر هم اين خاين ملي را در همين بخش زندان ( نقش ذهنم شد 

بعد از اين كه  نگاهي گذرا به من كرد ،  به طرف قيوم صافي ديده  ) . صدارت ديدم 
يهن فـروش اتاق را گاه  هر سه تن شكنجه گر مآن. به آهستگي زير لب چيزي گفت 

  . ترك كردند 
 »خاد«و » كام«و » اكسا«نجه گران گرفتاري شنيده بودم كه شكتها پيش ازمد

زندانياني را كه تكليف قلبي مي داشتند آنان را برق نمي دادند ؛ مگر اين كه قصد 
درچنين صورت به هر وسيله و افزاري كه بود ، آنان را . كشتن آنان را مي داشتند 

  . شكنجه به قتل مي رساندند در زير
روسها بعد از اشغال كابل و به كرسي نشاندن ميهن فروش معروف ببرك كارمل به 
نوكران پرچمي شان دستور داده بودند ، زندانياني را كه به طور نمايشي غرض 

افغانستان ، مي خواستند به دست نشاندة شان در» سي دولتدموكرا«تثبيت 
 جاي بدن آنان را شكنجه نمايند كه در كدام؛ طوري محاكمات نمايشي بياورند 

ادگي و شان داغ هاي شكنجه نماند ، و يا كمرنگ جلوه كند ، و يا  با داغهاي افت
در مورد نوعيت چنين شكنجه بعدها صحبت  ( سوختگي شباهتي داشته باشد

  ) .خواهم كرد  
رياناتي كه تا آن وقت شب نسبت به ج.   بجة شب شده بود 3 يا 2شايد ساعت 

بعد از انتقالم از تشناب برايم اتفاق افتاده بود ، تا جائي كه برايم مقدور بود ، فكر 
اين آمدن ها و رفتن هاي مشكوك ، اين اشارات و ايما هائي پنهان و نيمه . كردم 

نمايان ، بستن دستهايم به چوكي ، گذاشتن پنجه بوكس درالي انگشتانم و آمدن 
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، همه و همه سبب شد كه آوردنم را به اين ...  نيك اندام و آن ميهن فروش كارتو
در گسترة ذهن خسته ام ، همين فكرها در . اتاق ، به ديدة شك ارزيابي نمايم 
تن از خادي هاي جوانتر از يكقيوم صافي با . جوالن بود كه دروازة اتاق باز شد 

شمش به دست زماني كه اين ناموس فروش بار دوم چ. خودش وارد اتاق شدند 
هاي بسته و سيم هاي برق و  پنجه بكس درميان انگشتانم افتاد ؛ لبخند رضايت 

« : گاه با نوع تحقير آميخته با نفرت شديدگفت آن. بخشي بر روي لبانش نشست 
. اينه چانس آوردي وگرنه حالي با اولين شوك قلب مريض ات از حركت مي ماند  

جريان غلط فهمي اش را تعريف كرد ؛ فكر  ) "زنگر عبداهللا با"اشاره به ( الالي ما 
احساس كردم كه اين مكار و . » نمود تو هم از جملة اعضاي باند گلبدين هستي 

اينها در استعالمي كه دو بار از من نمودند ، دانستند . بيمار رواني دروغ مي گويد 
رد   تسكين دبراي» كفرگوت« ادويه . اك دچارم كه به دو نوع مريضي خطرن

لمان كه به روي تابليت هاي آن اسم دوا  نوشته آساخت » مايگرن«استخوان سوز 
از ) در اينجا ( شده بود و لطيف شريفي درهنگام پاليدن دوبارة لباسهايم آن دوا را 

ها مصاب آنها را به دوكتوران روسي موظف در خاد ، نشان داد وآنطبعاً . من گرفت 
بعدها زماني كه رحيمه از [ را باور كرده بودند » مايكرين«بودنم به مريضي مدهش 

زنده بودنم در زندان اطمينان پيدا كرد ، اسناد تشخيص مريضي ام توسط  زنده ياد 
ها گراف سرم و تشخيص آنپروفيسور دكتور علي احمد خان را به خاد سپرد كه 

، كه همچنان متوجه شدند كه مشكل قلبي ] داكتر وديگر اسناد مريضي راگرفتند 
از همين سبب دست به  صحنه سازي . ؛ دارم  ..... به اصطالح طبي به آن ميگويند 

 بستن دستهايم بدان گونه در بازوان چوكي و قرار .دراماتيك در واقع مانور زدند 
 در ،را در موردم .... دادن پنجه بوكس در ميان انگشتانم و تاب و پيچ دادن سيم و  

  .تا من را از برق دادن بترسانند و وادار به اعتراف نمايند  ،دست اجرا ء قرار دادند 
آن جوان خادي پيش آمده دست هايم را . آدمكش نانجيب به رفيقش اشاره نمود 

بنداژ  را طوري بسته بود كه نقش آن بر روي بند دستهايم تا دو سه روز .  باز نمود 
و تاريك انتقالم وب ، تنگ از اين اتاق دو باره به همان تشناب مرط. از ميان نرفت 

  .  دادند 
اين صحنه سازي كه گويا من گلبديني هستم ، كامالً آگاهانه وطبق نقشه صورت 

آنها مي خواستند بدان وسيله و با آن اتهام من را وادار بسازند تا هويت . گرفته بود 
م  ورنه هيچ خري وجود نداشت كه نداند يك مته ؛ايدئولوژيك خود را افشاء نمايم
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به عضويت در ساوو ، يعني يكي از نهاد هاي دشمن گلبدين ، نمي تواند عضو باند 
  .ميهن فروش وي باشد

در چنين مواردي كه شكنجه گر مي خواهد با متهم ساختن زنداني به راست ، وي 
ضمن آن كه آن ( را مقر به چپ بودن نمايد، زنداني بايد با هوشياري و دقت زياد 

نبايد چنان برخورد نمايد كه حرف خودش ) خود دور مي نمايد اتهام ننگين را از 
به صورت مثال همان قضية اتهام . بعد ها به نحوي اقرار به عملي به شمار آيد 

من در آن مورد با آن كه مي توانستم از كمونيست بودن خود يادآوري . گلبدين 
اجنبي معرفي ، بيشتر از طريق حمله بر گلبدين و وي را جاسوس و نوكر  نمايم

  .داشتن ، و عدم اعتقاد به اسالم  در صدد رد آن اتهام برآمدم 
به ارتباط تكليف قلبي، اينك سالها از آن شب و روز ظلماني گذشته است ، جاي 

خوشبختانه نه تنها آن زمان قلبم به درستي كامل كار مي نمود و : دارد بيفزايم 
ز ضعف هاي بيروكراتيك به نفع خودم تمام اسناد تهيه شده در آن مورد استفاده ا

بود، بلكه با گذشتن بيش از سه دهه و با وجود كبر سن و مريضي هاي خرد و 
بزرگ ، از قلبم چنان راضي هستم كه به گفتة داكتر فاميلي ، سالمتر از قلب يك 

در متن هر دو  فورمه خانه پري شده عامدانه تذكر جوان مي باشد ، و اما اينكه چرا 
كه به مريضي قلبي دچارم ؛ زيرا مي دانستم كه باداران اين جنايتكاران ، دادم 

همچنان ساير مستنطقين و بازجويان در كشور هاي ديگر ، زندانياني را كه به مرض 
قلب مصاب مي باشند به خاطر خطر مرگ از برق دادن آنان منصرف مي شوند و 

من هم با وجود آن كه . وانند اطالعاتي را كه  ضرورت دارند  به چنگ آورده نمي ت
مي دانستم دادن چنان سندي ممكن است برايم خطرناك گرديده و شكنجه گران 

ي اعالم بدارند ، با آن ريسك دست بكشتنم را در زير شكنجه ناشي از تكليف قل
  .زدم و بدان وسيله خود را از يك نوع شكنجه ، نجات دادم 

دان مي افتد ، با تمام قواء بكوشد تا زنداني وظيفه دارد به محض آن كه به زن
بايد » مايگرن « و اما به ارتباط بيان مريضي . زندانبان و شكنجه گرش را بفريبد 

تذكر بدهم كه ما همه  در شب  يورش جالدان به خانه متحمل شديدترين ضربه 
براي من امكان سنجش همه جانبه در اتخاذ تصميم در آن . رواني شده بوديم 

سر نبود ، از همين منظر با تأسف كه دچار اشتباه شدم ؛ زيرا در چنان اوضاع مي
مواقعي نبايد زندانبان به امراضي كه مي تواند به مثابة نقطة ضعف از آن سوء 

در موجويت . زايد ، چيزي بداند استفاده نموده با قطع داروي الزم به زجر زنداني بيف
ا طور شكنجه مي كردند كه حمالت آن  زنداني رمريضي كه برايشان افشاء شده  بود
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 كه در مقابل دادن ادوية آن مريضي يابد و زنداني را وادار مي كردندمريضي آغاز 
 اناز همين سبب اين جنايتكار. بايد  معلومات الزمه را در اختيار شا ن بگذارد 

         .  را برايم مسترد نكردند » مايكرين« پايان تحقيقات ادوية مزدور تا
  
  كه به اتهام عضويت » ساوو « عضو : » سيد آجان  « - 7

  ي بود  ؟   ـد ؛ كـار شـاره گرفتـتة پيشرو دوبـدر دس        
  

شايد ساعت چهار ويا چهار و نيم بجه شب بود كه دو باره به همان تشناب تنگ و 
نياز شديد به خواب داشتم ؛ مگر مي شد كه با . تاريك و نمناك پرتاب شدم 

خـاد ،  لحظه اي چيغ و فغان ، ضجه و نالة خانم هاي زير شكنجة جالدان شنيدن 
 به خواب سطحي كه مي رفتم ،  فرياد خانم هاي زير شكنجه چشم بر هم نهم ؟

خواب پينكي را هم بر من . نمي گذاشت كه لحظاتي چند درهمان حالت بمانم 
 داده بودند  تا زنداني شايد هم ، اين اتاق را براي اين تخصيص. حرام  كرده بودند 

كه شكل نامرئي و غير مستقيم (بدون حضور سربازان موظف تازيانه به دست 
به اثر چيغ و فغان زنان نتواند بخوابد و طوري مغزش ) شكنجة زندانيان را مي رساند

زير ضربات پيهم چيغ و فغان ناشي از شكنجة زنان قرار گيرد كه دچار توهم شديد 
ر و يا مادر و يا ــ كه فرياد كنندة زير شكنجه ، خانم و يا خواهشده ، تصور نمايند

تن از رفيق هايش مي باشد ؛ سر انجام اين تشويش و اضطراب ، اين دلهره و يك
هراس كشنده ، تا حد ممكن شكنجه اش خواهد كرد و در تضعيف و تخريب 

  .مقاومتش تأثير گذار خواهد بود 
 ضجه و نالة زنان زير شكنجه وظيفة سربازان در واقعيت ، اين چيغ و فغان و اين

موظف را به عهده گرفته بودند ، تا نگذارند زندانياني كه آواز آن مظلومان بي دفاع را 
  .  مي شنيدند ؛ حتا لحظه اي هم بخوابند 

مدتي . به هر شكلي بود ، ضجه و ناله و فرياد زنان زير شكنجه كم و كمتر شد 
.   بخوابم - طورنشسته -روي سطح تشناب مرطوب گذشت تا توانستم دمي به 

شايد مدتي بيشتر ازدو ساعت درحالت نيمه خواب به سر برده باشم كه با سر و 
  .صداي آدم هاي درحال رفت و آمد در دهليز ، خواب پينكي ام بر هم خورد 

 «: به طرفم ديده گفت . بود »  شاگرد مستري« ... سرباز دروازة تشناب را باز كرد 
طرف هر باختة اجير شده ، گاهي به اينطرف و زماني به آنبا اين گو» ! بيا بيرون 

همينجا باش تا من «: گاه گفت آن. تا اينكه  به سر صفة سنگي رسيدم . دهليز رفتم 
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به خاطرم نيست  چه مدتي باالي صفه ايستاده بودم كه رنگ آسمان به . » ! بيايم 
رفته رفته كمرنگ شده مي رفت و روشنائي بر چراغ هاي حويلي . سپيدي گرائيد 

زندانيان زده و زخمي و شقه شقه شده ، هر كدام به نوبت از دو . آن غلبه مي كرد 
يا سه اتاق بزرگ تحت نظارت كه  به گوشة حويلي موقعيت داشت  ، بيرون شده به 

. از نل روي حويلي با آن كه بسته بود كمي آب جريان داشت . تشناب مي رفتند 
از سربازي كه . در امان بمانم » مايگرن«فكر كردم بايد آب زياد بنوشم تا از حملة 

دست داشته اش را محكم گرفته بود ، و به روي صفه در برابر ) مسلسل ( ماشيندار 
با . » از نل آب خورده مي توانم ؟ « : دروازة هميشه بسته  پهره مي داد ، پرسيدم 

 به نل نزديك شده شيردهن آن را باز نمودم و ) .بلي ( » آن « خشونت گفت 
زماني كه از زينة صفه باال مي شدم  . رويم را هم شستم . مقداري آب نوشيدم 

  . صداي صحبت دونفر از پشت سرم شنيده شد 
به روي صفه كه برآمدم ، به پشت سرم نگاه كردم ، قيوم صافي را ديدم كه نزديك 

ي با جواني كه قد بلند و سيماي كشيده ، و ابرو دروازة يكي از اتاق هاي روي حويل
قيوم صافي . هاي تندش توجه هر بيننده اي را به خود جلب مي كرد ، ايستاده بود 

تو كي «  : جوان خونسرد و قوي هيكل را مخاطب  ساخته با خشم كذائي گفت 
ما به سازمان جوانان حزب ) »ساوو«اشاره به رهبر ( تان "سرسفيد"ره هستي كه تُ

. براي خبركشي روان كرده ؟ تو باز مي بيني كه از پيش ما كسي خطا نمي خورد 
از گوشة چشمش نيم نگاهي  زود » .... دشمنان انقالب را به زودي اينجه مي آريم 

در اصل به . البته طوري كه من  متوجه نشوم ، كه شدم . گذر هم به من انداخت 
ي تان را هم شناسائي نموده گرفتار كرده من گويا حالي كرد كه ؛ حتا اعضاي نفوذ

اين ( چيست كه ايره ) اين ( اي «  : صافي مزدور به سخنش ادامه داده گفت . ايم 
) .  نقل به مفهوم ( »  براي جاسوسي به درون سازمان جوانان ما روان كردند ) را 

. د برد جملة قيوم صافي كه تمام شد ، آن جوان قوي هيكل و باريك اندام را با خو
طرف احساس غرور كردم از يك. ن اين صحنه حيرت زده شدم گام از ديددر آن هن

آنقدر توانمندي داشته كه جوانانش را طور نفوذي به درون »  سازمان ساوو « كه  
به » حزب دموكراتيك خلق« سازمان جوانان [ يكي از النه هاي جاسوسي روسها 

از جانب ديگر ، از اين . بفرستد  ] »فريد مزدك « رهبري جاسوس سرشناش روس 
  .كه ضربه بر پيكر سازمان ما شديدتر بوده ، احساس ناراحتي كردم 

يكي اين كه من را به وي نشان داد تا : مانور قيوم صافي دو بعد عمده داشت 
آزادش مي سازند ؛ در سلول هاي ديگر زندان » حبس تاكتيكي «زماني كه بدون 
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ات از زندانيان چپ انقالبي خودش را به حلقات مربوطة صدارت ، حين كسب اطالع
 در بارة من از آنان جوياي معلومات شود و بر معلومات ومن منسوب نمايد 

ن از تيكمستنطقين و خاد بيفزايد  و مهمتر از آن خواست تا سيدآجان را به مثابة 
اوو در  جلوه دهد ، و وي را مورد اعتماد رهبر سنفوذي هاي ساوو در درون خاد

  .ذهن من حك نمايد 
  
  ياه ، ـاده انديشانـباوري سـ خوش-  8

  !  استفادة ابزاري از نفوذي هاي خاد        
  

  :چند نكتة مهم به عنوان پيش درآمد بر اين بحث 
زماني كه خاد عضو كميتة مركزي ، يعني نجيب را پيش از گرفتاري اعضاي 

ده را دو شب و يا يك شب در خاد مركزي ساوو دستگير نمود و اين خاين تسليم ش
دن وي به خانه ، شديداً نگران سلماً اعضاي فاميلش از واپس نيامنگهداشت ؛ م

(  سبب نشد كه  آيا نگراني و تشويش اعضاي فاميل نجيبدر چنين صورتي. شدند 
كه در يك حويلي با آنها زندگي مي نمود و در يك دسترخوان با آنان غذا . )م . هـ  

طوري كه مادر [رد و رابطه اش با آنان خيلي ها خودماني بوده است صرف مي ك
نجيب داكتر را بسيار زياد دوست دارد هر چه داكتر بگويد « : نجيب مي گفت 

 ].توسط مادر نجيب از نيامدن پسرش به خانه باخبر نشود ] » همان طور مي كند 
از گرفتار شدن ) م. هـ (هرگاه نوشتة داكتر احمد علي را در مورد با خبر بودن 

  : اين استدالل بيانگر سه بعد قضيه مي باشد ] نجيب عجالتاً مدنظر نداشته باشيم 
 خانوادة نجيب زماني كه از گرفتاري وي خبر مي شوند ؛ موضوع حياتي و بسيار -1

اطالع نمي دهند ؟ در چنين صورتي پاي كس »  سرسفيد«پراهميت را چرا به 
ه باشد كه باالي فاميل نجيب تأثير زيادي داشته است ، و ديگر بايد در ميان بود

شده است . ) م . هـ ( » سرسفيد«همين كس مانع رساندن خبر گرفتاري نجيب به 
چنين . اين حالت ، زد و بند آن شخص تأثير گذار و اثرمند را با خاد مي رساند . 

د كه در آن باش) نجيبه ( شخصي در گام نخست مي تواند معلم علي احمد شوهر 
طبق . خانه اقامت داشت ، و يا اين شخص عفيفه خواهر ديگر نجيب بوده مي تواند 

چشم ديد ناجيه بهمن،  عفيفه  با مستنطقي كه پيش از گرفتاري اعضاي مركزي 
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ساوو به خانة رفيق بهمن يورش برده بودند ؛ در درون خاد با آن مستنطق پرچمي 
  ...  .،سر و سري داشته بوده ) خودماني ( » ايل و غيل « 
 و يا اين كه نجيب كه به خانه نيامد ، مادرش پريشان شده بيدرنگ موضوع -2

زماني كه از قضية » سرسفيد«. اطالع مي دهد .) م . هـ (  را به ويگرفتاري 
گرفتاري خبر مي شود كه نجيب را خاد توقيف كرده ، چرا هرچه زودتر محل 

نگفته و از گرفتاري و توقيف دو شبه و يا يك شبة را ترك ) خانة نجيب(اختفايش 
نجيب درخاد صدارت به ساير اعضاي كميتة مركزي اطالع نمي دهد ؛ اما سرسفيد 

مانع آمدن رفيق بهمن و رفيق لطيف و رفيق مسجدي . به عكس عمل مي كند 
ن همكاري كه تازه با خاد پيما( درآن خانه نمي شود و اجازه مي دهد كه نجيب 

 كه خيلي خسته و مانده و گرد و خاك راه هموار و نا اعضاي رهبري را ، ) بسته
 تشويق به آمدن و حمام گرفتن و  ،هموار بر سر وروي ولباس هايشان نشسته است 

  رفع  خستگي كردن و خوابيدن در خانه اش مي نمايد  ؟
بش كه همواره خودش را به مثابة پيشتاز و وارث جن. ) م . هــ ( »  سرسفيد«

در مركز ديد ) در نشرية شعلة جاويد ( انقالبي كشور ركالم كرده و نوشته هايش را 
و گپ و گفت با مخاطبانش قرار مي داد ؛ چرا آدرس مخفيگاه خودش را به خانم 

  !محترمش داده بود ؟
 ولو رفيق -، اصوالً نبايد خانم هايشان   بودند مخفي شدههمسران آناني كه

 از محل اختفاي شوهرانشان چيزي مي دانستند ؛ زيرا -  بود سازماني آنان هم  مي
در شرايط آن وقت كه خاد تمام مناطق حيطة نفوذش را در كشور شديداً تحت نظر 
قرار داده بود ، هر فرد فاميل مخفي شده به خصوص آن مبارزاني را  كه همسرشان 

ر از محل رفت و آمد را پوليس سياسي شديداً زير نظر گرفته بود ، به غير از محل كا
در چنين . آنان آگاه مي شد  و آن محل را زير نظر مي گرفت و شناسائي مي كرد 
  .صورتي ، تعقيب كننده خانة  مخفي شده را مي توانست شناسائي نمايد 

 در خانه اش  »سفيدسر«جيب از ناحية مخفي شدن مادر ن« : به گفتة ناجيه بهمن
اد از حضور سرسفيد و داير نمودن جلسات رفيق دلهره و دلشوره داشت كه مبادا خ

پسر ديگرش را موظف ساخت تا خانه اي را در پشاور . ها در خانه اش با خبر شود 
 ": طبق گفتة مادر نجيب . به كرايه بگيرد و نجيب را هر چه زودتر به آنجا بفرستد 

تيم تا با ما تمام ما همه موافق خروج از كابل به پاكستان بوديم و از سرسفيد خواس
يكي دو . به پاكستان برود ؛ مگر سرسفيد نپذيرفت و دست به اعتصاب غذائي زد 

روز بعد براي اين كه سرسفيد اعتصابش را بشكند ، نجيب  قبول كرد كه به 
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 روز يا بيشتر نگذشته بود كه خاد به 20حدود . پاكستان نروند و به كابل بمانند  
  »...  خود بردند خانة ما حمله كرد و پسرم را با

خوشباوري ساده انديشانه ، يا استفادة ابزاري از تسليمي ها و  نفوذي هاي خاد به 
 باال بخشي از پراتيك رهبر ساوو در واقع مضمون جملة !  اندن خود منظور مصون م

در شرايط پيگرد و گرفتاري و تحقيق و شكنجه ( را در بستر كار مبارزاتي اش 
  .ساخته است  )  توسط اجيرشدگان روسي

خاطرات زندان « از آنجائي كه نويسندة . در اين باره مي توان چندين ورق نوشت 
 منظور نكات قابل شرده وارد اين بحث شود ، به هميندر نظر دارد طور ف» پلچرخي

  :پيكره بندي  نموده است ) ذيالً ( درنگ در اين بحث را 
  

  ) » زلمي « نام مستعار ( احد  
كه مطابق دستور خاد خودش را از زمرة جذبي » زلمي«  معروف به تازه جواني

جا دارد كه  . وانمود مي كرد )  عضو علي البدل ساوو(هاي زنده ياد يونس زرياب 
خاد و اجراي دساتير » سفيد پوش « به گوشه اي از شگرد كار اطالعاتي اين عضو 

 قلم ، توجه خوانندگان را داده شده از جانب آمر باالئي وي ، از جمله در مورد اين
  :جلب نمايم 

( ود ، سرباز رسيده ب» اتاق محصلين » « نوبت تشناب« در يكي از روز ها كه  
كه دري نمي فهميد ، دروازة اتاق را تا پايان )  ازبك افغان ازبك شوروي در قالب

قبل از آنكه  زماني كه از تشناب برمي گشتيم ،. باز گذاشته بود » نوبت تشناب«
تن از رفيق ها با انگشت به اتاق پهلوي اتاق مقابل ما كه حدود يكوارد اتاق شويم ، 

به آن جوان كه پيرهن و ! توخي صاحب « :  متر دور تر بود ، اشاره كرده گفت 15
 گيبي سفيد دارد  ببينيد ، اين جوان زلمي نام دارد ؛ مي گويد از جذبي هاي  نتنبا

نگاهم را به اين جوان لباس سفيد دوختم ، وي به زماني كه . » زرياب صاحب است 
اين « : به رفيق هم سازماني گفتم . طرفم ديده دستش را به عالمت سالم بلند كرد 

زلمي مي . درست است  «: آن رفيق گفت . » جوان كم سن و سال معلوم مي شود 
  .» گويد از منطقة جبل السراج است 

زماني كه  من و شش .  ديگر وي را نديدم من در طول  مدت زندانم ؛ حتا يك بار
 »  2بالك «  طور جزائي از 1360تن زنداني ديگر را در آغاز  ماه سرطان سال 

 شب و روز در 45بعد از سپري نمودن .  بردند  » 1بالك« به » اتاق محصلين«
ن بالك ؛ ما هر هفت تن جزائي شده را به اتاق كوته قفلي منزل سوم  سمت غربي آ
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 13من را در اتاق دوم  سمت شمال كه . نزل دوم همان بالك تقسيم كردند  مهاي
چند روزي . زنداني بودند، انتقال دادند ) صابر ( تن به شمول خسربره رفيق زرياب 

كه به ارتباط  يازنه اش وي [ از زنده ياد صابر عضو سازمان رهائي . سپري شده بود 
در مورد اين جوان كم ] نموده بودندرا زنداني نموده به چند سال حبس محكوم 

در مورد « : زنده ياد صابر با صميميت چنين گفت . سن جوياي معلومات شدم 
بودم ، شنيده بودم كه گفته بود از جذبي هاي زرياب  » 2بالك « زلمي قبالً كه در 

در باره اش جوياي معلومات شدم ، ) يونس زرياب ( مي باشد ، زماني كه از يازنه ام 
خاد اين . »ياب از وجود چنين جواني در كدام حلقه  اش اظهار بي اطالعي نمود زر

 رفيقي كه اعدام و مدت حبس هايشان از طريق 23عضو تازه كارش را از لست 
اعضاي ساوو كه در جايش از آنان [ راديو و نشرات پخش شد ؛ مانند چند تن ديگر 

به خاطر كار و بار اطالعاتي در مدتي  بعد  وي  را . حذف كرد ] نام خواهم برد 
 فعاليت شايد بعد از يكي دو سال.  كردند  توظيف- زير پوشش حبس - زندان 

در حالي كه برادر ظاهر قريشي خادي . استخباراتي در زندان رهايش كرده باشند 
 سال قيد را به نامش رقم زده بودند ، 2 و نام داشت) علي شاه(م عيار را كه تما

زماني كه  .ن رفيق هاي اعدام شده و حبس گرفته نموده بودند  ت23شامل لست 
رابطة تنگاتنگ ) »سر سفيد«(زلمي به امريكا رسيد ؛ به سهولت با رهبر سازمان 

داكتر بسيار زياد باالي «  : روي به من گفت  طوري كه ننگيالي رويا. برقرار نمود 
   [*] .». زلمي اطمينان دارد و از وي به  نيكوئي ياد مي كند 

  
  

شامل بود  و مدتها از . ) م . هـ (  ننگيالي همان جواني كه در دايرة قومي و سياسي -[*] 
. (  م . زمرة نزديكترين  رفقايش  شمرده مي شد ؛  وقتي كه به پاكستان آمد وارد خانة هــ 

تيم  امريكائي . محموده عضو ساوو هم در آن خانه حضور داشت .  شد ) مخفيگاه سرسفيد
سرسفيد اين . هم در آن مخفيگاه  حضور داشتند » دفتر ملل متحد در اسالم آباد « هاي 

جوان پيكاري را به سمت مترجم مورد  اعتمادش به آن تيم پناهنده پذير معرفي كرد و از 
در صورت .  سيتي زن بودنش در امريكا تذكر داد  كه موجب خوشي امريكائي ها گرديد 

لب و تعجب بر انگيز پناهندگي سرسفيد و محموده را كه در مدت دو  لزوم داستان  بسيار جا
اش براي اطالعات زندان كار مي كرد ، در جلد پنجم خاطرات » حبس « يا دونيم سال 

   ] .زندان خواهم نوشت
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زماني كه  رابطة رهبر سازمان با زلمي گويا شكر آب شده بود ، در يك صحبتي كه 
جريان داشت ؛  سرسفيد با ) خانة ايشان مهمان بوديم كه در ( ميان من و سرسفيد 

 رفيق "رفيق توخي زلمي به من گفت كه «  :لبخندي ظاهراً گله آميز چنين گفت 
ان اين كه در زندان با ابراز تعجب جري.  » " توخي شما را در زندان پير خرف ناميده

« هليز منزل دو  متري در د15 فقط يك بار زلمي را آنهم از فاصلة و خارج از آن
مدتي بعد نمبر تيلفون زلمي را كه در . ديده ام ؛ برايش تعريف كردم  » 2بالك

اين . شتم كاليفرنيا اقامت داشت ، پيدا كرده تيلفوني موضوع را با وي در ميان گذا
«  :  ناراحتي كذائي آميخته با خشم  ساختگي چنين گفت خادي مكار و بي ننگ با

شما را فقط يكبار آنهم  از . من به شما احترام زياد دارم . توخي صاحب  چه بگويم 
دركشوري كه يك دزد و رهزن مثل دوستم مارشال شده به قدرت . دور ديده ام 

 فرار نموده به كانادا ن شود و رهبرش از ميان رفيق هايشبرسد و رهبر افغانستا
د كانادا شديم در مورد در زماني كه وار. » ... . بيايد ، من ديگر چه گفته مي توانم 

هنگامي كه با سرسفيد .  معلومات داده بودم »سرسفيد«خادي بودن زلمي به 
؛ سرش  .وارد بحث شدم ، عين جملة زلمي خادي را به  وي انتقال دادم ) روياروي(

خبر شدن از [ ؟ با تمام اينها !تكان داد ؛ اما چيزي نگفت » تأثر « را به عالمت گويا 
باز هم رابطه ] و فراري خواندن خودش از زبان زلمي )  احد ( مي خادي بودن زل

اش را با اين خادي كماكان حفظ نموده  وي را از صحبت هائي تيلفوني اش بي 
  !! ؟؟ ... بهره نساخته 

  
  »تيمور كاراته باز « تيمور پنجشيري  مشهور به 

ل و نظر قاطع اين زماني كه  سازمان در افغانستان فعاليت مي نمود ، سرسفيد دالي
وي را در سازمان . قلم را در مورد اطالعاتي بودن تيمور پنجشيري نپذيرفت 

نگهداشت و از اين كه من پيشنهاد اخراج هر چه زودترش را از سازمان دادم نجيب 
ست چنانچه نجيب موضوع درخوا. را توظيف نمود كه اين موضوع را به وي برساند 

ين افشاء گري خاينانه  سبب ا. اين قلم به وي گفت  باخراجش از سازمان را از جان
 اين خادي در درون سازمان در زمينة كار اطالعاتي بيشتر توجه كند و شد كه

مراقب خودش باشد كه مرتكب كدام اشتباه نشود كه ماية سر افگندگي اش نگردد 
شده بود در آئين نامة سازمان به صراحت تأكيد مي دانست كه ؛ زيرا   و اعدام نشود

    .»خاين به سازمان بايد اعدام شود « كه 
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وي خودش را جمع و جور كرد و گويا خاد براي حفظ جانش درامة گرفتاري اش 
[ » در جريان بخش شبنامة ساوو گرفتار شد« گويا : را بدينگونه به نمايش گذاشت 

 مسلماً ... ] ! .در باره اش درست نبوده ) نام مستعار اين قلم ( » ف « پس حكم 
يستي ، عضو نفوذي  يك سازمان  كمون نام و نشانباسردمداران خاد از اين كه رهبر 

 سازمان خود به عوض محكمه كردن و اعدام نمودن و يا حد اقل شان را در درون
خوش ] از  رهبر ساوو [ اخراج از سازمان ، تبرئه و حمايت نموده است ؛  بايد از وي 

 »  دورانموشكاف « و» ذره شمار  «  كه خودش رابوده باشند كه چنين شخصيتي
با خود مي ديدند ، » ي دشمن« را در تقابل و ) ]  » امال  « 26شماره ( و مي خواند 
اي كاش رهبران ساير سازمان ها و نهاد هاي «  افسوس كنان مي گفتند و شايد هم

وذي هاي ما دشمن مثل رهبر ساوو اينچنين واقعيت نگر و با درايت مي بودند و نف
  .» . را در پناه  واقع بيني شان حفظ مي كردند 

  
  ... )با نامهاي مستعار قاري ،  ضياء  ، صوفي و(ظاهر قريشي 

 گوشزد كردم و به اين نكته  »سرسفيد «   بهزماني كه از خادي بودن قاري
قاري جوانان را به نام نامي سازمان جذب نموده زير عنوان « : پافشاري كردم كه 

 غرض جمع آوري ين كه سازمان به آنان اعتماد كامل دارد ، آنان را به خادا
:   با خشم فروخورده در جوابم گفتم  .» ساوو توظيف مي نمود اطالعات براي رهبر

 بعد  ، چه مي كردراهه رفته من چه مي فهمم كه قاريقاري با وجدان پاك به بي« 
در رابطة قاري در جلد [ ؟ !!» ي داد از مدت يك سال به پشاور آمده برايم گزارش م

  ] .پنجم به تفصيل خواهم نوشت 
  

  :سيد آجان و برادرش  قادر 
. برادر سيد آجان ، يعني قادر درمحل اقامت رهبر ساوو در كانادا بود و باش دارد 

در قرار اطالع  دقيق و مسؤوالنة كسي ، هر دو برادر مدت ها  به منزل  رهبر ساوو 
:  سالها قبل سرسفيد من را مخاطب قرار داده گفت .آمد داشته اند آن شهر رفت و 

از زندان كه خالص شد با دختر يك )  قادر »انجنير«( رفيق توخي  اي قادر « 
« : گفتم . ) م . هـ ( در جواب داكتر » ي ازدواج كرده  است وجنرال روسي در شور
  .  » بلي اين درست است

ي در پاكستان اختطاف  و به قتل رسيد ، قادر دفعتاً بعد از آنكه رفيق فاروق غرز [
بعد ها معلوم شد كه وي به روسيه رفت ؛ و در آن كشور با . از پاكستان گم شد 
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دختر يك جنرال روسي ازدواج كرد و مدت ده يا دوازده سال در آن كشور باقي 
ن افغانستاروسي در قواي نمبر چهلم شوروي در آن جنرال  "گفته شده .ماند 

در ميان نگذاشتم » سرسفيد«متن درون قــوس مربع  را با    . ]"خدمت مي كرد 
  .زيرا از اين مطلب بعداَ آگاه شدم 

معلومات دادم كه اين » سرسفيد«در مورد برادرش سيدآجان طور مفصل براي 
 - به سان دو سه تن  نفوذي ديگر -عضو بسيار فعال خاد كه بعد از نفوذ در ساوو 

هم نفوذ كرد و آن سازمان را به دام خاد انداخت كه بعد »  دستة پيشرو «در درون 
از چند سال اجراي وظايف اطالعاتي در زندان ، رها شد و براي  بار دوم به عنوان 

  ». كريم بها  قرار گرفت باديگارد درخدمت جنرال خاد داكتر
ي بردم كه سيد بعد ها كه دركانادا پناهنده شدم از طريق يك رفيق مقيم كانادا پ

كه گويا از زندان صدارت ) 1359در نيمة سال (آجان چندين روز بعد از گرفتاري 
زماني كه  مقيم . رها شد ،  به سمت باديگارد جنرال كريم  بهاء گمارد شده بود 

، در پاسخ » ... چرا تن به چنين كاري داده « : كانادا شد ، كسي از وي پرسيد  
به خاطري باديگارد جنرال كريم بهاء شدم كه مي « : سوال كننده گفته بود 

؟؟  از شنيدن اين !! » خواستم با گروگانگيري وي رفيق بهمن را از زندان رها سازم 
خبر جالب معلوم شد كه سيد آجان  قبل از گرفتاري كميته مركزي ساوو در ماه 

عدي در  در بخش هاي ب.همچنان باديگارد كريم بهاء بوده است 1359سنبلة سال 
  .اين رابطه بيشتر خواهم نوشت 

و » مصالحة ملي « كه زندانيان به خاطر به اصطالح  » 5بالك « در ) سيد آجان ( 
، به ] ديكتة شدة گرباچوف به نجيب جالد [» عفو عمومي زندانيان سياسي « 

كه در جلد ...  . تدريج از زندان رها مي شدند ، درخواست كار سياسي از من نمود 
  . در بارة آن  به تفصيل خواهم  نوشت ) جلد پنجم ( ي خاطرات زندان بعد

سينما «يكي دو هفته از رهائي ما از زندان پلچرخي نگذشته بود كه روزي در برابر 
اين رفيق . ، من و رفيق  انجنير محمد علي هر دو با هم رو به رو شديم » بهارستان

در حالي . ان سياسي، به من اطالع داد باديگارد شدن سيد آجان را بعد رهائي زنداني
كه من چند روز قبل از ديدن اين رفيق شفيق ، به اين حقيقت پي برده بودم كه 

ظاهراً در ( رئيس خاد » جنرال داكتر كريم بهاء « سيدآجان تحت نظر مستقيم  
» يپايگاه نظام« در .... براي امور اطالعاتي تخريباتي و ) نقش باديگارد و درايور وي 

  . روسها واقع در خيرخانه مشغول كار مي باشد 
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  خليل
با نامهاي مستعار ( تن از جذبي هاي خادئي تمام عيار، يعني ظاهرقريشي يكخليل 

. اين عضو خاد با سرسفيد در كانادا نزديك بود . بود ... )  قاري ، ضياء ، صوفي و
 را كه عنواني اين قلم زماني كه ما در دهلي اقامت داشتيم ؛ سرسفيد دو نامة خليل

  .نوشته شده بود با نامة خودش يكجا درجوف پاكت گذاشته برايم فرستاد 
چنين اما به من ــو  زنداني شدة سـتن از نزديكان يك عضدر دهلي حضوراً  يك

  : گفت 
[ وي با اميرالدين .  تكواندو مي كرد "كلپ ميوند "  در  خليل در شهر نو كابل«

كه استاد دارالمعلمين كابل ]  توخي -نفوذي در درون ساوو  خادي شدة - سازائي 
اميرالدين لست كساني را كه  خاد آنان را بايد گرفتار . شده بود ؛ شناخت داشت 

. ي ما مي آورد  به خليل مي داد و خليل آن لست ها را برا، از خاد گرفتهمي كرد 
 پيش از گرفتاري  به  افرادي كه نام هايشان  شامل لست بود ،به اساس همين لست

  *] [ » فرار مي كردند )  و يا ايرانپاكستان( خارج كشور 
عيناً مثل .  به سرسفيد نزديك است خليل بسيار« : ي در اين مورد گفتننگيال

 سرسفيد در كانادا  هم "باديگارد در پهلوي سرسفيد قرار دارد يگان كس مي گويد 
(  عضو خاد كه از جذبي هاي  ضياء قريشي در بارة اين.  » يك باديگارد پيدا كرده 

و ) كه  قبالً نوشته ام ( رحماني . س . مي باشد ، همچنان درمورد غ ) قاري 
 در مورد ، همچناندرمورد معلم محموده كه با اطالعات زندان همكاري مي نمود 

  . در جلد پنجم خاطرات زندان به طــور مفصل خواهم نوشت ) رحيم ( همايون 
  مشكل شناخت داشته ، پس چرا زماني كه رفيق ها در بارة افراد) م .  هـ (هرگاه 

  
  

  سياست فرار دادن مخالفان دولت به خصوص عناصر مربوط به طيف چپ -[*]
اين لست شامل افرادي سياسي و . انقالبي كشور توسط اين خادي ها عملي مي شد 

از گرفتاري هاي قبلي و مخالفان دولت  بود  كه خاد به خاطري كه نتايج دلخواه 
زنداني ساختن افراد مخالف در گذشته نگرفته بود ، اين سياست ، يعني سياست  

بخصوص از لحاظ   (وادار ساختن مخالفان به فرار از كشور ، براي خاد  از هر لحاظ  
دشمن نساختن  بيشتر از پيش مردم  و كشورهاي مخالف تجاوز شوروي به 

  . ]ت . ك .و مفيدتر بود باصرفه تر ) افغانستان  
  

                      كبير توخـي              جلـد چهارم                  دانخـاطـرات زنـ
  

284 

مثلي كه نظرات رفيق ها از ! ) ؟(   نمي پذيرفت ؛ برايش توضيح  مي دادندابناب
و ) رحماني. س . غ ( جمله رفيق بهمن و اين قلم را در مورد خويشاوند نزديكش 

 پذيرفت ؛  به اً نخست نپذيرفت ، بعداً ظاهر را ،اخراج هر چه زودتر وي از سازمان
 نمايد در خفاء اين شخص ناباب را در يكي از  ه وي را از سازمان اخراج اين كجاي

تنظيم كرد و براي روز مبادا حفظش ) قاري ( ء قريشي حلقه هاي وابسته به  ضيا
زماني كه » گندش درآمد « سرانجام اين شخص به گفتة رفيق هاي ايراني . نمود 

ده اش و مسايل مربوط به گرفتارشد ، بسا مسايل مربوط به روابط سياسي خانوا
 بازگو نمود و به گفتة خودش بعد از يكي دو ماه از نسازمان ساوو را براي مستنطقي

  .زندان پلچرخي رها شده  با قاري يكجا زير پوشش ساوو به نفع خاد كار مي كرد 
 دشمن درجه يك رويزيونيسم شوروي ، يعني با  »سرسفيد«در پهلوي اين كه 

 را كين توزانه رد  و وي ، بود دشمنلتارياي جهان مائوتسه دونتن از رهبران پرويك
زنده يادان اكرم ياري ، مجيد ، [  مي كرد ؛  رهبران جنبش كمونيستي كشور 

را نيز رد مي ... ]  داكتر فيض احمد ، مينا ، قيوم رهبر ، داكتر رحيم محمودي و 
خند رضايت بخشي را در  اين كار و ابتكار ضد اصولي اش نمي توانست كه  لب- نمود 

لبان رهبران باند خلق و پرچم و خاد ننشاند ؛ از سوي ديگر ناديده گرفتن نفوذي 
هاي خاد در درون سازمان ، به عوض اين كه مطابق آئين نامة وضع شده و مورد 

در مورد )  در نظر گرفته شده بود كه براي  خاين جزاي اعدام( ركزي تأئيد كميتة م
 مي نمود و با چنين  عنصر شناخته شده را شخصاً تبرئه ؛اينان عمل مي شد

خاطر جمعي و خوشبيني حزب حاكم تصاميم  ضد اصول آئين نامة سازمان موجب 
اين دو بعد تذكر داده شده هم در  دستگير نكردن  .  مي گرديد و باداران روسي شان

  . ده  است رهبر ساوو در خانة نجيب و فرار دادنش از آن خانه بي تأثير  نبو
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  توضيحات

  
هيچ گروه و سازمان و يا حزب كمونيست  ) 1980( 1359 در آن سالها  - ] 1[

در واقع براي نخستين بار اين واژه از . تبارز نكرده بودند »  مائويست « تحت عنوان 
راسر جهان ماشين استخباراتي برژنف بيرون شده بود ، تا تمام كمونيست ها را در س

در درون زندان نه خود .  وابسته به چين نشان بدهند برد همين واژه ،با كار
بودن زنداني » شعله ئي« مستنطقين و نه جواسيس و خادي هاي نفوذي شان از 

ها در ميان مردم » شعله ئي« نامي نمي بردند ؛ زيرا مي دانستند كه ) چپ انقالبي(
 امين با نظر داشت همين حفيظ اهللا. افغانستان از محبوبيت خاصي برخوردارند 

چپ « ، »  شعله ئي « محبوبيت شعله ئي ها بود كه با بلند گويانش به جاي واژة 
  ] ها به كار مي بردند » شعله ئي« را تركيب نموده  در مورد » افراطي 

  
؛ » پروفيسر داكتر علي احمد خان «   قراري كه داكتر معالجم  زنده ياد - ] 2[

اقدامات عاجل در مورد مريض : ر در زندان مي گفتند همچنان  رفيق هاي داكت
چنين است كه در هنگام آغاز حملة مايگرن به مريض بايد آكسيجن خالص داده 

مريض حتماً آب و يا مايعات بيشتر بنوشد . روشني چراغهاي اتاق كمتر شود . شود 
ب  بودند  زندانياني كه به چنين مريضي مصا. و تا چند ساعت در بستر آرام بخوابد 

در اثر تحقيق و ضرب و شتم  و شكنجه هاي حيواني جالدان خاد ، جريان خونشان  
سريع شده و مزيد برآن صرف انرژي دفاعي پيهم ، سبب مي شد كه آب وجود شان 

  .رو به تبخير برود و كم شود و حملة مايگرن را بار بياورد 
علقي و « عيد داكتران  طبق تشريحات پروفيسور علي احمد خان و داكتر كمال س

 از جمله كمبود آب در - لخته هاي بسيار بسيار كوچك خون بنابر عللي » عصبي
  شكل گرفته به هنگام عبور از مويرگ هاي بسيار باريك مغز ، دچار بندش - بدن 

عبورهمين لخته هاي كوچك خون سبب درد طاقت شكن  . هاي گذرا مي شوند 
مي شدم ؛ » مايگرن«در بيرون از خانه كه دچار  . توأم با  تهوع  در مريض مي شود 

بيدرنگ دواي آن را كه هميشه در جيب داشتم  مي خوردم و عينك سياه را روي 
اغلباً از راه رفتن خود داري مي كردم و دريك جاي امن  يا . چشمانم قرار مي دادم 

  ]. ايستاده مي شدم و يا مي نشستم  
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ش از تجاوز شوروي به افغانستان ، يك مأمور  خواجه عطا محمد وفا كه پي- ]3[
بي مقدار ترافيك روي سرك در چهار راه هاي  شهركابل بود ؛ زماني كه كابل 
توسط قواي نظامي سوسيال امپرياليزم شوروي اشغال شد ، اين ناكس فروماية قوي 
هيكل كه قد بلند و شانه هاي پهن داشت ، به سمت شكنجه گر درخاد صدارت 

» چريك« نفره  به اصطالح 27 گروپ مدتي بعد توظيف شد يكوي . د گمارده ش
ايراني را » محسن رضائي«  مسعود به سركردگي  -رباني » جمعيت اسالمي«هاي 

در درون سينما پامير و يا دراطراف آن دستگير نمايد ، وي موفقانه اين كار را انجام 
روي كه آمران اصلي رياست به دستور مشاوران نظامي سوسيال امپرياليزم شو. داد 

عمومي خــاد بودند ، به سمت قومندان عمومي زندان مركزي پلچرخي گماشته شد 
در تقرر قومندان خواجه  را كه )  شوروي ان مهاجر از(البته نقش خانم ازبكش . 

 در كابينة داوود KGBمهرة مشهور و مهم ( »  محمد خان جاللر« پيوند خوني با 
توان در مقرري اش به اين مقام بسيار پراهميت زندان ناديده داشت ، نمي ) خان 

  .]گرفت 
  

  پايان جلد چهارم
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